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SUNUŞ
Teknolojinin getirdiği yeniliklerden bir diğeri 13.12.2011 Tarihli ve
28141 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yıllardır sözünü ettiğimiz elektronik ortamda kayıtların tutulması Maliye Bakanlığı ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının 1 Sıra no’lu ELEKTRONİK DEFTER
GENEL TEBLİĞİ ile uygulamaya koyuldu.
Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve
ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin;
a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin
etmiş olması,
c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım
olması ve Gelir İdaresine yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Tebliğ kapsamında kendilerine izin verilenler, belirtilen standartlara
uygun olarak aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturacak
ve saklayacaklardır.Defterlerini elektronik defter olarak tutan mükellefler
kağıt ortamında defter tutamayacaklardır.
Elektronik defterler, Gelir İdaresi tarafından onaylanan beratları ile
birlikte Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında geçerli
kanuni defter olarak kabul edilecektir.
Elektronik defter oluşturan veya oluşturdukları elektronik defterleri
yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri
uygulanacak olup gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, uygulamadan yararlananların bilgi işlem sistemlerini denetleme yetkisine sahip
olacaktır.
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1.no’lu tebliğde belirtilen şartları taşıyan ve izin verilen mükellefler
01.01.2012 Tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlayabileceklerdir.
Teknolojinin büyük bir hızla yayıldığı ve geliştiği günümüzde buna
uyum sağlayan işletmeler ve meslek mensuplarının işleri daha kolaylaşacak zamandan tasarruf sağlayabileceklerdir.
Mali Çözüm 109.sayımızda buluşmak dileğiyle saygılar sunuyoruz.
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KURUMSALLAŞMA ZORUNLULUĞU, TEMEL STRATEJI VE
HAZIRLIKLAR
Yeni TTK ile gelen değişimde, risk ve tehditleri fırsata dönüştürme adına mesleğimizdeki temel hamle “kurumsallaşma” olacak. İşte; “geleceğe
bakış” ve meslektaşa lojistik katkı için yapılanlar ve hazırlıklar…
Yahya ARIKAN*

*
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1 Ocak 2013’te yaşama geçecek Türk Ticaret Kanunu mesleğimizde
değişim ve dönüşüm için önemli bir zemin yaratacak. Açık risk ve tehditleri de taşıyan bu gelişmeyi fırsata dönüştürecek yeni duruşun adı ise tartışmaya yer vermeyecek bir şekilde “kurumsallaşma” sözcüğünde karşılık
buluyor.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirleri yakından ilgilendiren “Bağımsız Denetim” sürecinin de etkili olacağı bu konsepte uygun olarak atılacak adımlarda “güçlerin nasıl birleştirileceği,
ortaklık, meslek mensubunun kendi kurumsal şirketini kurması için
izlenecek strateji ve yöntemler” gibi önemli başlıklar yer alıyor.
Kurumsallaşmanın yanı sıra, denetimin de bir takım ve ekip işi olduğu
dolayısıyla buna uygun yapılar oluşturulmadan mesleğin verimli bir şekilde sürdürülmesinin mümkün olmadığı görülüyor.
Bu nedenle “kurumsallaşma nasıl olacak, ortaklık kültüründe 5-6
meslektaş hangi kriterlerle bir araya gelecek, gemiler yakıldığı zaman
hangi kriterler geçerli olacak?”sorularının yanıtı önemli.
Meslek mensubunun başarısında bir diğer önemli unsur ise kendi stratejisini, ortaklarının ve çalışanlarının gitmek istedikleri yolu bilmesinde
yatıyor. Teknik anlamda ise; “Nasıl ortak olunacak?”, “Nasıl paylaşılacak?”, “Nasıl emekli olunacak?”, “Nasıl yapılanacak?” benzeri zor soruların yanıtını bilmek de ticareten yaşamsal önemde olacak.
İSMMMO ve TÜRMOB olarak bu uğurda meslektaşa verilecek lojistik
destekleri detaylandırmadan önce “kurumsallaşma zorunluluğunun” gerekçelerini iyi anlamak gerekiyor.
İSMMMO Başkanı
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Bunlardan biri “sürdürülebilirlik”le ilgili.
“Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânlarına zarar
vermeden, günlük ihtiyaçların temin edilmesi” olarak tanımlanan “sürdürülebilirlik”, iş dünyası açısından, günümüz trendlerinin şirketler için
getirdiği risk ve fırsatları anlayabilmek ve bunlara göre operasyonlarını,
ürünlerini ve hizmetlerini yeniden düzenlemek anlamına gelir.
Bu ise günümüzde ancak,“bir kurumun yöneticilerinin etkin yöneticilik
görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken uymak zorunda oldukları,
mali gözlem ve kontrol sistemleri dahil olan, aktifleri, kazancı, kapasiteyi
ve kurumun itibarını korumak için oluşturulmuş sistem bütünü” olarak tanımlanabilecek kurumsal yönetim ve hizmet sunumuyla mümkün olabilir.
Günümüzde gittikçe karmaşıklaşan ve rekabetin arttığı bir ortamda muhasebe mesleğini yürüten bizlerin de bu süreçle başa çıkabilmeleri için
faaliyetlerimizi, firmalarımızı, nasıl daha iyi yönetebileceğimiz ve nihai
olarak güvenli, kârlı, profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterme zorunluluğu “temel sorun” olarak ön plana çıkmakta.
Unutmamak gerekir ki, “sürdürülebilirliği hedef alanlara hizmet verebilmek ancak sürdürülebilirliği hedef almakla mümkündür”.
Bilindiği gibi, muhasebe mesleğinin ilgi alanı içindeki hizmet çeşitliliği
giderek artmakta, yeni Türk Ticaret Kanunu ile kurumsal yönetim anlayışı, denetim zorunluluğu, finansal raporlama standartları ve kalite güvence standartlarının uygulanması süreci gibi pek çok konu süratle hayatımıza girmektedir.
Bu süreç, biz meslek mensuplarının da kurumsal yönetim anlayışı içinde,
hizmet sunmalarını zorunlu hale getirmektedir.
Biliyoruz ki; yeni Türk Ticaret Kanunu ile artan bir mesleki sorumluğumuz da var. Bu muhasebe denetimi ve işlem denetimi için de geçerli. TTK
devreye girdiği zaman bu güne kadar açılan davalardan çok daha fazlası
açılacak. Ve en ufak bir hatada neredeyse şirket ortağı gibi sorumluluk
potasında olunacak.
“SÜREÇ TANIMLANMALI”
Süreçte meslektaş için bir tehlike de kurumsal yapılarını oluşturmuş
işletmelerdir. Süreçte bu firmalar bizim en zayıf halkamızdır. Eğer kurumsallaşma gereğini yerine getirmezsek bu şirketler tek tek elimizden gider.
8
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Çünkü bunlar TTK ile birlikte çalışma yapan firmaların eline geçecektir.
Gerek güçlerimizi birleştirme, gerekse de ortaklıklar açısından uzmanlaşma da son derece önemli. KOBİ standartları okunursa, çok sayıda uzmanlık alanı görülür.
Denetim de aynı şekilde. Bağımsız denetim yapanların hepsi sektörel
denetime kaymaya başladı. Kurumsal yapı içersinde bunlar sunulmadığı
zaman çok büyük risklerle karşılaşılacaktır.
Gerçekten büyük ortaklıklar yapabilmek için de kurumsallaşmamız gerek. Ancak kurumsallaşma başka bir şey ortaklıklar yapmak, güçleri birleştirmek başka bir şey. Kurumsallaşma meselesi çözülemezse ortaklıklar
da yapılamaz.
Özellikle TTK sürecinde sorular sorarak, irdelenerek bu süreç doğru
tahlil edilmeli. İş durumuyla ilgili “müşteri kalitemiz nedir, işleri nasıl düzenliyoruz” gibi soruların içi doldurulmaya çalışmalı. Çünkü bu yaklaşım
ne kadar kurumsallaşmaya açık olunduğunu gösterir.
Kuramsallaşmayla ilgili bir plan yapılmalı. Hangi işlerin uygun olduğu
“muhasebe”, “denetim”, “uzmanlaşma”nın mı yapılacağı belirlenmeli, yapılacak iş seçildikten sonra nasıl bir yapılanma içine girileceği görülmelidir.
Aynı şekilde iş süreçlerinin belirlenmesi de önemlidir. Uygulama da
hangi sonuçlarla karşılaşılıp, nasıl raporlanır bunlara bakılmalıdır.
Tüm bunlar yapılırken, işin başında “yazmak” eylemi önemlidir. Kuramsallaşma ile ilgili iş süreçleri, ne yapılmak istendiği mutlaka yazılmalı.
Meslek mensubu yazmalı, tanımlamalı ve uygulamaya geçmeli. Özellikle
bağımsız denetim yapmak isteyenler yazılmamış hiç bir şey bırakmamalı.
Ne yapılırsa yapılsın, bunlar yazılmazsa, mesleki kalite güvencesi oluşturulamaz.
Kurumsallaşma yolunda önemli olduğunu vurguladığımız, yukarıda
bazı satır başlarının verildiği çalışmanın dışında bir başka önemli kılavuzumuz da 3568 Sayılı Yasa’dır.
Yasa meslektaşa neler yapabileceğini anlatmaktadır. Örneğin, akıllara
kazınabilecek en önemli nokta, aynı firma çatısı altında denetim, muhasebe, danışmanlık işlerinin yapılabilecek olmasıdır. Buna engel yoktur. Bir
tek dikkat edilecek şey; denetim müşterisinin muhasebe işinin de yapılmayacak olmasıdır. Onun dışında ayrı ayrı firmalarla denetim işi yapılabilir.
9
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LOJİSTİK DESTEK
İşte yukarıdaki bu sorumluluklarla baş edebilmek için elimizdeki anahtar yine; kurumsallaşma ve ortaklık kültürü olacaktır.
Ahahtarın somut karşılığı da vardır. Bu İSMMMO’nun yayınladığı
“Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Kurumsallaşma” kitabıdır. Tüm meslektaşlar bu yayında, temel aşamaları görüp örneklerle, uygulama pratikleri hakkında fikir sahibi olabilir.
Meslek mensupları ister tek, ister çok ortaklı firma yapısı içinde güçlerini birleştirmek istediklerinde yol haritaları ellerinin altındadır.
Bu çalışmada; mesleki bir ortaklık kurmayı düşünen meslek mensubunun kendisine sorması gereken sorular, vereceği cevaplara göre, muhtemel bir ortaklık sözleşmesinde bulunması gerekli konular, örnek ortaklık
sözleşmeleri, birleşme modeli, üst yönetim yapılanması ve çalışma prensipleri, emeklilik planı ve nihayet örnek bir kâr dağıtım modeli konusunda
da bilgi sahibi olunabilir.
Kitapta anlatılan temel 11 iş süreci önemlidir. İSMMMO’nun web sayfasından kurumsallaşma kılavuz kitapçığına ulaşılabilir. Burada, iş süreçlerinden birkaç örnekle fikir vermekte yarar olabilir.
İster bağımsız denetim, ister danışmanlık yapılsın bir meslek firmasının
birinci olarak yazması gereken şey Etik Kurallar sürecidir. “Nasıl bir etik
algılamamız var”ın yanında firmalarımıza karşı olan yükümlülüklerin de
tanımlanması gerekli.
Risk ve Bağımsızlık Politikası çok önemlidir. İş alındığında o işle ilgili
riskler neler, firmalar karşısında bağımsızlık durumu var mı tanımlanmalıdır. Dünyanın en iyi raporlarının altına imza atılsa bile bir gün dava konusu
olursa meslektaşın risk ve bağımsızlık kavramı yoksa o dava kaybedilir.
İnsan Kaynakları da vazgeçilmezdir. “Personelle olan ilişkiler nasıl düzenleniyor?” analiz edilmelidir. Ücret ve performans politikasında, eğitim
ve kariyer düzenlemelerinde süreç iyi yönetilmelidir.
Müşteri İlişkileri bir başka süreçtir. Meslektaş müşterilere çok önemli
işler yapıldığını anlatamıyor. İş almaya gidildiğinde, işi yaparken, teslim
ederken, geri dönüş sırasında nelere dikkat edilecek tüm bunların tanımında ince bir yaklaşım gerekir.
İlgili çalışmada, Satın Alma ve Mali İşlere ilişkinin ayrıntılı dokü-
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YENİ YAPI
Bu aşamada önümüzü görmede işleri kolaylaştıracak önemli bir adım
ise Oda bünyemizde “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Kurumsallaşma Programı” adıyla hayata geçirilmesi planlanan yapıdır. Amaç; kurumsallaşmanın uygulama pratiğine ilişkin yön gösterip meslektaşın kurumsal
hizmet sunmasına destek sağlamaktır.
Bu yapının program paydaşları; meslektaşlarımızın yanı sıra şunlardır:
İSMMMO Yönetim Kurulu Kurumsallaşma Komitesi Oda kurulları ve
temsilcileri İSMMMO Akademi TESMER ve Eğitmenler.
Tabii ki önemli olan Programın Uygulama Modeli’dir. Buna göre;
“Analiz, Yol haritası ve Uygulama-Destek” olarak üç basamaklı bir işleyiş olacaktır. Analiz’in meslektaş ve uygulama modeli yaklaşımlarında;
Durum Tesbiti, Swot Analizi, İhtiyaçların Belirlenmesi ve Uyum Analizi yer alıyor.
Durum tesbitinde, buluşma noktalarının önceliklendirilmesi hedefleniyor. Swot Analiz’inde ise “Ortaklık ve güç birliği oluşumu için uygulama yaklaşımı” aktarılacak. İhtiyaçların belirlenmesinde de Ortaklık ve güç
birliği için şirketleşme süreci başlatılacak. Uyum Analizi’nde de eylemler
“-Müşteri ve hizmet fırsatlarının harekete geçirilmesi, -İş ve çözüm ortaklarının belirlenmesi ile -Takvim ve bütçe hazırlanması” yer alıyor.
Bu modelin uygulama ve destek bölümü de var, çünkü; Rehberlik
Hizmetleri, Eğitim Programı, Gözetim ve Yönlendirme Faaliyetleri, İnsan
ve Mali Kaynaklar ile Teknoloji ve Metodoloji, konusunda kaynak desteklerinin devreye girmesi gerekmektedir.
Bu yapının Program Yönetim Ofisi gibi ayakları da var. Daha da
önemlisi meslektaşın katılımıyla “uygulama” tarafıdır.
Bu program çerçevesinde bir Pilot Uygulama hayata geçirilecektir.
Meslektaşın katılımıyla öncelikle; vaka örneklerinden yola çıkılarak Sanal Şirket Uygulama Eğitimi verilecek. Ardından örnek şirketlerle Pilot
şirket uygulaması yapılacaktır. Özetle pilot uygulama yaklaşımının akışı
aşağıdaki aşamalara uygun şekilde yürüyecektir:
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manlar oluşturulmuştur. Yedekleme ve Arşiv dahi Türk Ticaret Kanunu
ile bağımsız denetim sürecinde çok önemlidir.
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Tanıtım
Başvuru
Eğitim
Potansiyel Ortaklar
Kuruluş
Faaliyet
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SONUÇ
Tüm bu analiz ve hazırlıklardaki temel amaç; “Meslek mensubu için
bir farkındalık yaratıp, durumun kabullenilmesi ve harekete geçmeyi” sağlamaktır.
Çünkü başta vurguladığımız gibi “Küresel risklere karşı koyabilmek,
yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getireceği fırsatları yakalayabilmek, uluslararası mesleki standartları uygulayabilmek, müşterilere toplam kalite yönetimi çerçevesinde muhasebe, denetim, danışmanlık hizmeti sunabilmek
için…” “kurumsallaşmamız şart.”
Her başarıda yetenek, zeka ve azim kadar esas önemli olan şeylerden
biri de cesarettir. Bir işi yapmak için aslında sandığımızdan çok daha fazla
olanağa sahip olsak da bazen geri çekilip, sınır geçilmeden kenarda durulur. Çünkü harekete geçmek için cesarete ihtiyaç duyulur.
Geçmiş örneklerde görüldüğü gibi meslektaşımızda bu cesaret fazlasıyla vardır.
Toplumsal zaafımız “paylaşım kültürü” konusunda radikal adımlar
atıp, kendi ufak derebeyliklerimizi, krallıklarımızı bırakıp asgari müşterekte birleşebilirsek, bundan ilk kazanacak mesleğimiz olacaktır.
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SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU
İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI
AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ?
Oktay COŞGUN*

1.Vergi Usul Kanununa Göre Finansal Kiralama:
Finansal Kiralama Sözleşmesi ile ilgili olarak düzenlemeler Finansal Kiralama Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda belirtilmiştir. Vergi Usul
Kanunu’nda finansal kiralamanın tanımı yapılırken 3226 sayılı Finansal
Kiralama Kanunu’na herhangi bir atıf yapılmamıştır. Bu nedenle, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan bir kiralama işlemi, Vergi Usul
Kanunu’nun mükerrer 290’ncı maddesinde öngörülen şartları taşımadığı
sürece vergi uygulamaları açısından finansal kiralama olarak kabul edilmeyecektir.
*

Vergi Müfettiş Yardımcısı
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GİRİŞ:
Hukuksal çerçevesi 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’yla çizilen finansal kiralama sözleşmelerinin vergilendirmeyle ilgili değerleme hükümleri ve muhasebe kayıt yöntemi Vergi Usul
Kanunu’nun mükerrer 290. maddesinde düzenlenmiştir. 4842 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’na eklenen ve 01.07.2003 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren mükerrer 290. maddede, “kira süresi sonunda mülkiyet
hakkının kiracıya devredilip devredilmeyeceğine bakılmaksızın bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralama işlemleri finansal kiralama” olarak tanımlanmıştır. Finansal kiralama sözleşmesinde sermaye
şirketleri, şahıs firmaları, serbest meslek mensupları kiracı olabilmektedir.
Kiracı finansal kiralama konusu iktisadi kıymeti, kullanma hakkı (Tek Düzeni Hesap Planında 260 Haklar) olarak aktife almakta ve amortisman yolu
ile giderleştirmektedir. Bu makalede serbest erbabının finansal kiralama
yolu ile kullanım hakkını elde ettiği iktisadi kıymetler için ayırdığı amortismanları gider yazıp, yazamayacağı değerlendirilecektir.
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Mükerrer 290’ncı maddede belirtildiği üzere, bir kiralama işleminin
finansal kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki şartlardan herhangi birisini
taşıması yeterlidir:
- İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devri,
-Kiracıya, kiralama süresinin sonunda iktisadi kıymeti düşük bir bedelle satın alma hakkının tanınması,
-Kira süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80’ini aşması,
- Kira bedellerinin bugünkü değerinin, iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90’ını aşması.
Kiracılar, kiralama dönemi sonunda kendi aktiflerine girecek sabit kıymetleri başlangıçta “hak” olarak aktifleştireceklerdir. Finansal kiralamaya
konu iktisadi kıymetin muhasebe sisteminde “HAKLAR” hesabında takip ediliyor olması, onun gerçek anlamda bir hak olduğu anlamına gelmeyecektir. Zira, bu hak temlik ve tescil edilemeyip satılamadığından vergi
uygulamalarındaki gayrimaddi haklardan farklı olup, iktisadi kıymet için
belirlenmiş esaslar çerçevesinde amorti edilecektir.
Sözleşme süresinin bitiminde mülkiyetin devri gerçekleşince, bu hak
kayıtlardan çıkarılırken; finansal kiralama konusu iktisadi kıymetin kendisi kiracının kayıtlarına intikal ettirilecektir. Finansal kiralamaya konu olan
iktisadi kıymetler, kiralama süresi sonunda kiracı tarafından devralındığında, kullanma hakkının amorti edilmeyen kısmı olarak, eğer tamamı amorti
edilmiş ise de iz bedeliyle aktifleştirilecektir.
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2.Serbest Meslek Erbabının Amortisman Ayırabileceği Haller:
Gelir Vergisi Kanunun 65’inci maddesinde serbest meslek kazancı,
66’ıncı maddede serbest meslek erbabı tanımlandıktan sonra; 67’nci maddede serbest meslek kazancının, “bir hesap dönemi içinde serbest meslek
faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve suretlerle sağlanan
ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan
giderler indirildikten sonra kalan fark” olduğu ifade edilmiş, 68’nci maddede de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler
10 bent halinde sayılmıştır. Serbest meslek erbabının amortisman yolu ile
gider yazabileceği durumlar ise 68/1- 4 üncü bendlerde sayılmış olup, aynen şöyledir:

“1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen
genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar,
ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri
olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)
4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı
Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).”
Madde metni incelendiğinde serbest meslek erbabının amortisman
yolu ile gider yazabileceği haller sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre, serbest meslek erbabının amortisman ayırabileceği iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir:
- Mülkiyetinde olan işyeri
- Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya
-Envantere dahil taşıtlar
VUK’un 313 üncü maddesine göre iktisadi bir kıymetin amortismanına tabi tutulması için işletmede kullanılması ve envantere alınması gerekmektedir. İşletmede kullanılma deyimi, iktisadi kıymetin işletmenin
aktifinde olmasını ve bilfiil kullanılmasını kapsamaktadır. VUK’un 313
üncü maddesine göre “ işletmede bir yıldan fazla kullanılan …” iktisadi
kıymetler amortisman konusuna girmektedir. Yine 320 nci maddesine göre
amortisman süresi “aktife girdiği” yıldan başlayacaktır. Envantere alınma,
envanter defterinin ayrı bir yerinde, amortisman listelerinde gösterilmeyi
ifade etmektedir. İktisadi kıymet üzerinden amortisman ayrılabilmesi için
iktisadi kıymetin envantere yukarıdaki şekillerden biri ile kayıtlı olması
gerekmektedir. Envantere kayıtlı olma koşulu iktisadi kıymetin işletmenin
tasarrufunda bulunma koşulu ile birlikte değerlendirilmelidir. Amortisman
ayırmada özellik arz eden bir husus da kayıt ve tescile tabi olan iktisadi
kıymetlerdir. Söz konusu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak 365 No.lu VUK
GT’de yapılan açıklamalara göre mükellef tarafından iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan ancak
kayıt ve tescile tabi taşıtların, ilgili sicillere kayıt ve tescil yapılmak şar-
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tıyla aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması gerekmektedir.
Kısacası iktisadi kıymetler için amortisman ayırabilmek için söz konusu iktisadi kıymetlerin aktife alınması yani envantere kayıtlı olması bir
başka deyişle iktisadi kıymetin işletmenin tasarrufunda bulunması gerekmektedir. Bu nedenle serbest meslek erbabı mülkiyetinde olan işyeri, mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar
için amortisman ayırabilmekte ve gider yazabilmektedir.
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3. Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman Uygulaması
VUK Mükerrer 290. maddenin ikinci fıkrasında, kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkının,
Vergi Usul Kanunu’nun üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde belirlenen esaslar çerçevesinde amortismana tabi tutulacağı hükme
bağlanmıştır. Finansal kiralama sözleşmeleriyle ilgili 319 no.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’nin B/2. bölümünde ise, kiracı tarafından aktifleştirilen kullanım hakkının Vergi Usul Kanunu’nun ve ilgili Genel Tebliğlerde bu iktisadi kıymetler için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti
edileceği belirtilmiş olup, sözleşmenin fesholması halinde kalan dönemler
için iktisadi kıymetle ilgili olarak amortisman ayrılmayacağı belirtilmiştir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, finansal kiralamada uygulanacak amortisman oranı, kiralanan iktisadi kıymetin genel esaslara göre tabi
olduğu oran üzerinden amortismana tabi tutulacağı, amortisman uygulamasında 333 no.lu VUK Genel Tebliği’ndeki “gayri maddi haklar” için
belirlenen 15 yıllık faydalı ömrün dikkate alınmayacak olmasıdır. Kısaca
kiralamaya konu iktisadi kıymet satın alınsaydı nasıl amorti edilecekse,
aynen öyle amorti edilmelidir.
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4. Değerlendirme
Finansal kiralamada kiracılar, kiralama dönemi sonunda kendi aktiflerine girecek sabit kıymetleri başlangıçta “hak” olarak aktifleştireceğinden
ve sözleşme süresinin bitiminde mülkiyetin devri gerçekleştiğinden, bu
hak kayıtlardan çıkarılmakta ve finansal kiralama konusu iktisadi kıymetin
kendisi kiracının kayıtlarına intikal ettirilmektedir.

Serbest meslek erbabı finansal kiralama yolu ile iktisadi kıymetin kullanım hakkını elde edebilir mi? 3226 sayılı Kanunu gereği sermaye şirketleri, şahıs firmaları, serbest meslek mensupları kiracı olabilmektedir. Bu
nedenle serbest meslek erbabının finansal kiralama sözleşmesinin kiracısı
olabilmektedir.
Dolayısıyla serbest meslek erbabının finansal kiralama yoluyla elde
ettiği iktisadi kıymetleri kullanım hakkı olarak aktife almaktadır. Yani,
iktisadi kıymetin mülkiyetini değil, kullanım hakkını devralmaktadır. Bu
nedenle, serbest meslek erbabı finansal kiralama yolu ile kullanım hakkını
elde ettiği taşınmaz/demirbaş eşya/taşıtlarla ilgili olarak,
- Mülkiyetinde olan işyeri olmayacağından,
- Mesleki faaliyette demirbaş eşya aktifinde yer almayacağından,
- Envantere dahil taşıt olmayacağından,
Serbest erbabı söz konusu kıymetlerin kullanım hakkı için ayırmış olduğu amortismanları gider olarak indiremeyecektir.
Ancak söz konusu iktisadi kıymetleri finansal kiralama yolu ile kullanım hakkını ticaret erbabı elde etmiş olsaydı kullanım hakkı için ayırdığı
amortismanları gider yazabilecekti. Zira ticari kazanç sahiplerinin ticari
kazancından indirim konusu yapabileceği giderlerin düzenlendiği GVK
40/7 maddesinde aynen şu hüküm yer almaktadır; “Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre ayrılan amortismanlar”
GVK ticari kazanç sahiplerinin amortisman yolu ile gider yazabileceği
halleri sınırlı tutmayıp, VUK’na göre ayrılan amortismanları gider olarak
yazabileceği hüküm altına alındığından, ticari kazanç sahipleri finansal
kiralama yolu ile edindiği iktisadi kıymetlerin kullanım hakkı için ayırmış
olduğu amortismanları gider olarak ticari kazancından indirim konusu yapabilecektir.
Ancak aynı durumu serbest erbabı için söylemek mümkün değildir.
Zira, serbest meslek erbabının mesleki kazancından amortisman ayırmak
suretiyle indirim konusu yapacağı durumlar mülkiyete bağlı olarak sınırlı
olarak sayıldığından, finansal kiralama yolu ile elde ettiği iktisadi kıymetlerin kullanım hakkı için ayırmış olduğu amortismanları gider olarak
indiremeyecektir. Ancak finansal kira sözleşme süresinin bitiminde mülkiyetin devri gerçekleşeceği öngörülmüşse mülkiyetin intikalinden itibaren
ayıracağı amortismanları gider olarak indireceği tabidir.
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SONUÇ:
Finansal kiralama ile iktisadi kıymetin kullanım hakkı elde edilmekte
ve kiracı tarafından kullanım hakkı bedeli üzerinden amortisman ayrılmaktadır. Serbest meslek erbabının mesleki kazancından amortisman ayırmak
suretiyle indirim konusu yapacağı durumlar mülkiyete bağlı olarak sınırlı
sayıldığından, serbest meslek erbabının finansal kiralama yolu ile elde ettiği iktisadi kıymetlerin kullanım hakkı için ayırmış olduğu amortismanlar
gider olarak indirilemeyecektir.
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İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU
VAR MI?
Erol GÜNER*

II. YASAL DÜZENLEME:
10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası’nın İKİNCİ
BÖLÜM başlığında, İş Sözleşmesi, Feshi ve Türleri düzenlenmiştir. 4857
sayılı İş Yasasının 8–16 madde hükümleri doğrultusunda;
a-Tanım-Şekil: 4857/8. Maddesine göre, “ iş sözleşmesi bir tarafın (
işçi ) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın ( işveren ) da ücret ödemeyi
*

Baş İş Müfettişi
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I. GİRİŞ;
4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında
kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin dayanağı işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinin kurulmuş olmasıdır. 4857 sayılı İş Yasası yürürlüğe girmeden önce İş Yasasında iş sözleşmesinin tanımı bulunmamakta ve
Borçlar Yasasının 313. Maddesi hükmünden yararlanılmaktaydı. Borçlar
Yasasının 313. maddesinde, “ hizmet akdi, öyle bir mukaveledir ki onunla
işçi belli bir işi görmeyi, işveren de belli bir ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren düzenleme” olarak tanımlanmıştır. 4857 sayılı İş Yasasının 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra anılan yasanın 8.
Maddesinde iş sözleşmesinin tanımı yer almıştır. Bu maddeye göre ise, bir
tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme şeklinde tanımlanmıştır. Yukarıda ki
tanım göz önünde bulundurulduğunda, iş sözleşmesinde üç önemli unsurun bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlar iş, ücret ve bağımlılık unsurlarıdır.
4857 sayılı İş Yasasından önceki mülga 1475 sayılı İş Yasasında yazılı
iş sözleşmesi veya benzeri bir belge düzenleme zorunluluğu bulunmamaktaydı. Peki, 4857 sayılı İş Yasası ile iş sözleşmesi yapma zorunluluğu mu
yoksa çalışma koşullarını gösteren belge düzenleme zorunluluğu mu getirilmiştir. Makalemizde bu konuya açıklık getirmeye çalışacağım.
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üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi kanunda aksi belirtilmedikçe herhangi bir şekle tabi değildir.
Süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı yapılması
zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde
genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli
ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları
hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı
geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermişse, bu bilgilerin en geç sona
erme tarihinde işçiye verilmesi zorunludur ”.
4857 sayılı yasanın 99/b. Maddesine göre “ 8. Madde de belirtilen belgeyi vermeyen işveren hakkında, bu durumdaki her işçi için ……. Lira
idari para cezası uygulanacağını hüküm altına almıştır ”. Anılan madde
hükmü göz önüne alındığında; iş sözleşmesinin bir yıldan az süreli belirli
süreli ve belirsiz süreli yapılması halinde bile yazılı bir belge olma zorunluluğunu ve iş sözleşmesinde belirtilen hususların mutlaka yer alması
gerektiğini ortaya koymaktadır. İş sözleşmesinin bir yıl ve daha uzun süreli
olması halinde yasa gereği yazılı yapılması zorunlu olmakla birlikte, söz
konusu sözleşme içeriğinin de 4857/8. Maddesinin son fıkrasında belirtilen belge de yer alması gereken hususları kapsamasının zorunlu olduğu
görülmektedir. Özellikle iş sözleşmesinde ücret ödeme döneminin ve iş
sözleşmesinin feshi halinde tarafların uymak zorunda oldukları koşullar,
4857 sayılı İş Yasası’nın iş güvencesini düzenleyen 18–21. Maddeleri ile
ücretin gününde ödenmemesini öngören 34. Maddesi hükümleri dikkate
alındığında önem arz etmektedir.
4857/18–21 maddeleri feshin hukuki sonuçlarını ortaya koymakta
olup, hangi hallerde feshin geçerli olacağını, hangi hallerde geçersiz kabul edilerek işçinin işe iadesine karar verileceğini, hukuki yaptırımlarının
ve tazminatlarının neler olacağını göstermekte olup, işçi ve işveren tarafı
için maddi ve manevi maliyetler meydana getirmektedir. Böyle önemli bir
durumun iş sözleşmesinde açıkça belirtilecek olması özellikle işçiyi koruma düşüncesi bağlamında önemlidir. Ücret ödeme döneminin belirtilme-

si de gerek işçi, gerekse işveren yönünden yararı olacaktır. Zira 4857/34.
Maddesi, ücretin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden
dışında ödenmemesi halinde işçinin iş görme borcunu yerine getirmeyebileceğini, getirmeyenlerin sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa bile grev
olarak nitelendirilmeyeceğini, gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacağını, işçilerin iş akitlerinin
çalışmadıkları için feshedilemeyeceğini, yerine yeni işçi alınamayacağını,
işlerin başkalarına yaptırılamayacağını, hüküm altına almıştır. Söz konusu
bu düzenleme yeni yasa ile işçiye getirilmiş bir hak olarak görünse de,
iş sözleşmesinde ücret ödeme döneminin açıkça belirtilecek olması işveren açısından da maliyetlerini önceden hesap etmesi bağlamında yararlı
olacaktır. Her ne kadar 4857/32. Maddesinin ücretin en geç ayda bir ödeneceğini hüküm altına almış olsa bile, uygulamada ücret ödemelerinin iş
sözleşmeleri ayın 5–10 arasında ödenmesi kararlaştırılmakta ve bu düzenleme Yargıtay kararları dikkate alındığında yasaya aykırı olarak görünmemektedir.
b-Türü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi: 4857 sayılı İş
Yasası’nın 9. Maddesine göre, ” taraflar iş sözleşmesini kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla ihtiyaçlarına uygun şekilde
düzenleyebilir. İş sözleşmeleri belirli-belirsiz süreli, çalışma biçimleri bakımından tam-kısmı süreli veyahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir ”.
b.1- Kısmı Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi: 4857 sayılı İş
Yasası’nın 13. Maddesine göre; “ işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde
daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmı süreli iş sözleşmesidir.
Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayrımı haklı kılan bir neden
olmadıkça salt iş sözleşmesinin kısmı süreli olmasından dolayı tam süreli
emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin
ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri tam süreli emsal işçiye göre
çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir “. Bu düzenleme ile çalışma yaşamında uzun zamandır fiilen mevcut olan kısmi süreli çalışma ve çalıştırma
uygulaması 4857 sayılı İş Yasası ile hukuki bir statüye kavuşturulmuş ve
yorum farklılıklarını da kısmen de olsa yürürlülükten kaldırmış ve işverenlerin işçilik maliyetlerini azaltmalarına imkân tanınmıştır.
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b.2- Çağrı Üzerine Çalışma İle İlgili İş Sözleşmesi: 4857 sayılı İş
Yasası’nın 14. Maddesine göre, “ yazılı sözleşme ile işçinin yapmakla
üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme
ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmı süreli bir iş sözleşmesidir. Çağrı üzerine çalışmada
çalışma süresi, çağrının ne zaman yapılacağı, işçinin kaç saat çalıştırılacağı
yasada asgari olarak belirtilmiş olup, iş sözleşmesi ile bu koşulların düzenleneceğini hüküm altına almıştır ”. Bu şekilde ki bir sözleşmede 4857
sayılı İş yasası ile getirilen yeni bir düzenleme olup, işveren açısından işçi
maliyetini düşürme açısından yararları bulunmaktadır.
b.3- Deneme Süreli İş Sözleşmesi: 4857 sayılı İş Yasası’nın 15. Maddesine göre,” taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda,
bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak toplu iş sözleşmesi ile dört aya
kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim
süresine gerek olmaksızın bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir.
İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.1475 sayılı İş
Yasası’nda deneme süresi bir ay iken, yeni yasa ile bu süre iki aya çıkarılmıştır ”.
b.4- Takım Sözleşmesi: 4857 sayılı İş Yasası’nın 16. Maddesine göre,
” Birden çok işçinin meydana getirdiği takımı temsilden bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir “ .
b.5- Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi: 4857 sayılı İş Yasası’nın
11 ve 12. Maddeleri belirli-belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile belirli-belirsiz iş sözleşmesi ayrımının sınırlarını düzenlemiştir. 4857/11. Maddesine
göre, “ iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme
belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması
veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak
işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli
iş sözleşmesidir. Belirli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça birden
fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş
sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korur.
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III. İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA
ZORUNLULUĞU:
4857 sayılı İş Yasasına göre iş sözleşmenin tanımını, içeriğini ve türlerini belirtmeye çalıştık. Peki, belirtilen yasal düzenlemeler ışığında İş
Yasasına göre işverenlerin çalıştırdıkları işçiler için iş sözleşmesi yapma
zorunluluklarının olup – olmadığı konusunda hangi sonuca ulaşabildik?
İş Yasasına göre iş sözleşmesi yapma zorunluluğu olup olmadığına
4857 sayılı İş Yasasının 99/b. Maddesindeki düzenleme bağlamında ulaşmak mümkündür. Anılan maddeye göre “ 8. Madde de belirtilen belgeyi
vermeyen işveren hakkında, bu durumdaki her işçi için ……. Lira idari
para cezası uygulanacağını hüküm altına almıştır ” İş Yasasının 8. maddesinde de bu belge; Süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin
yazılı yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim
ve harçtan muaftır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en
geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların
uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle
yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu
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Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayrımı haklı kılan bir
neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz
süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt
alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin
çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulamasını
haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır. Emsal işçi, işyerinde
aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir.
İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun
bir işyerinde aynı veya benzeri işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle
çalıştırılan işçi dikkate alınır ” .
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hüküm uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermişse,
bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye verilmesi zorunludur ”.
şeklinde tanımlanmış ve içeriği belirlenmiştir.
4857 sayılı İş Yasasının 8. ve 99/b. maddeleri dikkate alındığında
açıkça, iş sözleşmesi yapmanın değil çalışma koşullarını gösteren belgenin düzenlenmesi ve işçiye verilmesinin zorunlu olduğu görülmektedir.
Çalışma yaşamında tarafların ve uygulayıcıların bu sonuç doğrultusunda
yanlış olan kanaatlerini değiştirmeleri uygun olacaktır.
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IV. SONUÇ:
İşçi ve işveren arasındaki ilişki iş ilişkisidir. Söz konusu ilişkinin ana
dayanağı da iş sözleşmesidir. Bir takım yasal hak ve yükümlülükler bu
sözleşmenin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sözleşmenin her iki tarafa
yüklediği borçlar ve sorumluluklar bulunmakta olup, tarafların bu hak ve
sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından 4857 sayılı İş Yasasının 17, 24 ve 25.
maddeleri bağlamında sona erdirilmesi söz konusu olabilecektir.
4857 sayılı İş Yasası yürürlüğe girmeden önce İş Yasasında iş sözleşmesinin tanımı bulunmamakta ve Borçlar Yasasının 313. Maddesi hükmünden yararlanılmaktaydı. Borçlar Yasasının 313. maddesinde, “ hizmet
akdi, öyle bir mukaveledir ki onunla işçi belli bir işi görmeyi, işveren de
belli bir ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren düzenleme” olarak tanımlanmıştır. 4857 sayılı İş Yasasının 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra anılan yasanın 8. Maddesinde iş sözleşmesinin tanımı yer
almıştır. Bu maddeye göre ise, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi,
diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme
şeklinde tanımlanmıştır.
İş sözleşmesinin tanımı, içeriği ve türleri İş Yasasının 8 – 16. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu madde düzenlemeleri ile birlikte yasanın 99/b.
Maddesi dikkate alındığında, yasada iş sözleşmesi ve türleri tanımlanmakla birlikte iş sözleşmesi yapma zorunluluğunun olmadığı sadece çalışma
koşullarını gösteren belgenin düzenlenmesi ve işçiye verilmesi zorunluluğunun bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışma koşullarını gösteren belge iş
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sözleşmesinin içeriğine benzemekle birlikte aynısı değildir. İşverenler ve
uygulayıcılar olarak zorunluluğun çalışma koşullarını gösteren belgenin
düzenlenmesi ve işçiye verilmesi olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Çalışma koşullarını gösteren belge düzenlenip işçiye verildikten sonra ayrıca
iş sözleşmesi yapılıp yapılmayacağı tarafların iradesine ve tercihine bağlıdır. Yapılmaması konusunda yasal bir engel bulunmamaktadır.
4857 sayılı İş Yasasının 99/b. Maddesi; “ 8. Madde de belirtilen belgeyi vermeyen işveren hakkında, bu durumdaki her işçi için 107 Lira
(01.01.2011 tarihi itibariyle) idari para cezası uygulanacağını” hüküm altına almıştır. Bu hüküm bağlamında, işyerlerindeki işçi ve işçi giriş ve çıkış
sayıları dikkate alındığında çalışma koşullarını gösteren belgenin düzenlenmemesi halinde ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalınabilineceğini işverenlerimizin bilmesi yerinde olacaktır. İşverenler ve uygulayıcılar
olarak matbu iş sözleşmelerinin internet ortamından veya başka imkanlardan sağlanarak iş sözleşmesi yapma uygulamasından vazgeçilerek ilk önce
4857 sayılı İş Yasasının 8. maddesine göre çalışma koşullarını gösteren
belgenin düzenlenmesi ve işçiye verilmesi uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. İş sözleşmelerinin çalışma koşullarını gösteren belge olarak
kabul edilmesi söz konusu değildir. Çalışma koşullarını gösteren belge düzenlenip işçiye verildikten sonra ayrıca iş sözleşmesi yapılıp yapılmayacağı tarafların iradesine ve tercihine bağlıdır. 01.01.2011 tarihi itibariyle çalışma koşullarını gösteren belgenin düzenlenip işçiye verilmemesinin idari
yaptırımının 99/b. Maddesine göre işçi başına 107 Lira idari para cezası
yaptırımı dikkate alınarak ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması
için bu zorunluluğa azmi özen gösterilmesi gerekmektedir.
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İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA İŞLETME İŞYERİ
VEYA İŞİN GEREKLERİ NEDENİYLE FESİH KAVRAMI
Öcal Kemal EVREN**
Öz
4857 sayılı İş Yasası’nın 18-21’inci maddelerinde düzenlenen iş güvencesi düzenekleriyle işçinin iş sözleşmesinin geçersiz bir nedenle yapılması halinde yapılan feshi geçersiz sayılmakta ve işçi işine iade edilmektedir. Bu noktada feshin geçerli olabilmesini sağlayan nedenlerden biri de
işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan feshi halidir. Ancak bu
husus ifadenin çok ayrıntılı olmaması nedeniyle daha çok yargı kararları
ile tam olarak belirlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı da yargı kararları
ile pekişen konunun irdelenmesi ve incelenmesidir. Bu yapılırken, ilk aşamada geçerli feshi kavramının tanıtılması ve oradan da işletme gerekleri
nedeniyle fesih kavramına değinilmesi gerekmektedir. İşletme gerekleriyle
fesihte öncelikle bir işletmesel kararın varlığı ve arkasından bu karar dolayısıyla bir istihdam fazlalığı oluşması beklenmektedir. Ayrıca bu işletmesel kararın tutarlılık, keyfilik ve ölçülülük denetimlerine tabi tutulması
da gerekmektedir. Yine feshin son çare olarak uygulanması da işverenden
beklenen bir başka tutumdur. Bu bağlamda özellikle uygulamada ekonomik kriz, yeniden yapılanma, teknolojik yeniden yapılanma, işyerinin kapatılması, işin bitmesi, işyerinin veya bir bölümünün devri ve toplu işçi
çıkarma hallerinde işletmesel bir karara dayanan geçerli fesih hallerinin
söz konusu olabildiği görülmektedir.

A. Geçerli Fesih Kavramı
4857 sayılı İş Yasası’nın 18-21’inci madde düzenlemeleri ile aynı Yasanın 25’inci maddesinde düzenlenen ve işverene iş sözleşmesini derhal
*

Baş İş Müfettişi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Uzmanı
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I. İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA İŞLETME İŞYERİ VEYA
İŞİN GEREKLERİ NEDENİYLE FESİH KAVRAMI
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feshi hakkının veren hallerin dışında işverence iş sözleşmesinin feshedebilmesi için geçerli bir nedenin varlığı aranmaktadır.
Bu bağlamda geçerli nedenin ne olabileceği veya ne olması gerektiğinin belirlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Buna göre Yasanın 18’inci
maddesinin üçüncü fıkrasında hangi hallerin her halde geçerli bir neden
olamayacağının sıralandığı ve aynı maddenin birinci fıkrasında geçerli nedenin ancak işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanabileceği görülmektedir.
Buradan hareketle, bir fesih eğer işçinin yeterliliği veya davranışı ya
da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanıyor, fesih gerekçesini bu nedenlerden birinden alıyor ve sıralanan hallere de girmiyorsa
geçerli bir fesih olabilmektedir. Burada madde gerekçesinde işçinin yeterliliği veya davranışlarının işçinin kişiliği ile ilgili sebepler olduğu; işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerin ise işyeri ile
ilgili olduğu vurgulanmaktadır.
Yine madde gerekçesinde inildiğinde geçerli sebepleri bir anda ve daha
başlangıçta belirlemenin mümkün olamayacağı da açığa çıkmaktadır. Zira
madde gerekçesinde işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebeplerin hangi durumlarda geçerli sebeplerden sayılacağı ve hangi durumların işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan
sebepler olarak kabul edileceğinin ancak yargı kararları ile zaman içinde
ortaya çıkabileceği ve netleşeceği kabul edilmiştir. Yine gerekçeye göre,
özellikle bu bağlamda Yasanın 25’inci maddesinde ayrı bir düzenleme konusu (derhal fesih hakkı) olan haklı nedenlerle fesih olgusunu, geçerli nedenlerle fesih için aranan sebeplerden ayırmak ve aradaki farkları ortaya
koymak maddi olayları hukuk tekniği bakımından söz konusu iki farklı
feshi türü açısından değerlendirmek gerekecek; yargının yanında öğreti de
bu konuda katkı sağlayacaktır.
Fakat tüm bu belirsizliklere rağmen geçerli neden hakkında genel bir
belirleme de yapmak mümkündür. Buna göre, madde gerekçesinden hareketle geçerli neden en geniş manada, 4857/25’inci maddede belirtilen
nedenler kadar ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen haller anlamına gelmektedir. Bu nedenle, geçerli feshi 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. Sonuç itibariyle eğer
bir feshi sebebi iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve
makul ölçüler içinde beklenemeyeceği neticesini yaratıyorsa geçerli bir
feshi nedeni olarak kabul edilebilecektir.
Buna göre geçerli sebep anlamında mantıki bir sıralama yapılırsa belli
başlı kriterleri de ortaya koymak olanaklı gözükmektedir. Şöyle ki,
- Birinci sırada geçerli sebebin ağırlığı, bir başka deyişle
etkisi, kuvveti gelmektedir. Geçerli sebep öncelikle, bu konuda
özellikle bir referans kaynağı olduğu vurgulandığından yasanın
25’inci maddesinde düzenlenen ve işverene derhal iş sözleşmesini fesih hakkını veren sebepler kadar ağır olmayacaktır.
- İkincil olarak ve ağırlığından bağımsız bir şekilde sebebin kaynağı ele alınacaktır. Kaynak sorgulamasında iki esas
nokta bulunmaktadır. Bunlardan birincisi nelerin açıkça geçerli sebep oluşturamayacağıdır. Bu haller 4857/18’inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılmıştır. Diğer esas nokta ise sebebin
işçinin yeterliliğinden veya davranışından ya da işletmenin,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır.
- Üçüncü sırada sebebin kimleri ne şekilde etkilediği bulunmaktadır. Buna göre sebep öncelikle işçinin iş sözleşmesiyle üstlendiği iş görme borcunu ciddi bir biçimde olumsuz
etkileyerek iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine getirmesine olanak vermemesi sonucunu doğurmalıdır. Sonrasında,
ortaya çıkan bu sonucun aynı zamanda önemli ve makul ölçüler içinde işverenden o işçi ile olan iş ilişkisini sürdürmesinin
beklenemeyeceği bir durumu yaratması gerekmektedir. Burada önemli ve makul ölçülerin işveren özelinde değil objektif
olarak ele alınması zorunludur.
Geçerli feshi kavramını ortaya koymada ve anlamada özellikle üstünde
durulması gereken bir husus geçerli feshi-haklı feshi ayrımıdır. Zira yukarıda da açıklandığı üzere yasa metni gerekçesinde yasa koyucu geçer-
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li feshe ulaşmada haklı fesih hallerini bir referans kaynağı olarak açıkça
belirtmiştir. Diğer yandan bu noktada haklı neden sıklıkla 4857/25’inci
maddenin (II) numaralı bendinde sıralanan ve işverene derhal ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini fesih hakkını veren nedenlerle tamamen örtüşük
kabul edilmekte ve haklı nedenin işletmenin, işyerinin veya işin gerekleri
kaynaklı fesihlerde de bir referans olduğu atlanmaktadır.
Buna göre geçerli fesih, nedeni ne olursa olsun işverene İş Yasasının
25’inci maddesinde belirlenen haklı gerekçe ile fesih imkanı veren haller
kadar ağır olmamalıdır. Anılan 25’inci maddede dört başlık halinde işverene iş sözleşmesini derhal fesih hakkını veren haller düzenlenmiştir. Bunlardan sadece (II) numaralı bentte ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan
haller ve benzerleri başlığı atlında toplam dokuz madde halinde işverene
iş sözleşmesini derhal ve aynı zamanda tazminatsız feshetme olanağı veren haller sıralanmıştır. Bunun dışında kalan ve (I) numaralı bentte sağlık
sebepleri ve (III) numaralı bentte zorlayıcı sebepler başlıkları altında düzenlenen hallerde ve (IV) numaralı bentte işçinin gözaltına alınması veya
tutuklanması halleri gerçekleştiğinde işveren iş sözleşmesinin derhal feshedebilmekte ancak bu hakkı kullandığında işçiye ihbar ve kıdem tazminatlarını ödemek durumunda kalmaktadır.
25’inci maddenin ilgili bentleri değerlendirildiğinde (I) numaralı bendinde düzenlenen sağlık sebeplerinin, (II) numaralı bendinde düzenlenen
ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinin ve (IV) numaralı bendinde düzenlenen gözaltına alınma ve tutuklanma hallerinin işçinin yeterliliğinden veya davranışından kaynaklanan sebeplere referans
olabileceği, (III) numaralı bentte düzenlenen zorlayıcı nedenlerin ise işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplere referans
olabileceği görülmektedir. Buna göre işçinin yeterliliğinden veya davranışından kaynaklanan haller bağlamında;
Sağlık sebepleri dolayısıyla, bir başka deyişle işçinin kendi kastından
veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak
devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden az
sürmesi, işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilebilecek nitelikte olduğu
ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunmadığının Sağlık Kurulunca sap-

tanması durumunda işverence yapılan bir feshi geçerli olabilecektir. Bu
gibi durumlarda yasa metninde geçen ve istisnai durumu belirten “(a) alt
bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik
gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17’nci maddedeki
bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik
hallerinde bu süre 74’üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar” hükmü
de göz önünde bulundurulmalıdır.
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dolaysıyla
madde hükümde sıralanan ve toplam dokuz başlık altında açıklanan hususlar kadar ağır olmamakla birlikte işvereni yanıltma; şeref ve namusa dokunacak sözler söyleme, davranışlarda bulunma, asılsız ihbar ve isnatlarda
bulunma; cinsel taciz ve benzeri eylemleri yapma, sataşma, işyerinde içki
ve uyuşturucu madde alma; doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar
sergileme; işyerinde yedi günden az cezayı gerektiren ve cezası ertelenmeyen suç işleme; izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın
ardı ardına iki günden aşağı veya bir ay içinde iki defadan az herhangi
bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgününden az işe
devam etmeme; yapmakla ödevli bulunulan görevleri hatırlatıldığı halde
yapmamakta ısrar; istek veya savsama neticesinde işin güvenliğini tehlikeye düşürme, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan
makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinden
az bir tutarda hasara ve kayba uğratma gibi nedenler geçerli bir fesih için
ileri sürülebilecektir.
İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın
17’nci maddedeki bildirim süresini aşmaması; bir başka deyişle altı aya
kadar kıdem söz konusu ise iki hafta; altı ay- bir buçuk sene arasında bir
kıdem söz konusu ise dört hafta; bir buçuk yıl-üç yıl arasında bir kıdem söz
konusu ise altı hafta ve üç yıldan fazla kıdem söz konusu ise sekiz haftadan
az sürmesi geçerli feshe neden olabilecektir.
İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan haller bağlamında ise zorlayıcı sebepler ele alınarak işçiyi işyerinde bir haftadan az
bir süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması hali
geçerli bir fesih nedeni olarak ele alınabilecektir.
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Bu bağlamda Yasanın 18’inci maddesindeki geçerli sebeple fesih ve
25’inci maddesindeki derhal ve haklı nedenle fesih kavramlarını birbirinden ayırmada Yargıtay’ın ‘güven’ kavramını esas aldığı görülmektedir. Bir
kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010/1) “İşçinin ahlak ve iyiniyet
kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmek isteyen işveren açısından bu durum çekilmez hale gelmişse, diğer bir anlatımla güven temeli çökmüşse işverenin haklı nedenle feshi hakkı doğar.
Buna karşılık işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven
temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla birlikte, işin normal işleyişini
bozuyorsa; işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu
nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa geçerli feshi hakkı doğar.” denilmektedir. Buradan yola çıkılarak geçerli feshi-haklı
fesih ayırımında işçi ile işveren arasındaki güven olgusunun ne derece zedelendiğinin araştırılmasının ve ortaya konulmasının uygun olduğu ortaya çıkmaktadır. Yargıtay’ın saptamasına göre yaşanan ve feshe konu olan
olgu aradaki güven temelinin çökmesine yol açan bir etki bırakmışsa haklı
nedenden, güven temelinin çökmesi kadar ağır bir sonuç yaratmamakla
birlikte zedelenmesine yol açmışsa; sarsılmasına yol açmışsa geçerli nedenden söz etmek mümkündür.
Değinildiği üzere geçerli feshi nedenleri, 4857/25’inci maddede belirtilen nedenler kadar ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal
yürüyüşünü olumsuz etkileyen haller anlamına gelmekte; 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 olabilmekte ve iş ilişkisinin
sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği neticesini yaratmaktadır.
Bu kavramdan yola çıkılarak 4857 sayılı Yasanın 18’inci maddesinde
iki esaslı geçerli neden yer verildiği görülmektedir. Bunlardan birini işçinin davranışları ve yetersizliği oluştururken diğerini işletme, işyeri veya
işin gerekleri nedeniyle fesih meydana getirmektedir. Buna göre ve konumuz anlamında yapılan bir fesih eğer işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinin mecbur kıldığı bir fesih ise geçerli bir fesihtir.
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B. Genel Olarak İşletmenin İşyerinin veya İşin Gerekleri Nedeniyle
Fesih Kavramı
Genel olarak işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan
bir geçerli fesih, madde gerekçesinde de açıklandığı üzere, işyeri ile ilgili
sebepler olup, işçinin kişiliğinden yahut davranışlarından bağımsız; fakat
aynı zamanda işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. Bu durumda işçinin iş sözleşmesiyle üstlendiği iş görme borcunu
gerektiği şekilde yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler işletmenin,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih halleridir. Bu
durumda aynı zamanda iş ilişkisinin işverenden önemli ve makul ölçüler
içinde beklenememesi de gereklidir.
Madde gerekçesine inildiğinde işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan fesih nedenleri işyeri dışından kaynaklanan sebepler ve işyeri içi sebepler olarak iki başlık altında örneklendirilmiştir. Buna
göre işyeri dışından kaynaklanan sebeplerin sürüm ve satış olanaklarının
azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı
gibi ekonomik temelli; işyeri içi sebeplerin ise yeni çalışma yöntemlerinin
uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi, bazı iş türlerinin kaldırılması gibi
yapılanma temelli olarak sıralandığı görülmektedir.
Bu genel açıklamanın yanı sıra işletmenin, işyerinin veya işin gereklerine dayalı geçerli feshi halleri ile ilgili olarak, bu hallerin çeşitliliği göz
önünde bulundurularak ister ekonomik temelli, ister yapılanma temelli olsun Yargıtay’ın somut bir takım kavramlara ulaştığı ve bunları esas alındığı
görülmektedir. Bu kavram işletmesel karar olarak deyimleştirilmiştir.
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Takdire dileceği üzere yasa metninde işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden söz edilmiş ancak hangi hallerin bir işletme, işyeri yahut iş
gereği olduğu düzenlenmemiştir. Bu durumda madde hükmünün soyut olduğu iddia edilebilir. Diğer taraftan yasa gerekçesine işletme, işyeri veya
iş gereği olabilecek bir takım örneklere yer verildiği ve özellikle Yargıtay
kararlarıyla bu konuda belli bir sistem oluşturulmaya ve bir takım kriterler
ortaya konulmaya çalıştığı görülmektedir.
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C. İşletmesel Karara Dayalı Geçerli Fesih
İşletmesel karara dayalı geçerli fesih kavramı incelendiğinde bu konuda Yargıtay’ca bu yönde alınmış ve deklare edilmiş bir işletmesel kavramın yanında açıklanmamış da olsa örtülü bir şekilde uygulanan işletmesel
kararın varlığının şart koşulduğu, bununla yetinilmeyip işletmesel kararın
yerindelik, tutarlılık, ölçülük gibi esaslarda içeriğinin denetlendiği, işletmesel karar söz konusu olduğunda feshin son çare olmasının gerekliliğinin
arandığı görülmekte ve sonuçta bu ilkelerin değişik işletmesel karar kaynaklı fesihlerde ne şekilde işletildiğinin aktarılması önem kazanmaktadır.
Bu anlamda konu ele alındığında genel hatlarıyla, Yargıtay kararlarında
da (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2008/1, 2010/2, 2010/3, 2010/4, 2010/5) belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde ele alınmalıdır ve bu işlem birbirine göre bir
üst aşamaya geçmeyi ifade etmektedir. Bir başka deyişle önce sayılan gerçekleşmeden diğeri değerlendirilememekte; hangi aşamada geçerli neden ortaya
konulamıyorsa fesih geçersiz kabul edilmektedir. Buna göre;
- Öncelikle feshi işleminin temelinde açık veya örtülü
bir işletmesel karar olmalıdır.
- Bu kararda istihdamı engelleyen hal ortaya konulmalı
yahut bu karar ile bir istihdam fazlalığı meydana gelmelidir.
- İşletmesel kararın yerinde olup olmadığı hariç olmak
üzere, tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı, keyfi olarak uygulanıp uygulanmadığı ve ölçülü bir biçimde uygulanıp
uygulanmadığı denetlenmelidir.
- Feshin son çare olarak uygulanıp uygulanmadığı araştırılmalıdır.
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1. İşletmesel Karar/Gizli-Örtülü- İşletmesel Karar Kavramları
ve Varlığı
İşletmesel karar nedeniyle fesih bağlamında özellikle Yargıtay kararlarından yola çıkılarak, pek çok kararda da değinildiği üzere işletmesel
kararın ne olduğu ve hangi nedenden ötürü feshi geçerli kıldığı üzerine düşünmek gerekmektedir. Bu açıdan yeni tarihli (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
2010/3, 2010/4, 2010/5) kararlarında belirlenen esaslara değinmek yerinde
olacaktır.

Bu bağlamda ve genel anlamda işletme ve işyeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konusunda iş sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere işverenin
aldığı her türlü karar işletmesel karardır ve işletmenin, işyerinin veya işin
gereklerinden kaynaklanan fesihte, yargısal denetim yapılabilmesi için
mutlaka işletmesel bir kararın varlığı aranmaktadır. Konumuz anlamında
fesih işlemi, işletmesel karar çerçevesinde değişen durumlara karşı işverenin tepkisini oluşturmaktadır.
Bu husus, işletmesel kararın alındığı ve açıklandığı bir durumu yansıtmaktadır. Bunun dışında işletmesel karar açıkça açıklanmamış da olabilir.
Bu durumda işverenin mevcut olan iş sayısını fiilen mevcut olan iş ihtiyacına uyarlamak için açıkça ifade etmediği kararları “gizli-örtülü” işletmesel karar olarak deyimleştirilmiştir. Bu tür durumlarda işletmesel kararın
varlığı fesih için gösterilen nedenden anlaşılabilmektedir.
Bu kararlar işletme ve işyeri içinden kaynaklanan nedenlerden dolayı
alınabileceği gibi işyeri dışından kaynaklanan nedenlerden dolayı da alınabilmektedir. İşyeri içinden veya dışından kaynaklanan bir nedenle alınan
bu tür kararlar bir ya da birden fazla işçinin işyerinde çalışmaya devam
etmesi gerekliliğini doğrudan veya dolaylı olarak ortadan kaldırıyorsa dikkate alınacaktır.
Bu noktadan sonra işletme dışı ve içi sebeplerin niteliklerinin ortaya
konulması gerekmektedir. Buna göre işletme dışı sebepler işletme gereklerine dayanan bir feshi için ancak işyerinde işgücü fazlasına sebep olmuşsa
önem arz edecektir. İşveren işletme dışı sebeplerin varlığına dayandığında,
gerekçe yönünden kendisini bağlayacaktır. Dolayısıyla, işveren işe iadede
işletme dışı sebeplerin kendisi tarafından iddia edilen kapsam ve yoğunlukta fiilen mevcut olduğunu ispat etmek zorunda kalacaktır. Bu kapsamda
işverenden beklenen işletme dışı sebeplerle işyerinde işçi sayısının azaltılması arasındaki bağlantıları ortaya koymasıdır.
İşletme içi sebeplerden ise işverenin işletme yönetiminin esasını teşkil
eden işletme politikasını gerçekleştirmek için teknik, organizasyon ve ekonomik sahada aldığı bütün işletmesel tedbirler anlaşılmalıdır. Bu tedbirler
aracılığıyla işveren işletmenin organizasyon yapısı ve üretimle ilgili düzenleme yapma hakkını (yönetsel karar alma hakkını) kullanmaktadır. Bu
durumda işverenden beklenen ise işverenin hangi tedbirleri aldığını ve bu
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koymasıdır.
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2. İstihdam Fazlasının Doğması
İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinin geçerli bir neden oluşturabilmesi için ortada bir işletmesel kararın varlığı yetmemekte, aynı zamanda bu karar ile bir istihdam fazlasının da doğması beklenmektedir.
Gerçekten de alınan her işletmesel karar fesih sonucunu doğurmamalıdır. Alınan bir işletmesel karar ancak işyerinde bir veya birden fazla istihdam fazlası işçi yaratıyorsa yapılan fesih geçerli olabilecektir. Bu husus
feshin aynı zamanda keyfi olmadığının da bir göstergesi olacaktır.
Buna göre ve Yargıtay kararları uyarınca (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
2008/2, 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2009/4, 2010/6) alınan ve uygulanan bir
işletmesel kararda işletmesel kararın varlığı yanında bu karar ile bir istihdam fazlasının doğup doğmadığının bilhassa araştırılması gerekmektedir.
Bu durumda alınan bir işletmesel karar ile istihdam fazlası oluşmamışsa
fesih geçerli kabul edilmeyecektir.
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3. İşletmesel Kararın İçerik Denetimi (Yerindelik-TutarlılıkKeyfilik- Ölçülülük Denetimleri)
Yukarıda belirtilen Yargıtay kararlarında açıkça hükme bağlandığı üzere işverence işletmesel karara dayanarak yapılan fesihlerde işletmesel kararın bir içerik denetimine tabi tutulması gerekmektedir. İşletmesel kararın
içerik denetimi yerindeliği, tutarlılığı, keyfiliği ve ölçülülüğü anlamında
gerçekleştirilecektir.
Yerindelik denetimi işletmesel kararın yerinde olup olmadığının araştırılmasıdır. Buna göre alınan işletmesel kararın amaca uygunluğunun araştırılması yerindelik denetimi anlamına gelmektedir. Bu konuda Yargıtay’ın
tavrı işletmesel kararın kendisinin; hatalı olup olmadığının; yerinde olup
olmadığının denetim dışı olduğu yönündedir. Bir başka deyişle bu şekil bir
sorgulama yapılamamaktadır. Bu durumda işveren de işletmesel kararın
amaca uygunluğunu ve gerekliliğini gerekçelendirmek zorunda kalmayacaktır. Buna göre işletmesel karar söz konusu olduğunda kararın yararlı ya
da amaca uygun olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılamayacaktır.

Kısaca işletmesel kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamayacaktır.
Yerindelik denetimi yapılamamakta ise de işletmesel karar tutarlılık,
keyfilik ve ölçülülük denetime tabi tutulabilecektir.
Tutarlılık denetimi alınan işletmesel kararın tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ile ilgilidir. Buna göre alınan işletmesel karar tutarlı bir
şekilde uygulanmalı, karar ile fesih eylemi arasında herhangi bir tutarsızlık
söz konusu olmamalıdır. Bu bağlamda alınan işletmesel kararda var olan
esaslar tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Örneğin işyerinde ekonomik kriz
nedeniyle işçi çıkartılması yönünde bir işletmesel karar ile işçi çıkartan bir
işveren diğer bir yandan da işçi istihdamına gidiyorsa burada bir tutarsızlıktan söz edilebilecektir. Yine bir başka örnek vermek gerekirse işyerinde
bir bölümü kapatan ve bu bölümde çalışan işçileri işten çıkaran bir işveren,
bir başka bölümde işten çıkarılan bir işçi için aynı gerekçeyi kullanmaya
kalktığında bir tutarsızlık içine düşecektir.
Keyfilik denetimi ise işletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden işverenin Medeni Yasanın 2’nci maddesi uyarınca keyfi davranıp davranmadığının, bu kararı alırken dürüst olup olmadığının araştırılmasını konu
almaktadır. Buna göre işletmesel karar uyarınca fesih işlemini gerçekleştiren işverenin bu kararı dürüst bir şekilde uygulaması gerekmektedir. Bu
durumda hangi işçinin yahut işçilerin iş sözleşmelerinin feshedileceği hususu işletmesel karar bağlamında belirlenmeli; işletmesel karara dayanarak istenen; tercih edilen değil mecbur olunan işçinin iş sözleşmesine son
verilmelidir.
Ölçülülük denetimi ise işletmesel kararla yapılan fesih işleminin ölçülü olup olmadığı yönünde yapılmaktadır. Buna göre alınan bir işletmesel
karar uyarınca bir veya birden fazla işçinin iş sözleşmesini feshedilmesi
gereği ortaya çıkmalıdır. Bir başka deyişle bir istihdam fazlalığı oluşmalıdır. Bu bir bakıma işletmesel kararın feshi kaçınılmaz kılması anlamına da
gelmektedir. Gerçekten de alınan her işletmesel karar bir veya birden fazla
işçinin iş sözleşmesinin feshini gerekli kılmayabilir. Bu husus ölçülülük
denetiminin bir yönüdür. Bir diğer yön ise ortaya çıkan istihdam fazlalığı
ile filen iş sözleşmesine son verilen işçi sayısının ölçülü olmasıdır. Buna
göre ölçülük denetimini öncelikle işletmesel kararla bir veya birden fazla
işçinin iş sözleşmesine son verme gereğinin doğup doğmadığının araştırıl-
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masını ve doğmuş ise ortaya çıkan istihdam fazlalığı ile fiilen iş sözleşmesine son verilen işçi sayısının karşılaştırılmasını gerekli kılmaktadır.
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4. Feshin Son Çare Olması İlkesi
İşletme, işyeri veya işin gerekleri ile yapılan bir feshin geçerli olabilmesi için taşıması gereken son şart feshin son çare olarak uygulanmasıdır. Bir
başka deyişle alınan ve tutarlı, keyfi olmayan bir şekilde ve ölçülü olarak
uygulanan bir işletmesel karar uyarınca bir istihdam fazlasının oluşması
geçerli fesih için yeterli olmamakta, işverenin aynı zamanda fesihten başka
çaresinin de bulunmaması gerekmektedir. Bu hususa madde gerekçesinde
de değinilmiş, bu uygulamaya giderken işverenden beklenenin feshe son
çare olarak bakması olduğu özellikle belirtilmiştir. Gerekçedeki ifadeyle
geçerli sebep kavramına uygun yorum yaparken sürekli olarak fesihten kaçınma olanağının olup olmadığının araştırılması lazım gelmektedir.
Nitekim Yargıtay kararlarında da bu husus en çok aranan ve üzerinde
durulan bir kriter olarak göze çarpmaktadır. Yargıtay kararlarından hareketle örneğin iş organizasyonunda değişiklik yapılarak müdür yardımcılığı
kadrosunun kaldırılıp şeflik haline getirilmesi durumunda başka bir iş önermeme hali bir geçersiz fesih halidir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2006/1).
Bu bağlamda işçinin bir yıl süreyle ağır işlerde çalışmaması gerektiğine
dair raporun esas alınarak, sağlık sorunu geçici olduğundan, bir başka deyişle işini yapmasını engeller sürekli bir sağlık sorunu olmadığından feshin
son çare olması ilkesi gereği öncelikle hafif işlere verilmesi gerekmektedir
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2007/1). İşyerinde bir işin alt işverene vermesi
halinde dahi feshin son çare olması ilkesi gözetilmelidir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2007/2). İşverenin işçiyi çalıştırabileceği başka bir işyerinin
yahut projenin olup olmadığı, buralarda görevlendirilip görevlendirilemeyeceği araştırılmalıdır (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010/7). Feshin son
çare olması ilkesi çerçevesinde başka bölümlerde değerlendirme imkanı
olmasına rağmen bu değerlendirmenin yapılmaması halinde fesih geçersizdir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2008/3). Mağaza kapatma halinde başka mağazada iş vermeme feshi geçersiz kılar (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
2008/4). Fesih öncesi ve sonrası işçi alınması halinde iş sözleşmesi sona
erdirilen işçinin yeni işçi alınan alanlarda çalışıp çalışamayacağının belirlenmesi gerekmektedir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2008/5).
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Bu durumda feshin son çare olması ilkesinin alınan ve usulünce uygulanan bir işletmesel karar ile doğan istihdam fazlalığında istihdam fazlası
olan işçinin veya işçilerin işverenin bir başka işyerinde yahut işyerinin bir
başka bölümünde görevlendirilip görevlendirilmemesi veya bu yönde işçiye bir istekte bulunup bulunulmaması anlamına geldiği görülmektedir.
Bu bağlamda ispat yükü anlamında işverenin feshin son çare olduğunu,
başka bir yolu kalmadığını, feshin kaçınılmaz olduğunu işçiye başka bir iş
vermesinin olanaklı olmadığını ortaya koyması yahut işçiye iş önermekle
birlikte işçinin bunu kabul etmediğini ortaya koyması şeklinde ispat etmesi
beklenmektedir.

a) Ekonomik Kriz
İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih
halleri söz konusu olduğunda en çok başvurulan yollardan biri ekonomik
kriz kaynaklı feshi halleridir. Bu noktada ekonomik kriz kaynaklı fesih halleri ile ilgili olarak verilmiş pek çok Yargıtay kararı olduğu görülmektedir.
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5. İşletmesel Karara Dayanan Bazı Özel Geçerli Fesih Halleri
Bir işletmesel karar uyarınca fesih işlemi gerçekleştirildiğinde bu feshin alınan bir açık veya örtülü işletmesel karara dayanması, bu kararın bir
istihdam fazlası doğurması, kararın tutarlı bir şekilde keyfi olmayan bir
şekilde ve ölçülü bir biçimde uygulanması ve feshin son çare olarak uygulanması gerekmekte; ancak bu hallerin bir arada gerçekleşmesiyle yapılan
fesih geçerli hale gelebilmektedir.
Bu temel hususlardan yola çıkılarak hemen hemen her işletmesel karara dayalı feshin yorumlanması ve hakkında bir sonuca varılması olanaklıdır. Ancak her halde uygulama örneklerinden yola çıkılarak ki, uygulama
örneklerinin yoğunluğu ve sıklığı bunda etkendir, bazı açıklamalarda bulunmak pratik açıdan gerekmektedir. Bu bağlamda ekonomik kriz kaynaklı
fesihlerin, yeniden yapılanma veya teknolojik yeniden yapılanma kaynaklı
fesihlerin üzerinde ayrıca durulması ve bunlardan başka toplu işçi çıkarma
hali ile geçersiz fesih ilişkilerine yer verilmesi ve nihayet baskı feshi olarak
kavramlaştırılan özellikli fesih halinin irdelenmesi uygun olacaktır.
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Ancak Yargıtay’ın bir kararı ekonomik kriz kaynaklı fesihlerle ilgili
temel prensipleri ortaya koyması açısından ilginçtir. Söz konusu kararda
Yargıtay ekonomik kriz neden olarak gösterildiğinde nelerin söz konusu
edilmesi gerektiğini yahut edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Belirtilen karara (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009/5) göre “Ekonomik krizden
dolayı iş hacminde daralma, satışlarda ve üretim de düşüşler nedeni ile
işçi çıkarılması kararı bağlı işveren kararıdır. Bağlı işveren kararında iş
görme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla istihdamı engelleyen
ekonomik nedenler araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam fazlalığının
meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı, işverenin fesihte keyfi davranıp davranmadığı ve işletmesel
karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı somut olarak açıklığa kavuşturulmalıdır.
Ekonomideki durgunluk ve kriz dönemlerinde, ekonomik daralmaya
bağlı olarak işten çıkarmanın gerçekleşmesi halinde öncelikle genel ekonomik kriz var ise tüm sektörler baz alınarak, işletmenin faaliyet gösterdiği
sektörde kriz var ise sadece faaliyet alanı için sektörel denetim, daha sonra
ise işletmenin iç denetiminin yapılması gerekir
İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki ekonomik göstergeler geçerli
nedenin açıklığa kavuşturulması bakımından önem arz eder. Bu göstergelerden biri; ilgili sektörde iktisadi faaliyet kollarına göre Gayri Safi Yurtiçi
Hâsıla(GSYİH)’nın zaman içinde nasıl değiştiğidir. Buna göre işten çıkarmanın gerçekleştiği sektörün GSYİH’ya katkısı diğer faaliyet kollarına
oranla son dönemlerde azalmışsa sektörel bir olumsuzluğun varlığı kabul
edilebilecektir. İkinci bir gösterge ise, sektörel bazda ekonomik faaliyetler
hakkında bilgi veren Sanayi Üretim Endeksi’dir. İşten çıkarmanın olduğu
sektörün yer aldığı alt endeksin zaman içinde gelişimi incelenerek ilgili
sektörün zor durumda olup olmadığı saptanabilecektir.
Ekonomide yaşanan değişimler bölgesel bazda da farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı bölgelerin zaman içinde ülke geneline oranla daha hızlı
büyüyüp ekonomik büyümeye katkıları artarken, bazı bölgelerin GSYİH’ya
katkısı zaman içinde daha düşük olabilir. Bu nedenle, işten çıkarmanın
gerçekleştiği sektör kadar coğrafi bölgenin de önemi vardır. Bu konuda

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayımlanan Karşılaştırmalı
Bölgesel Gösterge Yayınlarından yararlanılarak; işten çıkarmanın gerçekleştiği şirketin faaliyet gösterdiği bölgenin ekonomik kalkınmasına ve iş
durumuna bakarak daha sağlıklı bir karara varılabilir
Davalı işverenin faaliyet alanı gösterdiği sektörde kriz olup olmadığı,
davalı işverenin bu krizden etkilenip etkilenmediği, etkilenmiş ise istihdam
azaltılmasını gerektirip gerektirmediği araştırılmadığı gibi, işverenin aldığı işletmesel kararı tutarlı olarak uygulayıp uygulamadığı, özellikle yeni
personel alımı yapılıp yapılmadığı, alman personelin iş sözleşmeleri feshedilen işçiler yerine alınıp alınmadığı, aynı özellikleri taşıyıp taşımadığı,
feshin kaçınılmaz olup olmadığı, fesih dışındaki önlemlerle daralmanın
giderilip giderilmeyeceği, işten çıkarılan işçilerin seçiminde göz önünde
bulundurulduğu belirtilen performansın araştırılması bakımından işyerinde performansı davacı işçiden daha düşük olan işçi bulunup bulunmadığı,
bu durumdaki işçinin çalıştırılmaya devam edilip edilmediği açıklığa kavuşturulmuş değildir. Bu nedenle işyerinde yukarıda belirtilen nitelikleri
taşıyan bilirkişilerin de aralarında bulunduğu bilirkişi heyeti ile keşif yapılarak ve açıklanan denetimleri sağlayacak rapora göre karar verilmesi
gerekir.”
Söz konusu karardan hareketle ekonomik krizin ne olduğu, hangi ölçekte hangi esaslara göre bir ekonomik krizin varlığının belirlenebileceği,
ekonomik krizin varlığının yeterli olmadığı, bunun işletmeyi ne şekilde ve
ne ölçüde etkilediğinin de ortaya konulması gerektiği ve son aşamada bir
işletmesel karar olan ekonomik kriz kaynaklı feshin diğer işletmesel kararlarda aranan kriterlere tabi olduğu anlaşılmaktadır.
Bunun dışında yine Yargıtay kararlarından yola çıkılarak ekonomik
kriz kaynaklı fesihlerle ilgili olarak aşağıdaki saptamalarda bulunulabilmektedir.
Buna göre her şeyden önce ekonomik nedenlerle yeniden yapılanma
sonucu bazı bölümlerden işçi çıkarılması bir işletmesel karardır (Yargıtay
9. Hukuk Dairesi, 2010/3). Bu bağlamda şirketin mali yapısının bozuk olduğu yıldan yıla düşen üretim miktarı ile anlaşılıyor, işten çıkarılanların
yerine yeni işçi alınmıyor, işverenin feshi nedeni ile çelişen bir uygulaması
da yok ise ekonomik bir neden bulunmaktadır (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
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2010/8). Fakat bunun yanında salt işverenin zarar etmesi fesih için geçerli
bir neden olamamakta; zararın işgücünü nasıl etkilediğinin, istihdam fazlalığı doğurup doğurmadığının somut olarak açıklığa kavuşturulması gerekmektedir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010/9). Bu gibi genel veya sektörel
kriz tek başına fesih için geçerli neden olamayacaktır. Bunun için makro
ekonomik ve sektörel faktörlerin işletmeyi de olumsuz etkilemiş olması ve
buna bağlı olarak istihdam fazlalığının doğmuş olması gerekmektedir. Ayrıca bu durumda dahi feshin son çare olup olmadığını araştırılmalıdır (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010/7, 2009/5). Tersi bir durumda ekonomik nedenlerle iş sözleşmesinin sona erdirildiği bir durumda satış ve maliyetlerde
azalma olmasına karşın karların artması halinde istihdam fazlalılığının ve
feshin kaçınılmazlığının kanıtlanmadığı da kabul edilmelidir (Yargıtay 9.
Hukuk Dairesi, 2008/6).
Ekonomik kriz ve krizin işyeri ile olan ilişkisi yahut krizin işyerine
olan etkileri incelendikten ve sabit görüldükten sonra işverenin alınan bu
işletmesel karara uygun davranması beklenmektedir. Buna göre fesihten
sonra son 6 ayda işçi alınıp alınmadığı araştırılmalı (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009/6), işverenin ekonomik kriz nedeniyle kalite kontrol bölümünde çalışan bir işçinin işten çıkartılması durumunda işyerine işçi alınması
ve işçinin çalıştığı bölümün kapatılmaması (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
2010/10), ekonomik nedenlerle işçi çıkartıldığı ileri sürülürken yeni işçi
alınması (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2006/2) gibi çelişkili uygulamaları
olmamalıdır.
Yine işyerinde triko etiketleme bölümünde çalışan ve iş sözleşmesi
ekonomik nedenlerle feshedilen bir işçinin ekonomik nedenle penye bölümünün kapatılmış olmasına rağmen bu olgunun triko bölümünde çalışan
işçiyi ne şekilde etkilediğinin yeterli ve inandırıcı delillerle ortaya konulmaması (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010/11) örneğinde olduğu gibi işçinin
iş sözleşmesinin feshi ile ekonomik kriz ilişkisi net olarak belirlenmelidir.
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b) Yeniden Yapılanma
Sıklıkla görüldüğü üzere işletmesel karar işyerinin yahut işletmenin
yeniden yapılanmasıyla ilgili olabilmektedir. Bu başlık altında işyerinin
içinde bulunduğu ekonomik durum ve ülke, bölge yahut sektörün içinde
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c) Teknolojik Yeniden Yapılanma
Esasen işyerinde veya işletmede yapılan teknolojik değişimler de bir
yeniden yapılanma kararına dayanmaktadır. Ancak bu konu ile ilgili özel
hususlar ayrı bir başlık altında konuyu aktarmayı zorunlu kılmaktadır. Bu
kapsamda alınan bir işletmesel kararla işyerine yeni üretim metotlarının
yahut yeni teknoloji kullanımı gerektiren makine vb. getirilerek kurulup
işler hale getirilmesi veya teknolojik nedenlerle işyerinde bir bölümün
kapatılması yahut içeriğinin değiştirilmesi gibi hususlar düşünülmelidir.
Burada belirleyici olan yeniden yapılanmaya dair işletmesel kararın teknolojik nedenlerle alınmasıdır.
Bu türde de yukarıda aktarılan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle teknolojik nedenle yeniden yapılanmayı içeren
bir işletmesel kararın mevcudiyeti esastır. Sonrasında Yargıtay’ın bir kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010/12) kararında da değinildiği üzere
bu karar nedeniyle bir istihdam fazlası meydana gelmelidir. Yine teknolojik yenilenmenin işgücünü nasıl etkilediği ve işgücünde nasıl bir azalma
gerektirdiği, durumun feshi gerekli kılıp kılmadığı, işverenin feshin son
çare olması anlamında gerekli önlemleri alıp almadığı araştırma konusu
yapılacaktır (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2008/1).
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bulunduğu ekonomik durumdan bağımsız olarak alınan yeniden yapılanma
kararları düşünülmektedir. Bu kapsamda işin veya işyerinin üretim konusunun kısmen veya tamamen değiştirilmesi, herhangi bir bölümün kapatılması, organizasyon şemasında yer alan görevlerin değiştirilmesi yahut bazı
görevlerin iptal edilmesi, işyerinde yürütülen ve uzmanlık gerektiren bazı
işlerin yahut yardımcı işlerin alt işverene devredilmesi, yapılan bir yasal
değişikliğe işletmeyi ve işyeri veya işçileri ve mesleklerini uyumlaştırma
faaliyetleri gibi olgular ve bu olgulara yön veren işletmesel kararlar yeniden yapılanma kaynaklı geçerli fesih halleri oluşturabilecek niteliktedir.
Burada yaklaşım aynı olmaktadır. Öncelikle bu yönde alınan işletmesel bir kararın varlığı aranmakta; bu karar ile bir istihdam fazlalığının doğması gerekmektedir. Sonrasında alınan işletmesel kararın tutarlı bir şekilde
keyfilikten uzak ve ölçülü bir biçimde uygulanması beklenmektedir. Nihayetinde ise feshin kaçınılmaz hale gelip gelmediği, bir başka deyişle feshin
son çare ilkesinin uygulanıp uygulanmadığına bakılmaktadır.
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Teknolojik yeniden yapılanma kaynaklı fesihlerde üzerinde özellikle
durulması gereken bir nokta ise feshin keyfi olarak uygulanıp uygulanmadığıdır. Zira teknolojik nedenle yeniden yapılanma halinde bazı işler ve
işçilere ihtiyaç kalmayacaktır, ancak bunun konumu ve mesleği itibariyle
teknolojik nedenle yeniden yapılanmadan etkilenecek işçilere uygulanması mutlak zorunluluğu doğmaktadır. Bu itibarla teknolojik nedenle yeniden
yapılanma halinde işi ve bölümü itibariyle konuyla ilgisi olmayan işçilerin
iş sözleşmelerinin feshi geçersiz addedilecektir. Örneğin bir Yargıtay kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2006/3) kararında işletmede teknolojik
yenilenmenin zorunlu olduğu bir durumda çalıştığı birim ve görevi teknoloji kullanımı gerektirdiğinden ilkokul mezunu teknisyen yardımcısı görevindeki işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi geçerli bir feshi olarak
kabul edilirken, bir başka kararından (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2006/4)
kararında hükme bağlandığı üzere yine işletmede teknolojik yenilenmenin zorunlu olduğu bir durumda teknolojik yenilenme şoför olarak çalışan
bir işçi için, teknolojik yenilenme şoför kadrosuna uygulanamayacağından
geçerli neden oluşturamayacaktır.
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d) İşin Bitmesi/İşyerinin Kapanması
İşin bitmesi yahut işyerindeki faaliyete tümden son verecek şekilde işyerinin kapatılması birer işletmesel karardırlar. Bu karaların alınmasıyla iş
bittiği veya işyeri kapandığı için hemen hemen tüm işçileri ilgilendiren bir
istihdam fazlasının doğduğu şüphesizdir. Yine işin bitmesi veya işyerinin
kapatılması hali bütün işçileri ilgilendirdiğinden bu konuda bir tutarlılık,
keyfilik ve ölçülülük denetimine de çoğunlukla ihtiyaç duyulmayacaktır.
Ancak işin bitmesi veya işyerinin kapanmasıyla yapılan fesihlerde feshin son çare olup olmadığının özellikle araştırılması gerekmektedir. Zira
işin bittiği veya işyerinin kapatıldığı bir durumda işverenin başka işleri
veya işyerleri varsa işçileri buralarda istihdam etmesi mümkündür. Bu
itibarla bu gibi durumlarda feshin kaçınılmaz olup olmadığının işverence
ortaya konulması beklenmektedir. Nitekim Yargıtay kararında (Yargıtay 9.
Hukuk Dairesi, 2007/3) da bu hususa vurgu yapılmış, işvereninin başka
işyerlerinin de bulunması halinde salt işin bitmiş olması tek başına geçerli
bir feshi nedeni olarak kabul edilmeyerek, feshin son çare olması ilkesi
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gereği işçinin diğer işyerlerinde istihdam edilip edilmeyeceğinin araştırılmasını istemiştir.

f) Toplu İşçi Çıkarma
Toplu işçi çıkarma olgusu İş Yasasının 29’uncu maddesinde düzenlenmiş bir kurumdur ve esasen aynı Yasanın 17’nci maddesinde düzenlenen
bildirimli fesih hükümlerine tabidir. Anılan maddenin girişinde işverenin
ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri
sonucu toplu işçi çıkarmasından söz edilmektedir. Esasen bu cümle toplu
işçi çıkarmanın işletme, işyeri veya işin gereği yapılan bir fesih olduğuna
işaret etmektedir. Nitekim Yargıtay da bir kararında (Yargıtay 9. Hukuk
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e) İşyeri veya Bir Bölümünün Devri
İşyerinin veya bir bölümünün devri hususu 4857 sayılı İş Yasası’nın
6’ncı maddesinde düzenlenmiştir ve işletmesel bir karar olan bu işlemde
salt işyeri devri işçiye olduğu kadar devreden veya devralan işverene de
fesih hakkı vermemektedir. Madde metninde bu husus açıkça düzenlenmiştir. Buna göre devreden veya devralan işveren iş sözleşmesinin sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemeyecektir.
Bu nedenle sadece işyerinin devralınması bir geçerli fesih sebebi teşkil
etmeyecektir. Ancak bunun yanında yine madde metnine göre devreden
veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları saklı tutulmuştur.
Bu durumda devreden veya devralan işveren açısında söz konusu devir
işlemi, ekonomik veya teknolojik bir sebebe dayalı olarak yahut iş organizasyonu değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni şartlar dolayısıyla bir
istihdam fazlası meydana getirmişse geçerli feshin diğer koşullarını inceleme alanı bulacaktır. Aynı husus birleşme veya katılma hallerinde de geçerli olacaktır. Örneğin bir Yargıtay kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
2009/4) iki bankanın birleşmesi halinin istihdam fazlası avukat doğurabileceğini kabul etmiştir.
Bu durumda işletmesel kararın uygulanışı tutarlılık, keyfilik ve ölçülülük denetimlerine tabi tutulacak ve feshin son çare olması ilkesi gereğinin
yerine getirilip getirilmediği denetlenecektir.
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Dairesi, 2010/3) toplu işçi çıkarmanın 17’nci madde kapsamında süreli fesih hali olduğunun altını çizerek işveren tarafından işyerinin ve işletmenin
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir neden dayalı feshin sonuçlarını doğuracağı hükme bağlanmıştır.
O halde diğer geçerli fesih nedenlerinde olduğu üzere söz konusu işletmesel kararın tutarlılığının, objektifliğinin ve ölçüsünün denetime tabi
tutulması ve yine feshin kaçınılmaz olup olmadığının ortaya konulması
gerekmektedir.
Bu duruma özgü olarak tutarlılık denetiminin bilhassa bir önem taşıdığı görülmektedir. Zira anılan 29’uncu maddeye göre işverenin işten
çıkarma sebebi, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işleminin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine dair önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır ve bu yükümlülük belirtilen alanlarda
işvereni bağlamaktadır. O halde gerçekleşen fesihlerin yapılan bildirimlerle tutarlı olması gerekmektedir. Yine maddeye göre toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden
işçi alınması icap ettiğinde işverenin daha önce toplu işçi çıkarma işlemi
neticesinde işten çıkardığı ve nitelikleri uygun olan işçileri tercihen işe
çağırma yükümlülüğü bulunduğundan yapılan feshi işleminin geçerliliğini
sorgulamada söz konusu altı aylık süre ve işçinin niteliği olgularının da
önem taşıdığı hemen ortaya çıkmaktadır. Bu husus da bu konuda tutarlılık
denetiminin öneminin altını çizilmesi bakımından önem arz etmektedir.
Ayrıca belirtilen 29’uncu maddenin son fıkrasına göre madde hükümleri iş güvencesi ile ilgili 4857/18-21’inci maddelerinin uygulanmasını
engellemek amacıyla kullanılamayacaktır. Bu durumda toplu işçi çıkarma
kararının iş güvencesi hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla
alındığı ve uygulandığını iddia etmek mümkün hale gelmektedir. Bu husus
bir bakıma alınan toplu iş çıkarmaya dair işletmesel kararın yerindeliğini, amaca uygunluğunu denetlemeyi de gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda
işverenin toplu işçi çıkarmaya dair işletmesel kararı, sırf iş güvencesi hükümlerinin uygulanmasını engellemek maksadıyla aldığı, kararın herhangi
bir işletme, işyeri veya iş gereğine dayanmadığı söz konusu edilebilecektir
ki bu hal, Yargıtay’ın işletmesel kararın yerindeliğinin, amaca uygunluğunun denetlemeyeceğine dair görüşüne bir istisna oluşturacak niteliktedir.

SONUÇ
4857 sayılı İş Yasası’nın 18-21’inci maddelerinde düzenlenen iş güvencesi düzenekleriyle işçinin iş sözleşmesinin geçersiz bir nedenle yapılması
halinde yapılan feshi geçersiz sayılmakta ve işçi işine iade edilmektedir.
Geçerli neden en geniş manada, 4857/25’inci maddede belirtilen nedenler kadar ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen haller anlamına gelmektedir. Bu nedenle, geçerli feshi 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. Sonuç itibariyle eğer
bir feshi sebebi iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve
makul ölçüler içinde beklenemeyeceği neticesini yaratıyorsa geçerli bir
feshi nedeni olarak kabul edilebilecektir.
Bu noktada feshin geçerli olabilmesini sağlayan nedenler genel bir ifade ile işçinin davranışlarından veya yetersizliğinden ya da işletme, işyeri
veya işin gereklerinden kaynaklanan feshi halleridir.
İşletme, işyeri veya işin gerekleri nedeniyle fesihte öncelikle işletmesel bir kararın varlığı şart koşulmaktadır. İşletmesel kara açık veya gizli
–örtülü- olabilmekte ve genel anlamda işletme ve işyeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konusunda iş sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere işverenin
aldığı her türlü kararı ifade etmektedir. Ancak tek başına işletmesel kararın
varlığı yetmemekte ayrıca bu karar ile bir istihdam fazlasının meydana
gelmesi beklenmektedir.
Bu bağlamda işletmesel karar yerindelik denetime tabi tutulamamaktadır. Fakat bunun yanında işletmesel kararın işverence tutarlı bir şekilde,
keyfilikten uzak objektif bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı, yapılan fesih işleminin alınan kararla ölçülü olup olmadığı konularında yargısal bir
denetime tabi tutulması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan bir feshi ancak
geçerli bir fesih olarak addedilmektedir.
Çeşitli örneklerden yola çıkılarak bir değerlendirme yapıldığından işletme, işyeri veya işin gerekleri nedeniyle feshe, uygulamada en çok ekonomik kriz, yeniden yapılanma, teknolojik yeniden yapılanma, işyerinin
kapatılması, işin bitmesi, işyerinin veya bir bölümünün devri ve toplu işçi
çıkarma hallerinde rastlandığı görülmektedir.
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DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK
UYGULAMALARI

I. GİRİŞ
Danışman, bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir anlamına gelir. Danışmanlık ise, danışmanın yaptığı iş,
müşavirlik anlamına gelir.( www.tdksozluk.com/index.php?qu=dan%FD
%FEmanl%FDk&ne=a&Submit=Ara )
Müşavirlik bir meslektir ve danışmanlık yapılan konu ile ilgili, bilimsel veya felsefi bilgiler bütününü bilmeyi gerektirir. Bu özelliği nedeniyle
danışmanlık işleri hususiyet arz eder. Teknik ve bilimsel ilerlemelerle birlikte her alanda rekabetin artması nitelikli bilgiye hızlı ve doğru ulaşılmasının önemini daha da artırmıştır. Bu nedenle firmalar ve kişiler alanının
uzmanı olanlardan danışmanlık hizmeti alırlar. Danışmanlık hizmeti alımı
esası itibariyle bir hizmet alımı olarak nitelendirilebilse de, danışmanlık
işleri artık bir meslek olarak da sınırları belirginleşmeye başlamış ve ayrı
bir incelemeyi gerektirir hüviyet kazanmıştır.
Son yıllarda, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında Avrupa Birliği
müktesebatı kapsamında norm kadro, eğitim çalışmaları ve özel sektörde
norm kadro, Ar-Ge, kriz yönetimi ve eğitim çalışmaları ve bağımsız dış
denetim hizmetleri alımı gözle görülür düzeyde artış göstermiştir. Bu gibi
hizmetler danışmanlık hizmeti veren gerçek/tüzel kişilerden temin edilmektedir. Danışmanlık hizmetleri emek yoğun olmasının yanı sıra, verilen hizmetlerin kantitatif olarak ölçümünün güçlüğü nedeniyle hususiyet
arzeder. Zira, danışmanlık hizmetleri tamamen sonuç odaklıdır; belirli bir
mekanda ve mutlak manada öngörülen sistemde çalışmayı gerektirmez.
Bu itibarla, hizmet maliyeti, hizmet alan için sabit olsa da sunan için çok
değişkendir.
Bu yazımızda danışmanlık hizmet alım işleri ile ilgili olarak, “asgari
işçilik” özelinde sosyal güvenlik uygulamaları ve hususiyetlerini tartışacağız.
*
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II. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
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a. Türkiye’deki Gelişimi
Teknik ve bilimsel ilerlemelerle birlikte her alanda rekabetin artması
nitelikli bilgiye hızlı ve doğru ulaşılmasının önemini daha da artırmıştır.
Bu nedenle firmalar ve kişiler alanının uzmanı olanlardan danışmanlık
hizmeti alırlar. Türkiye’de özellikle 2000li yıllarda Ar-Ge ve proje çalışmalarına ağırlık verilmesiyle birlikte danışmanlık hizmetleri de kendine
kaydadeğer bir yer bulmaya başlamıştır.
Özellikle Avrupa Birliği Müktesabatı Uyum Programları çerçevesinde
merkezi ve yerel idareler tarafından uygulanmaya çalışılan projeler kapsamında danışmanlık hizmetlerine yoğun olarak başvurulmaktadır. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları tarafından değişik konularda veya değişik faaliyet alanlarında proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu proje çalışmalarının sonuçlandırılması aşamasında, konu ile ilgili olarak ihtisaslaşmış,
bilim adamları ile bazı teknik konularda bilgi sahibi şahıslar görevlendirilmekte veya çeşitli danışmanlık firmalarına bu proje ihale edilmektedir. Söz
konusu proje çalışmalarının giderleri Dünya Bankası’nca karşılandığı gibi
ilgili kumu veya kuruluşlarca da karşılanmaktadır. Bu doğrultuda, Dünya
Bankası da, hazırlanan projeler kapsamında proje yürütücüsü kurum ve
kuruluşlara yardımcı olmak, müşavirlik hizmeti vermek üzere müşavir/danışman istihdamını istemekte veya danışmanlık şirketlerinden danışmanlık
hizmeti satın alınmasını talip etmekte, bu amaçla ikraz anlaşmalarına hükümler koymaktadır.
Bunun yanı sıra, TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 1995 yılından beri firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların araştırma
geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik ve bu yolla Türk sanayisinin ArGe yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek
Programlarına İlişkin Yönetmelik” (Başbakanlık, 16.01.2007) ve ortaklaşa yürüttüğü 1501 kodlu Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TÜBİTAK arasında 7 Mayıs 2007 tarihinde
imzalanan protokol ile birlikte yürürlüğe giren “Uygulama Esasları”
doğrultusunda uygulanmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda “Yurt-
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dışından yapılan danışmanlık ve hizmet alımları” ise, proje ana Ar-Ge
faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi ve proje için zorunlu ve tamamlayıcı nitelikte olması koşuluyla proje özelinde değerlendirilerek desteklenebilmektedir.
Anlaşılacağı üzere, kurum ve firmalar birçok konuda danışman istihdamı veya danışmanlık firmalarından hizmet satın almaktadırlar. Örneğin
sağlık projesi kapsamında, tarımsal alanda, karayolu iyileştirme ve trafik
güvenliği projesi, eğitim gibi projelerde yabancı ve yerli firmalarca hazırlanan raporlar, planlar, stratejiler, yeniden yapılandırma projeleri yoluyla
ulusal yapılar istendiği şekilde yönlendirilebilmektedir.

c. Danışmanlık Hizmeti Sunucuları
Danışmanlık hizmetleri;
- Sivil toplum örgütünde, çeşitli odalarda ve bu uğraş alanları için kurulan şirketlerinde istihdam edilen veya bu konularda danışmanlık hizmeti
yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen
hükümlere göre sertifikalandırılmış kişiler,
- Bir işverene tabi olarak danışmanlar
- Konularında uzman dernek ve vakıflar,
- Proje bazında danışmanlık hizmeti veren öğretim üyeleri
- Danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip
olan ayrıca danışmanlık hizmeti sunmak üzere yetki belgesine sahip bulunan danışmanlık şirketleri tarafından verilmektedir.
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b. Kapsamı
Danışmanlık hizmetleri kapsamında, teknik danışmanlık, değer tespiti, tanıtım dokümanı hazırlanması, çevre danışmanlığı, ilan, reklam ve
halkla ilişkiler, finansal danışmanlık, gayrimenkul değerleme, hukuk danışmanlığı, menkul kıymet saklama, denetim, halka arz, aracılık, jeolojik
etüt yapılması, strateji danışmanlığı, bağımsız mali denetim, harita, şehir
planlama ve jeoloji alanlarında yapılan projelerde danışmanlık hizmeti verilmektedir.
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III. ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ UYGULAMALARI
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a. Genel Olarak
Asgari işçilik tutarının belirlenmesine yönelik incelemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca iki usulle gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi
işçilik gerektiren her türlü faaliyetin Kurum müfettişlerince asgari işçilik
incelemesi yoluyla incelenmesi, diğeri ise ihale konusu işler ve özel bina
inşaatı gibi maliyeti belirlenebilen her türlü işin işverenlerin yasal kayıt
ve belgeleri incelenmeksizin işyeri dosyalarının Sosyal Güvenlik Kurumu
ünitelerince incelenmesi ile gerçekleştirilen, araştırma adı verilen inceleme
usulüdür. Herhangi bir işyeri ile ilgili olarak ilişiksizlik belgesi gerekmesi
durumunda, işyerinin yukarıda belirtilen yöntemlerden biriyle incelenmesi gerekmektedir. Birçok yönüyle daha avantajlı olan araştırma yöntemi ile
ilişiksizlik belgesi alınması usulü işverenlerce tercih edilse de 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önceki düzenlemeler birçok işle ilgili olarak Kurum ünitelerinin
araştırma yapmasına imkân vermiyordu.
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b. Müfettişlikçe Asgari İşçilik Tespiti
Danışmanlık hizmet alım işleri ile ilgili asgari işçilik tespit işlemi işin
niteliği gereği özellik arzetmektedir. Zira bilenen ihale konusu işler ile özel
bina işlerinden farklı olarak danışmanlık işleri emek-fikir yoğun işlerdir.
Danışmanlık hizmeti işleri mutlak surette belli bir mekân ve zamanda sürekli ikmal edilmeyi gerektirir nitelik taşımazlar. Bu nedenle ikmal edilen
işte çalışan personel sayısı ve çalışma süresinin tespit ve ispatı güçlük taşır.
Daha ziyade teknik özellik gösteren çizim, proje, etüt gibi danışmanlık
işleri için bu güçlükten söz edilemese de, ortaya konulan iş ile tüketilen
emek mukayese edildiğinde, danışmanlık işlerinin hemen hemen tamamı için kayıt altına alınmayan bir emekten söz edilebilir. Özellikle ileri
teknoloji ürünün iletişim araçlarının kullanıldığı günümüzde danışmanlık hizmet sunumu çok değişik yol ve yöntemlerle sunulabilmektedir. Bu
nedenle, asgari işçilik oranının optimum seviyede belirlenmesi önemli ve
oldukça zordur.

- Teknik çizim işleri, etüt-proje işleri tamamen ayrı mekânlarda hazırlanarak elektronik ortamda veya rapor halinde iletilebilmektedir.
- Proje danışmanlığı ve hukuk danışmanlığı işleri telefon veya elektronik mektup aracılığı ile ikmal edilebilmektedir.
Hukuk danışmanlığı gibi spesifik bazı alanlar dışında özellikle teknikproje danışmanlığı işleri profesyonel şirketler tarafından üstlenilmekte ve
işle ilgili uzmanlık gerektiren kısımlar konunun uzmanları olan üniversite
öğretim görevlilerine veya ilgili konuda uzmanlaşmış firmalara ikmal ettirilmekte; bunun karşılığında gelir makbuzu veya fatura alınmaktadır. Uygulamada danışmanlık işyerlerinin, ihale konusu danışmanlık hizmet alımı
işinde istihdam edilen daimi işyeri personelini kendi daimi işyeri dosyalarından; dışarıdan fatura veya makbuz karşılığı hizmet aldıkları kişiler için
de ihale makamı adına açtırdıkları geçici işyeri dosyası üzerinden bildirim
yaptıkları görülmektedir. İhale konusu işte çalışan daimi işyeri personeli
görevlendirme yoluyla bu işe hasredilerek geçici dosyadan bildirilebilecekken, aynı dönemde birden fazla işin ikmal edilebiliyor olması kafaları
karıştırmaktadır.
Bu noktada şu husus önem arzetmektedir: Eğer, ihale sözleşmesinde
asgari adam/gün sayısı belirtilmiş ve işyeri bildirimlerinde sözleşme doğrultusunda adam/gün sayısı bildirilmişse burada bir sorun yoktur. Ancak
sözleşmede sadece iş tanımlanmış ise, bu durumlarda, işyeri kayıt ve belgeleri üzerinden tutar tespitine gidilerek Asgari İşçilik Oran Tebliğinde
belirtilen orana göre bir işçilik tutarı tespit edilecektir. Bununla birlikte
danışmanlık işlerinde anahtar teknik personele yer verilmesi, ihale girebilmek için bir ön şart olmasının yanı sıra, asgari işçilik tutarının tespitinde de
önem taşımaktadır. Bu nedenle, sözleşmede gösterilen nitelikteki kişilerin
istihdam edilmesi ve gerçekten belirtilen nitelikteki anahtar teknik personelin istihdam edilip edilmediğin tespiti doğru sonuca ulaşılması açısından önemlidir. 05.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmeliği’nin 40. maddesinde anahtar teknik personellerde
bulunması gereken niteliklere de bu doğrultuda dikkat edilmesi önem arzetmektedir.(Kamu İhale Kurumu, 04.03.2010)
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c. Ünitece Yapılan Araştırma İşlemi İle Asgari İşçilik Tutar Tespiti
Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün
çıkardığı “Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları ile Yapılan veya Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Mallara İlişkin İhale Konusu İşlerde
İlişiksizlik Belgesi” konulu 25/06/2010 tarih 2010 – 76 sayılı Genelge’nin
“1.3- Danışmanlık hizmet ihaleleri” başlıklı kısmında, “İhaleli işin konusunun; mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım
geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük
gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda hizmet alım işlerine yönelik olması halinde, ihale dokümanından, ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan
veya davet belgelerinde belirtilen mesleki ve teknik yeterliklerine ilişkin
bilgi ve belgelerden veya idarenin yazılarından, ihale konusu işin devamlı
mahiyetteki işyeri sigortalıları ile veya bizzat yüklenici tarafından yapıldığının sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince anlaşılması halinde, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları
ile yapıldığı hallerde işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin
Kuruma borcunun da bulunmaması kaydıyla işyeri defter ve belgelerinin
incelemesi yoluna gidilmeksizin ilişiksizlik belgesi verilecektir. Bu ilişiksizlik belgelerinin verilmesinde yükleniciden diploma veya sertifika istenilmeyecektir” denilmektedir.
“1.2- İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmadığı işler”
başlıklı kısmında ise, “İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu
işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve idarece de ihale konusu
işte kimlerin çalıştırıldığının ismen Kuruma bildirilememesi halinde; ihale
konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı
hususunda, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki
işyerinden Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarının,
bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarının altında olup olmadığı geçici mahiyetteki işyeri dosyalarındaki araştırma işleminde olduğu gibi araştırılacak, bu şekilde yapılacak araştırma işlemi sonucunda,
ihale konusu işin yapıldığı dönemde Kuruma yeterli işçilik bildiriminde
bulunulduğunun anlaşılması halinde, denetim elemanı incelemesine gön-
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IV. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Söz konusu işlerin sadece Müfettiş eliyle incelenmesi sonucu işlerin
neticelendirilme sürelerinin doğal olarak artmasıyla, söz konusu işlerle ilgili olarak verilmesi gereken ilişiksizlik belgesi verilme sürelerini de artırmıştır. İhale konusu işlerle ilgili teminatların ilişiksizlik belgesi temin
edilmeksizin serbest bırakılması mümkün olmadığından ve belirtilen nedenlerle ilişiksizlik belgesi verilme süreleri tabi olarak uzadığından, istenmeyen nedenlerle işverenlerin mağduriyeti söz konusu olabilmekteydi.
Söz konusu mağduriyet ihtimalinin ortadan kaldırılması için devamlı işyeri sigortalıları ile ikmal edilen işlerin Kurum ünitelerince incelenmesi
suretiyle ilişiksizlik belgesinin verilmesi yolunun açılmış olması isabetli
olmuştur. Ancak, danışmanlık hizmet alım işlerinde, söz konusu işlerin
fatura ve makbuz karşılığı dışarıdan yoğun olarak hizmet satın alınması
yoluyla ikmal edilmesi, işyerlerinin faturalı hizmet alımları dışındaki harcama kalemlerinin ağırlıklı olarak kırtasiye ve bilgisayar-bilgi işlem sarf
malzemelerinden oluşması, tamamen işin ikmali ile ilgili olması nedeniyle
bu harcamaların incelemede dikkate alınması gerektiği iddiasında olan işveren ile Kurumu karşı karşıya getirebilmektedir.
İlişiksizlik belgesi verilmesi sürelerini kısaltma amacıyla yapıldığı
anlaşılan düzenlemenin yerinde bir düzenleme olduğunu kabul etmekle
birlikte, kişi gün sayısının belli olduğu işlerle ilgili ünitece yapılacak araştırma işlemi sırasında “devamlı işyerinde inceleme döneminde inceleme
konusu işin dışında gerçekleştirilen diğer işlerin hiçbirinin dikkate alınmadan” değerlendirme yapılacak olması ve kişi gün sayısının belli olma-
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derilmeksizin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir” denilmektedir.
Yukarıdaki mevzu hükümlerden anlaşılacağı üzere, sözleşmede adam/
gün sayısı belli olsun ya da olmasın ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile veya bizzat yüklenici tarafından yapıldığının ve
işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin Kuruma borcunun da
bulunmadığının anlaşılması halinde dosyanın Müfettişliğe gönderilmesine
gerek kalmadan ünitece araştırma işlemi neticesinde ilişiksizlik belgesi verilebileceği öngörülmüştür.
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dığı işlerde ise, “inceleme konusu işin dışında inceleme döneminde sadece
ihale konusu faaliyetlerin dikkate alınacak olması” hususları yeniden değerlendirilmeye değerdir. Zira devamlı işyeri sigortalıları ile ikmal edildiği iddia edilen işlerin devamlı işyerinden bildirilen işçiliklerle yapılıp
yapılamayacağı yönündeki değerlendirme ancak incelenen işin yapıldığı
dönemde işyerinde gerçekleştirilen ve işçilik gerektiren tüm faaliyet gelir
ve giderlerinin belirlenmesi suretiyle yapılabilir. Bu nedenle, kendine has
hususiyetler taşıması nedeniyle, özellikle adam/gün sayısının belli olmadığı danışmanlık hizmet alım işleri ile ilgili düzenlemenin gözden geçirilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim.
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TUTUKLU ve HÜKÜMLÜLERİN CEZAEVİNDEYKEN 4/a ve
4/b SİGORTALILIKLARININ DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNİN
AÇIKLANMASI
Vakkas DEMİR*
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SGK Müfettişi
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I- GİRİŞ
Sözlükte, hükümlü veya mahkûm; hakkında ceza verilen ve mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kişi anlamına gelmektedir. Tutuklu ise; hürriyetlerinden yasal olarak alıkonulup hapishane veya tutukevinde kalması
mecburi olan kişiyi ifade etmektedir. Hükümlü ile tutuklu arasındaki en
büyük fark, hükümlünün ceza aldığının kesinleşmiş olması, tutuklunun ise
kesinleşmemiş olmasıdır.
Tutuklu ve hükümlülerin sosyal güvenlik durumlarıyla ilgili olarak, bir
çok yerde çok sayıda bilgi bulmak mümkündür. Özellikle hükümlü ve tutukluların 4/a (SSK) sigortalılığıyla ilgili muhtelif bilgileri arayıp bulmak
ve bilgi sahibi olmak çok daha kolaydır. Ancak, kendi nam ve hesabına
bağımsız çalışan esnaf, sanayici, tüccar, şirket ortağı ve çiftçilerin sigortalılığa esas vergi, ticaret sicil, esnaf sicil ve ziraat odası gibi kurum ve kuruluşlardaki üyelik kaydı devam ederken, herhangi bir suçtan dolayı tutuklandıklarında veya mahkûm olduklarında, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılıklarının
devam edip etmeyeceği konusunda belge ve bilgi sahibi olmak oldukça
zordur. Günümüzde sayıları milyonlarla ifade edilen 4/b sigortalılarından
herkesin başına tutukluluk veya hükümlülük durumunun gelmesi muhtemeldir.
Bu nedenle bu makale çalışmamızda bu hususların ihtiyaç olduğunu
düşünerek, tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerin, tutukluluk veya hükümlülük dönemlerinde 4/a ve 4/b sigortalılıklarının devam edip etmeyeceğini açıklamaya ve tutuklu ve hükümlülerin sosyal güvenlik durumuyla
ilgili genel bilgileri izah etmeye çalışacağız.
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II- TUTUKLU veya HÜKÜMLÜLERİN 1 EKİM 2008’DEN
ÖNCEKİ SSK SİGORTALILIKLARI
Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun “Sigortalı Sayılanlar”
başlıklı 2 inci maddesi birinci fıkrasında; “bir hizmet akdine dayanarak
bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar” ibaresi bulunmaktaydı. Kanun metninde geçen “çalıştırılma” ibaresi, fiilen çalışmayı ifade
etmektedir. Yasa metninde yer alan bu hükümden dolayı, tutuklu veya
hükümlerin kendileri cezaevindeyken, dışarıdaki bir işverenin işyerinde
zorunlu SSK sigortalısı olmaları veya sigortalı gösterilmeleri, SSK tarafından kabul edilmemiştir. Ancak, ceza ve ıslah evlerine ait atölye ve imalathaneler dışında, sair şahıslara ait işyerlerinde, Cumhuriyet Savcılığının
izni ile çalışan hükümlüler, mülga 506 sayılı yasada bu yönde bir hüküm
bulunmadığından sigortalı sayılmışlardır.
Mülga 506 sayılı Kanunun 3. maddesi I. fıkrası (I) bendine göre, ceza
ve ıslah evleri içindeki atölyelerde çalıştırılan mahkumlar, 01.01.2004 tarihine kadar hiçbir şekilde (hem kısa vadeli sigorta kollarına tabi olarak hem
uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak) SSK sigortalı olamamışlardır.
06.08.2003 tarihli ve 4958 sayılı yasa ile mülga 506 sayılı yasanın 2.
maddesine eklenen fıkra ile, tutuklu ve hükümlülerin sigortalılık durumları
yeniden düzenlenmiş ve mülga 506 sayılı yasanın 2. maddesi birinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
4958 sayılı yasa ile bu konuda yapılan değişiklik, 01.01.2004 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir. 4958 sayılı yasayla yapılan değişikliğe göre,
ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye
ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, mülga 506 sayılı
yasa kapsamında iş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortası
kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Ancak, tutuklu ve hükümlüler talepte
bulunduklarında, mülga 506 sayılı yasanın 85. maddesine göre, cezaevindeyken isteğe bağlı sigortalı olabilmişlerdir. 1 Ekim 2008’den önceki SSK
mevzuatında, tutuklu ve hükümlüler hastalık sigortası kapsamında olduklarından, kendileriyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu (eş, çocuk,
ana ve baba) kişiler de sağlık güvencesi kapsamına alınmaktaydılar.

III- TUTUKLU veya HÜKÜMLÜLERİN 5510 SAYILI YASAYA
GÖRE 1 EKİM 2008’DEN SONRAKİ SİGORTALILIKLARI
Tutuklu veya hükümlülerin kendileri cezaevindeyken dışarıdaki bir
işverenin yanında 4/a sigortalısı olamayacakları uygulaması, 1 Ekim
2008’den sonra da devam ettirilmiştir. Ancak, Cumhuriyet Savcılığı’nın
izni ile dışarıda diğer kişilerin işyerlerinde çalıştırılanlar bundan müstesnadır.
Tutuklu veya hükümlülerin 5510 sayılı yasaya göre sigortalılık durumları, 5 inci maddenin (a) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre, ceza infaz
kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri
ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, iş kazası, meslek hastalığı
ve analık sigortası kolları bakımından sigortalı sayılmakta ve bunlar 4/a
sigortalısı kabul edilmektedirler. Tutuklu veya hükümlüler istedikleri takdirde, cezaevindeyken 5510 sayılı yasanın 50. maddesi hükümlerine göre,
uzun vadeli sigorta kollarına (malûllük, yaşlılık, ölüm) tabi olarak isteğe
bağlı sigortalı olabilmektedirler. Cezaevi atölyelerinde çalışan tutuklu ve
hükümlülerden uzun vadeli sigorta primi kesilmediğinden, isteğe bağlı sigortalı olmalarında mevzuat açısından bir engel bulunmamaktadır. Tutuklu
ve hükümlüler ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri iş yurtları arasında
hizmet akdi mevcut olmadığından, tutuklu ve hükümlülerden işsizlik sigortası primi kesilmesine gerek bulunmamaktadır.
Cezaevinde hüküm giyerek hapis yatanların, cezaevinden çıktıktan
sonra hükümlülük sürelerini borçlanma hakkı yoktur.1 Ancak, 4/a sigortalısı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan,
bu suçlardan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen
sürelerini, 5510 sayılı yasanın 41-f maddesine göre borçlanarak hizmet kazanma hakları vardır.
5510 sayılı yasanın 60. maddesine göre, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, genel sağlık sigortalısı değildirler. Bunların sağlık giderleri Adalet Bakanlığı’nca kar1 6111 sayılı yasayla 5510 sayılı yasaya ekllenen geçici 36. maddeyle, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca yakalanan veya tutuklananlardan hüküm giymemiş olanlara gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için borçlanma hakkı getirilmiş, ancak bu imkan
25.08.2011’de sona ermiştir.
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şılanmaktadır. Bu nedenle, hükümlü ve tutukluların aileleri hükümlü veya
tutuklunun sağlık yardımından faydalanamaz. Ancak, hükümlü ve tutuklular cezaevindeyken isteğe bağlı sigortalı olduklarında, kendileri SGK’dan
emekli olma, aileleri de kendileri üzerinden sağlık yardımı alma hakkını
elde edebilirler.
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IV- TUTUKLU veya HÜKÜMLÜLERİN 1 EKİM 2008’DEN
ÖNCEKİ BAĞ-KUR SİGORTALILIKLARI
1 Ekim 2008’den önceki Bağ-Kur uygulamalarına göre, esnaf veya
tarım Bağ-Kur sigortalılığı devam eden bir kişinin tutuklanması ve
hüküm giymesi durumunda, sigortalılığa esas kayıtları (vergi, meslek
odası, esnaf sicil, ziraat odası vb) devam ediyorsa, Bağ-Kur sigortalılığı kesintiye uğratılmamakta ve devam ettirilmekteydi. Mülga 1479
sayılı yasa ile mülga 2926 sayılı yasada, bu konuda hiçbir hüküm bulunmamaktaydı. Ayrıca, bu kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelik ve genelge gibi ikinci mevzuatlarda da bu konuda bir hüküm bulunmamaktaydı.
Bu konuda yazılı bir kanıtın olup olmadığı konusunda tarafımızca yapılan araştırmalarda, (X) Bağ-Kur İl Müdürlüğü’nün Bağ-Kur Sigortalılar
Daire Başkanlığı’na muhatap olarak yazdığı, 09.12.2000 tarihli bir yazının
bulunduğu saptanmıştır. Söz konusu yazıda (X) Bağ-Kur İl Müdürlüğü,
anılan daire başkanlığına (Y) adlı bir sigortalının sigortalılığının cezaevindeyken devam ettirilip ettirilmeyeceğiyle ilgili yazılı görüş ve talimat
istediği, Bağ-Kur Sigortalılar Daire Başkanlığı’nın ise verdiği cevabi talimat yazıda özetle; “Bağ-Kur sigortalılığının hangi hallerde sona erdirileceğine ilişkin hükümlerin, 1479 sayılı yasanın “sigortalılığın başlangıç
ve bitiş tarihi” başlıklı 25 inci maddesinde düzenlendiği, söz konusu 25
inci maddede, Bağ-Kur sigortalısı olup ta hükümlü veya tutuklu olanların sigortalılığının sona erdirileceğine dair bir ibarenin bulunmadığı, …
bu nedenle (Y) adlı kişinin, vergi mükellefiyet kayıtları cezaevindeyken de
kesintisiz devam ediyorsa, Bağ-Kur sigortalılığının devam ettirilmesi gerekmektedir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.
Bağ-Kur’a ait üstteki talimat yazısından anlaşılacağı üzere, sigortalılığa
esas vergi mükellefiyet kayıtları, esnaf sicil ve esnaf odası kayıtları, şirket
ortaklığı kayıtları ve ziraat odası gibi kurum ve kuruluşlardaki kayıtları
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V- TUTUKLU veya HÜKÜMLÜLERİN CEZAEVİNDEYKEN
1 EKİM 2008’DEN SONRA 4/b SİGORTALILIKLARININ
DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı 5510 sayılı kanun kapsamında 4/b sigortalısı olan kişilerin, tutuklandıklarında veya hüküm giydiklerinde 4/b sigortalılıklarının devam edip etmeyeceğiyle ilgili
olarak, SGK il müdürlükleri arasında uygulama birliği bulunmamaktadır.
Bazı SGK müdürlükleri bu durumdakilerin 4/b sigortalılıklarını devam
ettirirken, bazıları da ettirmemektedir. Tutuklu veya hükümlülerin 4/b sigortalılıklarını devam ettirenler, sigortalılığa esas kayıtların (vergi mükellefiyet kaydı gibi) cezaevindeyken de devam ettiğini gerekçe göstermektedirler. Tutuklu veya hükümlülerin 4/b sigortalılıklarını cezaevindeyken
devam ettirmeyenler ise, 5510 sayılı kanunun 41-f maddesini uygulamalarına dayanak yapmaktadırlar. 5510 sayılı kanunun 41-f maddesinde; “Bu
kanuna göre sigortalı sayılanların; …f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin
tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,… borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.” hükümleri bulunmaktadır. Kanun metnindeki bu hükümlerden hareketle, mahkumların mahpus yattığı
süreleri borçlanma hakları olmadığı gibi, bu sürelerde 4/b sigortalısı olma
haklarının da olmadığı sonucuna varmaktadırlar.
Şimdi, 4/b sigortalılarıyla ilgili SGK müdürlüklerince yapılan iki farklı
uygulamayı göz önünde bulundurarak, bu konuda yapılması gereken uygulamayı izah etmeye çalışalım.
Şöyle ki; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan kimlerin 5510
sayılı yasa kapsamında 4/b sigortalısı sayılacakları, bu kişilerin yaptıkları
faaliyete göre sahip oldukları kayıt türüne bakılarak tespit edilmektedir. Örneğin, bir kişinin vergi mükellefiyet kaydı olması, bu kişinin o işi
yapıyor olarak kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumu tersinden
söyleyecek olduğumuzda, bir kişi vergi mükellefiyetini gerektiren bir işi
yaptığını SGK’ya beyan edip, buna birkaç şahit de getirip, bunlara göre
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devam eden kişilerin, hükümlü ve tutuklu oldukları devrede de sigortalılıklarının devam ettirildiği, eski Bağ-Kur uygulamalarından anlaşılmaktadır.
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SGK’dan 4/b sigortası tescilinin yapılmasını talep etse, bu kişinin vergi
mükellefiyet kaydı olmadığı sürece, 4/b sigortalılık tescili yapılmamaktadır. Yani, 5510 sayılı yasaya göre 4/b sigortalısı olmada temel ölçüt, kayıt
ve belgedir. Bir kişinin şirket ortaklığı varsa ve bu ortaklığa ilişkin vergi
veya ticaret sicil kaydı varsa, SGK bu kişiyi 4/b sigortalısı olarak varsayar ve tescilini yapar. Bunun aksinin ispatı ancak mahkemelerde yapılır ve
bu ispat yükümlülüğü şirket ortağına aittir. Hatta vergi mükellefi olunan
devrelerde, mükellefiyeti gerektiren işi fiilen yapmadıklarını ileri sürüp,
bu devrelerde 4/b sigortalısı olmak istemeyen bir çok vatandaş iş mahkemelerine dava açmış, ancak açtıkları bu davaları kaybetmişlerdir. Bu nedenle, 4/b sigortalısı sayılmaya esas olan üyelik kayıtları cezaevindeyken
de devam eden kişilerin, cezaevindeyken 4/b (Bağ-Kur) sigortalılıklarının
devam ettirilmesi gerekmektedir.
Hükümlü ve tutukluların cezaevindeyken 4/b sigortalılıklarının devam
etmesi gerektiğine ikinci delil ve karine; bazı 4/b sigortalılarının askerdeyken 4/b sigortalılıklarının devam ettirildiğidir. 12.05.2010 tarihli
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10-ç maddesinde; “Kanun’un 4.
maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri”nin sigortalı olamayacağı hüküm altına almıştır. 5510 sayılı
kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya
basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanların, (3) numaralı alt bendinde ise,
anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının sigortalılıkları düzenlenmiştir. Bahse
konu yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere, 4/b sigortalısı olduğu halde, sigortalı olmasını gerektiren işini bırakıp askere giden bir
vergi mükellefinin veya şirket ortağının askerdeyken de sigortalılığı devam etmektedir. Dolaysıyla, vergi mükellefleri ile şirket ortaklarının bu
durumlarından da görüleceği üzere, 4/b sigortalılığı açısından önemli olan
“çalışma olgusu” değil, sigortalılığa esas kayıt ve belgenin devam edip

etmemesidir. Bu nedenle, 4/b sigortalılığına esas üyelik kayıtları cezaevindeyken de devam eden kişilerin, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılıklarının devam
etmesi gerekmektedir.
Hükümlü ve tutukluların cezaevindeyken 4/b sigortalılıklarının devam
etmesi gerektiğine üçüncü delil ve karine; bazı 4/b sigortalılarının yurt
dışındayken 4/b sigortalılıklarının devam ettirildiğidir. 5510 sayılı
yasanın “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 6 ncı maddesi (e) bendinde,
Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı 4/b sigortalısı olanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik
mevzuatına tâbi olanların sigortalı olamayacakları hüküm altına alınmıştır.
5510 sayılı yasanın 6-e maddesindeki bu ifade, Türkiye’de 4/b sigortalısı
olan kişiler, yabancı ülkede ikamet etmedikleri ve o ülke mevzuatına tabi
olmadıkları sürece, yurt dışındayken de Türkiye’deki 4/b sigortalılıklarının devam ettirileceği anlamına gelmektedir. Bu durumdan da anlaşılacağı
üzere, 4/b sigortalılığı için sigortalıların mutlaka işlerinin başında olması veya fiili olarak sürekli o işi yapıyor olmaları gerekmediği için, 4/b
sigortalılarının cezaevindeyken de sigortalılıklarının devam ettirilmesi gerekmektedir.
Hükümlü ve tutukluların cezaevindeyken 4/b sigortalılıklarının devam
etmesi gerektiğine dördüncü delil ve karine; tarım 4/b sigortalılarının
ziraat odası kayıtlarına esas tarla kira sözleşmesi süreleri dolsa bile,
kira sözleşmesi olmaksızın ziraat odası kayıtları devam ettiği sürece
tarım 4/b sigortalılıklarının devam ettirildiğidir. Bilindiği üzere, tarım
4/b sigortalısı olmak istedikleri halde tarla, bağ veya bahçe tapusu olmayan
kişiler, başkalarından tarla, bağ veya bahçe kiralayarak ziraat odasına kaydolmakta ve böylece tarım 4/b sigortalısı olmaktadırlar. Bu şekilde tarım
4/b sigortalısı olan kişilerin, kira sözleşmeleri sona erse bile, o işi bizzat
yapıp yapmadığına bakmadan ziraat odası kayıtları devam ettiği sürece,
SGK tarafından tarım 4/b sigortalılığı da devam ettirilmektedir. Bu durumdan da görüleceği üzere, 4/b sigortalılığı için, sigortalılığa esas kayıt ve
belgenin olması önemli olduğundan, cezaevindeyken tarım 4/b sigortalılığının da devam ettirilmesi gerekmektedir.
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VI- SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Bu makalemizde cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sosyal güvenlik
durumlarını açıklamaya çalıştık. Tutuklu ve hükümlülerin sigortalılıkları
5510 sayılı yasanın 5-a maddesinde düzenlenmiştir. 5-a maddesine göre,
cezaevi atölyelerinde çalışan tutuklu ve hükümlüler yalnızca, iş kazası,
meslek hastalığı ve analık sigortası bakımından zorunlu 4/a sigortalısı kabul edilmişlerdir. Cezaevindeyken malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası gibi
uzun vadeli sigorta kollarına, isteğe bağlı sigortalı olunarak prim ödenip bu
şekilde emekli olmak ta mümkün bulunmaktadır.
Uygulamada bazı tutuklu veya mahkumlar, SSK (4/a) şartlarında emekli olmak için, cezaevindeyken kendilerini dışarıdaki bir işverenin yanında
4/a sigortalısı göstermektedirler. Bu durum sahte sigortalığa girmekte olduğundan, SGK tarafından ne zaman tespit edilirse edilsin, yatırılan primler ve hizmet günleri iptal edilecektir.
5510 sayılı yasa genel olarak 4/a (SSK) sigortalılık şartlarına göre yazıldığı için, bu yasada kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların cezaevindeyken 4/b sigortalılıklarının devam edip etmeyeceğine yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda SGK müdürlükleri arasında uygulama
birliği olmasa da, 4/b sigortalılığına esas vergi, oda ve sicil gibi kayıtları
cezaevindeyken de devam eden kişilerin 4/b sigortalılıklarının devam ettirilmesi gerekmektedir.
Çünkü, cezaevine giren kişilerin vergi mükellefiyetleri vergi dairelerince sona erdirilmemekte ve şirket ortaklıkları kapatılmamaktadır. Dolaysıyla, bu tür kayıtlar devam ettiği sürece cezaevindeki kişilerin 4/b sigortalılıklarının sona erdirilmemesi gerekmektedir. Kaldı ki, cezaevi atölyelerinde çalışan kişiler için uzun vadeli sigorta primi ödenmediğinden, cezaevinde 4/b sigortalısı olmak, cezaevindeki 4/a sigortalılığına engel değildir. Bu
nedenle, her ay düzenli olarak prim ödeyemeseler bile, mutlaka sigortalı
olmak isteyen mahkumlara özellikle tarım 4/b sigortalısı olmalarını tavsiye ederiz. Çünkü, tarım 4/b’nin esnaf 4/b sigortalılığına göre, hem prim
miktarı düşük hem de prim borcu ödenmese bile kesintisiz sigortalılık devam etmektedir.
Ayrıca, bazı SGK il müdürlükleri cezaevindeki kişilerin 4/b sigortalılığını sona erdirse bile, cezaevindeyken 4/b sigortalısı olup prim borcu
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biriken binlerce 4/b sigortalısı 25.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı yasadan
postayla veya avukatları aracılığıyla yararlanıp, prim borçlarını yapılandırmışlardır. Bu nedenle SGK’nın bir an önce bu konuda uygulama birliğini
sağlaması gerekmektedir.
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AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİNİN İŞLEME ALINMASI VE
UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
Osman ÖZBOLAT*

II. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
Sosyal devletin oluşma aracı olan sosyal güvenlik değerlendirildiğinde, “insanlığın eski ve derin bir gereksinmesinin somut bir belirtisidir. Bu
gereksinme yarın’dan emin olma isteğidir.”(Talas, 1983, 223) Sosyal güvenlik, bireyin her türlü risklere karşı kendisini güvence altına alması ve
kimseye muhtaç olmaması durumudur. Bu güvence de devlet tarafından
temin edilmektedir.
Devlet, bireylerden çalışma süreçleri içerisinde “kamu gücünün” varlığı ile prim tahsil etmekte, kısa ve uzun vadeli olarak onlara sosyal güvence sağlamaktadır. Süreç içerisinde devlet, bu durumu toplumun refahı ve
*

Sosyal Güvenlik Denetmeni
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I. GİRİŞ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa
(T.C.Yasalar, 16.06.2006) göre işverenler çalıştırdığı sigortalılara ilişkin
aylık prim hizmet belgesini yasada belirtilen süre içerisinde Kuruma vermekle yükümlüdürler. Ancak işverenler, çeşitli sebeplerle yasada belirtilen
sürede bu yükümlülüklerini yerine getirememektedirler. Dolayısıyla çeşitlilik arz eden bu hususlar karşısında, işverenler belgelerini belgenin durumuna göre idari para cezası ödeyerek işleme koydurmaktadırlar.
Bu çalışmayı zorunlu kılan amaç uygulamada yaşanan aksaklıklar ve
söz konusu yükümlülükle ilgili bilgi eksikliğidir. İşte bu noktada çeşitli
şekillerde meydana gelen bu işlemler sonucunda, aynı fiili işleyen yükümlülere farklı uygulamalar söz konusu olmaktadır. Bu durum gerek cezanın
amacı, gerekse de niteliği açısından hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Bu çalışmada belgelerin kuruma verilme usulleri açıklanarak söz konusu usuller çerçevesinde uygulanan idari para cezalarına değinilecek ve
uygulamada yaşanan sorunlar incelenecektir.
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bireylerin güvenliği açısından tercihe bırakmamış, bir zorunluluk olarak
görmüştür. Hatta ilgili kanun düzenlemelerinde bu duruma yer vererek,
tartışmaya mahal bırakmamıştır. Ülkemizde de kısa ve uzun vadeli sigorta
kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel
sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması
zorunludur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun (SSGSSK) 92/I maddesine göre ”Kanunda yer alan sigorta hak ve
yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına
devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.” Bu kaideye
uyulması zorunlu kılınmış, uymayanlar için önleyici, bastırıcı nitelikte
yaptırımlar öngörülmüştür.
Sosyal sigorta primi, yasanın kendilerine karşı güvence sağladığı sosyal risklerden birinin gerçekleşmesi halinde yapılacak sigorta yardımları
ile Kurum yönetin giderlerinin karşılığı olarak çalışanlar için kazancının
belli bir yüzdesi üzerinden, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabii olanlar için ise kendilerinin belirleyeceği alt veya
üst sınır arasında bir miktar üzerinden alınan parayı ifade etmektedir.(Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009, 220)
Çalışanlar için Kuruma bildirilecek olan primler; kısa vadeli sigorta primi (hastalık, analık, iş kazası sigortası), uzun vadeli sigorta primi
(malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası), genel sağlık sigortası primi, işsizlik
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bazı memurlar için ödenmesi gerekli primler şeklindedir. Bu primlerden, sigortalılar için yasal olarak bulundukları kapsama ve prime esas kazanca göre değişik oranlar ve
hesaplamalarla bulunan miktar, ay içinde çalışma gün sayısına göre hesaplanarak Kuruma ödenmektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin (Sosyal Güvenlik Kurumu,
12.05.2010) 102. maddesine göre işverenler, bir ay içinde Kanunun 4 üncü
ve 5 inci maddelerine tabi çalıştırdığı sigortalıların, sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine
göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak
devrettiği sigortalıların ve 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların,

• Sosyal güvenlik sicil numaralarını,
• Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını,
• Prim ödeme gün sayılarını,
• Sigorta primine esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylık
tutarlarını,
• İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini,
• Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik çalışma
nedenlerini,
• Ay içinde işten ayrılmış olmaları halinde, işten çıkış nedenlerini,
• Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek
primlerini,
• Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı
ile bunların mesleki oda kayıt numarasını,
• İşverenin kamu idaresi olması halinde tahakkuk veya tediye görevlisinin
adı ve soyadını,
• Kurumca belirlenen diğer bilgilerini, taşıyan ve çalıştırılan sigortalının
durumuna uygun olan Kurum tarafından belirlenen aylık prim ve hizmet
belgesi ile yine Kurumca belirlenen aylık fiilî hizmet süresi zammı
prim belgesini,
belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar (ayın 23’ünde
saat 23.59’a kadar); belgenin gönderilmesi gereken son gün resmi tatile
denk geliyorsa söz konusu belge son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59’a
kadar Kuruma e-sigorta kanalıyla vermekle yükümlüdür.
Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en
geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma
göndermek durumundalar.
Diğer taraftan, bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasında; bazı resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise ayın
1’i ila 30’u arasında ücret alan sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki
işyeri işverenlerince;
- Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar
için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin
ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
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- Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret
alan sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en
geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, Kuruma
gönderilecektir.
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III. PRİM BELGELERİ VE SONRADAN VERİLMESİ
Kanuna göre prim belgesi vermekle yükümlü işverenler, belirtilen süre
ve usulde Kuruma bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak
çeşitli nedenlerle (kayıt dışılık, unutulma gibi) belirtilen sürede bu yükümlülük yerine getirilememektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 103. maddesinde, Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar dışında kalan,
diğer defterleri (İşletme Hesabı Defteri, Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri, Çiftçi İşletme Defteri, Serbest Meslek Kazanç Defteri gibi)
tutmakla yükümlü bulunan işveren, alt işveren ve sigortalıyı devir alanlar
tarafından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma
verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, doğruluğu, fiilen yapılan denetimler
sonucu veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden anlaşılması hâlinde
işleme konulur. Aylık prim ve hizmet belgesinin fiilen yapılan tespitler
sonucunda işleme alınmasında, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en
fazla bir yıllık süreye ilişkin olan kısmı dikkate alınır. Diğer Kanunlara
göre defter (Kamu idareleri ile bilânço esasına göre) tutmakla yükümlü olmayan işveren, alt işveren ile sigortalıyı devir alanlar tarafından belirtilen
süreler dışında verilen belgeler işleme alınmaz.
Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma verilen asıl veya ek
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, aksine bir tespit veya şüpheli bir
durum yoksa ve aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde veya aylık prim ve
hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte Kuruma verilmiş
olması hâlinde, söz konusu belge, ayrıca incelemeye gidilmeksizin işleme
alınır.
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5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra
Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, fiili hizmet süresi zammı
prim belgeleri ile itibari hizmet süresi prim belgeleri şüphe, ihbar veya
şikâyet hâlleri bulunmadığı sürece incelemeye gidilmeksizin işleme alınır.
Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek
verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile
fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar
ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının
aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır.
Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz. Sonradan düzeltme amaçlı verilen belge ile fiili hizmet süresi
zammı kazandırılması halinde, söz konusu belgenin işleme alınmasında
yukarıda belirtilen usul izlenir.

1. Kuruma Verilmeyen Prim Belgesinin Asıl Nitelikte Olması
Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte
biri tutarında ceza uygulanmaktadır. Mülga 506 Sayılı Kanun’da aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla sigortalı başına asgari ücretin
beşte biri tutarında ceza uygulanmaktayken, 5510 Sayılı Kanun ile bu tutar
aylık asgari ücretin iki katı olarak düzenlenmiştir.
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IV. PRİM BELGELERİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI
5510 Sayılı Kanun’un 102 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
prim belgeleri ile ilgili cezalar belirtilmiştir. Yasanın 86 ncı maddesinin
birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen
şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya
benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda
göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için
cezalar ayrı ayrı düzenlenmiştir. Söz konusu uygulamalar belgenin asıl nitelikte olması, ek nitelikte olması, aylık 30 günden az bildirim nedeniyle
Kurumca re’sen düzenlenmesi ve belgenin verilmediğinin Kurumca çeşitli
yollardan öğrenilmesi sonucu düzenlenmesidir.
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Örnek: Süresi içinde 15 çalışanın prim hizmet belgesini Kuruma bildiremeyen ABC isimli işyerine, sonradan verdiği asıl nitelikteki prim belgeleri için 2011 yılı asgari ücret tutarının 1/5 oranı olan, çalışan başına 159,30
TL ceza uygulanacaktır. 15 çalışan için toplam ceza miktarı 2389,50 TL
iken bu tutar asgari ücretin iki katını aşamayacağından işyerine 1593,00
TL ceza uygulanacaktır.
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2. Kuruma Verilmeyen Prim Belgesinin Ek Nitelikte Olması
Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında ceza uygulanmaktadır. Mülga 506 Sayılı
Kanun’da aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla sigortalı sayısına bakılmaksızın belge başına asgari ücretin sekizde biri tutarında ceza
uygulanmaktayken, 5510 Sayılı Kanun ile bu tutar aylık asgari ücretin iki
katı olarak düzenlenmiştir.
Örnek-1: 50 kişinin çalıştığı ABC firmasına ait cari ay prim hizmet
belgesi Süresi içinde verilmiş, çalışan 50 kişi kuruma bildirilmesi gerekirken 25 kişi Kuruma bildirilmemiştir (Yasal olarak verilmesi gereken son
günü takip eden günden başlanarak takip eden üçüncü ayın sonuna kadar
verilmesi gerekli aksi takdirde incelemeye girer). Kuruma bildiremeyen
ABC isimli işverene, sonradan verdiği ek nitelikteki prim belgeleri için
cari yıl asgari ücret tutarının 1/8 oranı olan, çalışan başına 99,56 TL ceza
uygulanacaktır. 25 çalışan için toplam ceza miktarı 2489,06 TL iken bu
tutar asgari ücretin iki katını aşamayacağından işveren ABC ’nin cezası
1593,00 TL olacaktır.
Örnek-2: 2009 yılı 1-2-3. aylara ilişkin 5 sigortalısına ait bildirimini
Kuruma eksiksiz bir şekilde yapan ABC işyeri 2009/4. ayda 2 çalışanına
ilişkin bildirimi çeşitli nedenlerle yapamamıştır. Aynı zamanda bu bildirimle ilgili yasal deftere ücret işlenmiş ancak ücret bordrosunda bilgileri
düzenlememiştir. 2009/5-6-7-8-9-10-11-12. aylara ilişkin bildirimini yerine getirdikten sonra, 2010 yılı ocak ayında 2009/4. ay için ek mahiyette aylık prim hizmet belgesini Kuruma sunmuştur. Kurum bu bildirge ile ilgili
olarak yaptığı inceleme de şüphe dolayısıyla durumu denetim ve kontrolle
görevli memurlarına durumu intikal ettirmiştir.
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3. Ek Belgenin Aylık 30 günden Az Bildirim Nedeniyle Kurumca
Re’sen Düzenlenmesi
5510 Sayılı Kanun’un 86. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında
“Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan
edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.1 Sigortalıların otuz günden
1 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile “Kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde bu şart aranmaz” ibaresi değiştirilmiştir.
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Ek veya asıl aylık prim hizmet belgesi sunan işletmelerin, belgelerinin
işleme alınması durumunda şüphe durumu hâsıl eden bir husus söz konusu
olduğunda, ilgili işveren servisi durumu Kurumun denetim görevlilerine
incelenmesi için göndermektedir. Ancak incelemede Kurum tarafından bu
durumla ilgili yanlış olduğu kanaatinde olduğumuz bir uygulama söz konusudur. Yukarıdaki örnekte belirtilen olay sonucu işyeri kayıt ve belgelerini inceleyen denetim görevlisi, inceleme sonucunda şayet usulsüz bir durum yok ise sigortalı başına asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para cezası
uygulatarak, belgeleri işleme almaktadır. Ancak inceleme sürecinde işyeri
kayıt ve belgeleri incelenmiş ise tespit edilen “incelenen dönemlere ilişkin
ücret mutabakatsızlıklarından” ayrıca ücret bordrolarına ve/veya yevmiye defterine geçersizlik uygulanmaktadır. Ancak bilinmektedir ki, kayıt ve
belgelerin biçimsel olarak geçerli olması, bu kayıtlarda yer alan bilgilerin
her zaman gerçekleri yansıttığını göstermediği gibi, biçimsel yönden usulsüz ve noksan düzenlenmiş işyeri kayıtlarının bazen fiili durumla örtüşebilir ve gerçeği yansıtabilir. (Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Çalışma
Usül ve Esasları El Kitabı, 2009, 92)
İşte bu şekilde iyi niyetli olarak Kuruma, yapılan eksik bildirimden
dolayı ek olarak aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler hesapta olmayan cezalarla karşılaşabilmektedir. Bu durum da işverenleri söz konusu
eksiklikleri vermemeye yöneltmektedir. Çünkü kayıt dışılık bu şekilde cazip hale gelmektedir. Bu olumsuz uygulama ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygulamada birlikteliği sağlama adına çalışma yapması
gerektiği düşüncesindeyiz.
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az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin
verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve
belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen
sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re’sen düzenlenir ve
muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.” denilmektedir.
İşverenlerin çalışanlarının çeşitli nedenlerle ay içinde işyerinde eksik
çalışmaları durumunda, bu durumu belgelemeleri kaydıyla işçilerin çalışma gün sayıları ile prime esas günlük kazancın çarpımı sonucu bulunacak miktarda bildirim yapmalarını sağlamaktadır. Kayıt dışılığın bir diğer
çeşidi olan eksik gün bildirimi, çalışanlarını işyerinden sigortalı gösteren
ancak günlerini eksik bildiren işverenlerce amacı dışında uygulanılabilmektedir. Bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu bu durumu engellemeye
yönelik, söz konusu hususların belgelenmesi isteyerek kötü niyetli uygulamaların önüne geçmeyi amaçlamaktadır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102. maddesinde eksik gün
bildirimlerinin dayanağı durumlar belirtilmiştir. Buna göre:
• Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri
hekimlerinden alınmış istirahatlı olduğunu gösteren raporu,
• Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
• Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline
ilişkin belgeleri,
• Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
• İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları,
• Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle
işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili
resmî makamlardan alınan yazı örneğini, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu ekinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir veya
Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderildiği
takdirde bildirimin işleme alınacağı belirtilmektedir.
Ancak belirtilen hususları belgeleyemeyen işverenlerle ilgili olarak
belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin
iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı
başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında ceza uygulanmaktadır. Mülga
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506 sayılı Kanunda ise bu tür belgeler için sigortalı sayısına bakılmaksızın
üç asgari ücret ceza uygulanmaktaydı.
Aylık prim ve hizmet belgesinin sosyal güvenlik kurumuna verilmesine ve primlerin ödenme sürelerine dair usul ve esaslar hakkında tebliğ’e
(Sosyal Güvenlik Kurumu, 28.09.2008) göre, eksik gün nedenlerine ilişkin
bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması halinde, işverenden eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde
verilmesi, 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilmekte,
ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim
belgeleri ilgili ünitece re’sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yine
7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile işverene bildirilmektedir.
Dolayısıyla, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma
verilmemesi veya Kurumca geçerli sayılmaması halinde, 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile işverenden eksik gün nedenlerine ilişkin
bilgi ve belge değil, sigortalıların eksik bildirilen sürelerine ilişkin ek nitelikteki aylık pim ve hizmet belgelerinin verilmesi istenilmektedir.
Diğer taraftan, eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelilikteki aylık prim
ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, işveren/aracılarca, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine, söz
konusu belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her
zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde (belgelerin noter tasdikli veya resmi nitelikte olması kaydıyla), söz konusu
belgelere de itibar edilmektedir.
Örnek: (ABC) İşverenince 2009/Mayıs ayına ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalının prim ödeme gün
sayısının ve prime esas kazanç tutarının,
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Tablo-1:
Sigortalı

Gün

SPEK

X Sigortalısı

20

1000,00

İşe Giriş
Tarihi
--------

İşten Ayrılış
Tarihi
--------

Eksik Gün
Nedeni
İstirahatlı

olduğu ve eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmediği varsayıldığında, işverence düzenlenmesi gereken ek nitelikteki
aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı (X) sigortalısı
için 11 gün, bildirim ise 10 gün olacak, prime esas kazanç tutarı ise;
X Sigortalısı için

: 1000,00 / 20 = 50,00
: 50,00 x 11
= 550,00 YTL olacaktır.
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Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması üzerine,
işverenden istenilen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir
aylık süre içinde verilmeyerek söz konusu belgelerin ilgili ünitece re’sen
düzenlenmesi halinde, belgede kayıtlı sigortalının prim ödeme gün sayısı
ve prime esas kazanç tutarı da aynı şekilde hesaplanacaktır.
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4. Belgenin Verilmediğinin Kurumca Çeşitli Yollardan Tespiti
5510 sayılı kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 4
numaralı alt bendine göre, “belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim
ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer
kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince
yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum
ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları
Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili
olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence
düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki
katı tutarında, idari para cezası uygulanır.
Söz konusu ceza kanunda belirtildiği gibi “Kuruma bildirilmediği veya
eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde” uygulanabilmektedir. Yani bu durumda daha sonra verilen belgenin ek veya asıl nite-

likte olup olmadığına bakılmaksızın söz konusu “tespit” neticesinde aylık
asgari ücretin iki katı ceza öngörülmektedir.
Kanun’da bu konunun özellikle belirtilmesi uygulamada sıkça rastlanılan kötü niyetli fiillerin engellenmesine yönelik adaletli ve cezanın amacına yönelik bir düşünceden kaynaklanmaktadır. Ancak işverenler, Kurumun
denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerleri ile ilgili inceleme sürecinde yapılacak tespiti önceden fark ettikleri takdirde, denetim
görevlisi incelemesini bitirmeden eksik ve hiç bildirilmeyen çalışanlarına
ait belgeleri ek olarak Kuruma bildirmektedirler. Söz konusu durum karşısında yapılacak işlemler tartışılmakla birlikte cezaların “caydırıcılık niteliğine” istinaden yapılması gereken işlem incelemenin başlamasıyla birlikte
bu bildirimlerin dikkate alınmamasıdır. Aksi takdirde söz konusu cezanın
“yaptırım niteliği” ortadan kalkmaktadır. Keza Cezaların amacı: “ne duyarlı bir varlık olan insanı üzüp bunaltmaktır, nede daha önce işlenmiş
olan bir suçu işlenmemişçesine yadsımak yok saymaktır. O halde cezaların
amacı fiili gerçekleştiren kişinin kendi yurttaşlarına zarar vermesini engellemekten ve başkalarının benzer eylemlerde bulunmalarını önlemekten
başka bir şey değildir.(Becarria, 2004, 69-70)
Bu durumu bir önekle açıklayacak olursak; ABC ünvanlı işyerinde
01.08.2009-15.12.2009 tarihleri arasında 4 ay sigortasız çalıştığını iddia
eden ve 01.05.2010 tarihli dilekçe ile Kuruma başvuran X isimli şahıs,
dilekçesinde çalışmalarını ispatlayacak belgelerinin olduğunu belirterek
bunları ek olarak sunmuştur. Söz konusu dilekçede belirtilen hususları inceleyen Sosyal Güvenlik Kurumu denetim görevlisi işyerinde yaptığı fiili
denetim sonucu bir tespit yapamamış, 15.05.2010 tarihinde işyerinden kayıt ve belgeleri istemiştir. 25.05.2010 tarihinde kayıt ve belgeleri teslim
eden ABC ünvanlı işyeri, söz konusu incelemenin içeriği ile ilgili bilgi
sahibi olmuştur. Bu durum üzerine mezkur işyerince 05.06.2010 tarihinde
X isimli çalışanın sigortasız çalıştığı 01.08.2009-15.12.2009 dönemlere ait
ek mahiyette prim belgelerini Kuruma vermiştir. İncelemeyi 25.06.2010
tarihinde tamamlayan Sosyal Güvenlik Kurumu denetim görevlisinin hangi cezayı uygulayacağı tartışılmaktadır.
Bir görüşe göre inceleme tamamlanmadığından ve yasada belirtildiği
üzere henüz bir “tespit” söz konusu olmadığından ek belgeler kabul edil-
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meli ve ona göre ceza ön görülmelidir. Karşı görüşe göre ise inceleme
süreci başladığından verilen ek mahiyetteki belgeler kabul edilmemelidir.
Öncelikle “tespit”: “Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden
oynamaz duruma getirme, saptama, bir durumu kuşkuya düşürmeyecek
biçimde gösterme”(http://tdkterim.gov.tr/bts/) anlamında belirtilmektedir.
Dolayısıyla bir tespitin söz konusu olabilmesi için o hususla ilgili kesin
bir yargının olması gerekmektedir. Bu çerçevede, bir inceleme sonucunda
denetim görevlisinin inceleme ile ilgili tespiti söz konusu olduğunda olayla
ilgili kanaat getirerek raporunu düzenlemektedir.
Savunulan ilk düşünceye göre, yasada geçen “belgenin Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler” sonucunda olduğu belirtildiğinden ve tespitin ihtiva ettiği anlam da açık olduğundan Kurum denetim görevlisince kesin tespit henüz olmadığından,
inceleme tamamlanmadan verilen belge kabul edilmeli ve yükümlüye aylık
asgari ücretin 1/8’i ceza uygulanmalıdır. Çünkü inceleme süreci içerisinde
madde de geçen “Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan
sigortalılarla ilgili olması” durumu kesinlik kazanmamıştır.
Karşıt görüşe göre ise Kuruma belgeyi süresi içerisinde ibraz etmeyen
bir yükümlü yasal sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Bu tip işlemler sonucunda kabul edilecek ek mahiyetteki belgeler bu konu ile ilgili
suistimallere yol açacaktır. Şikayet, ihbar ve diğer tespit yolları ile ilgili
bir şekilde haberdar olabilecek işverenlerin ek belgeyi inceleme sürecinde
ibraz etme yoluna gitmesi kayıt dışılığı teşvik edecektir. Cezanın da asıl
amacının suçu bastırmak değil, önlemek olduğu da düşünülürse inceleme
başladığı an, inceleme sonuçlanıncaya kadar ek mahiyetteki belgelerle ilgili işlem yapılmamalıdır.
Peki, inceleme süreci ne zaman başlar?
Bu görüşe göre inceleme süreci madde de geçen “Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde”
ilgili kişinin Kurumu söz konusu durumla ilgili haber ettiği, yani dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği gün başlamaktadır. Ya da söz konusu
durumla ilgili Kurumun bilgi sahibi olduğu gün inceleme süreci başlamaktadır.
Bu konu ile ilgili olarak düşüncemiz, kanunun lafzi yorumu ile bağlı
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V. SONUÇ:
Bu makalede aylık prim hizmet belgeleri ile ilgili gerekli genel bilgiler
verilerek, yasal mevzuat çerçevesinde söz konusu hususlar açıklanmıştır.
Bu hususlar çerçevesinde yaşanan uygulama sorunlarına değinilmiştir.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda uygulanan aylık prim hizmet
belgelerine yönelik idari para cezalarına göre 5510 sayılı yasada uygulanan idari para cezaları, makalemizde belirtildiği üzere daha azdır. Bunun
nedeni belgelerini çeşitli nedenlerle süresinde Kuruma veremeyen işverenleri, geçte olsa Kuruma bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
amacıyla kayıt dışılığı önleme amacı taşımaktadır.
Bu bağlamda ilgili bölümlerde değindiğimiz aksaklıklarla ilgili Sosyal
Güvenlik Kurum’u tarafından en kısa sürede gerekli çalışmaların yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Keza kanunda açıkça yazılan bir cezayı tartışılmadan uygulamak, ceza uygulama konumundaki Kurumun kontrol ve
denetimle görevli memurlarının yorumlarına göre uygulanacak cezalardan
daha adildir. Böylelikle aynı fiili işleyenlere farklı cezaların uygulanması
gibi bir duruma son verilmiş olunacaktır.
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kalmamaktır. Dolayısıyla bir normun metni açık dahi olsa lâfzî ile sınırlı
kalmayıp onun amacının araştırılması gerekmektedir. Çünkü sadece lafza
göre verilecek bir karar hukuka aykırı sonuçlar doğurabilecektir.(Sözer,
2008, 51-71) Kanaatimizce ilgili bentte belirtilen husus ve uygulanacak
yaptırım kayıt dışı işçiliğin önlenmesine yönelik olduğundan, inceleme
sürecinin başlamasıyla birlikte işverence verilecek ek bildirgelerin işleme
alınmaması gerektir.
Şu anki haliyle bu durumla ilgili olarak aynı olayla ilgili bazı işverenlere aylık asgari ücretin iki katı ceza uygulanmakta iken, bazı işverenlere de
aylık asgari ücretin 1/8’i ceza uygulanmaktadır. Bu eşitlik ve hakkaniyet
ilkesi ile bağdaşmayan uygulama ile ilgili olarak söz konusu maddede Kurumun uygulamada birliği sağlama adına gerekli adımları atması gerektiği
düşüncesindeyiz.
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YURT DIŞINA GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GÖREVLE GÖNDERİLME
HÂLİNDE SAĞLANACAK SAĞLIK HİZMETLERİ
Ufuk ÜNLÜ*

II. YURT DIŞINA GÖNDERİLME (GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ)
HÂLİNDE SAĞLANACAK SAĞLIK HİZMETLERİ
Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilen genel sağlık sigortalısının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar
söz konusu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer almıştır. Anılan maddeye ilişkin açıklamalar şu şekildedir:
A) Geçici Görev - Sürekli Görev Farkı
Ø Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sağlık hizmetleri acil hâllerde,
Ø Sürekli görevle gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı
Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sağlık hizmetleri acil hal
olup olmadığına bakılmaksızın,
Yurt dışında sağlanır.
*

Başbakanlık Müfettiş Yrd. Başbakanlık Teftiş Kurulu
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I. GİRİŞ
Türkiye ile birçok ülke arasında sağlık hizmetleri ve yardımlarını
kapsayan sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanmıştır. Yurtdışına geçici
veya sürekli görevlendirmelerle giden sigortalılar açısından imzalanan
bu sözleşme hükümleri usul ve esasların belirlenmesi açısından önem arz
etmektedir. Konuyu ülke mevzuatı açısından ele aldığımızda ise genel
sağlık sigortalılarını kapsayan ve 28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada, söz konusu Yönetmeliğin “Yurt Dışında Tedavi ve İşverenin Yükümlülüğü” başlıklı sekizin bölümünde yer alan 44 üncü maddeye
ilişkin açıklamalar yapılmaya çalışılacaktır.
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Bu imkândan işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak yararlanacak genel sağlık sigortalıları şunlardır:
1) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
2) Kamu idarelerinde;
a) (1) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (1) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı
olması öngörülmemiş olanlar,
b) (1) ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında
(1) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan
vekil atananlar.
Görüldüğü üzere, geçici ve sürekli görevlendirmelerin sağlık hizmetlerinden yararlanma olanakları arasındaki fark, geçici görevle yurtdışına
gidenlerin acil hallerde, sürekli görevle gönderilenlerin acil hal olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetleri yurtdışında sağlanır.
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B) Görevlendirmenin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimi
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların sigortalı sayılması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanların daimi
olarak altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilmeleri durumu,
söz konusu Yönetmelik uyarınca sürekli görevle yurt dışına gönderilme
sayılır. Bu kişilerin görevlendirilmesine ilişkin usul, görevlendirilen ülke
ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde sözleşme hükümlerine
göre yürütülür. Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi, tedavi giderleri oluşması hâlinde bu giderin talep
edildiği sırada da yapılabilir. Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerde
ise yurt dışına çıkıştan önce Kuruma bildirim yapılır.
Dolayısıyla Kuruma bildirim;
1) Geçici görevle yurtdışına gönderilenlerde tedavi giderleri oluşması halinde yapılabilirken,
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2) Sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerde yurtdışına çıkıştan
önce yapılır.

D) Sağlık Hizmeti Giderlerinin Ödenmesi ve İşverenin Yükümlülüğü
ØYukarıda (A) bendi kapsamında yurt dışında tedavi gören kişiler ile,
ØBakanlar Kurulu kararıyla askerî birlik hâlinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca yurt dışına askerî veya güvenlik amaçlı
görevlendirilenlerin sağlık hizmeti giderleri,
Öncelikle işverenleri tarafından ödendikten sonra, yurt dışında görevli
olduklarına dair belge ile birlikte mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve
sair belgelere dayanılarak Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilir. Kurumca karşılanacak tutar, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı geçemez. Aşan kısmı, işverenlerince karşılanır. Kurumca ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Yeni Türk
Lirası üzerinden yapılır. Yurt dışında sağlanan tedaviye yönelik olarak yurt
içi sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için Kurumca ödenecek tutarların
belirlenmemiş olması durumunda ödenecek tutar, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenir.
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C) Kamu İdarelerinde Çalışanların Görevlendirilmeleri
Kamu idarelerinde;
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan
konumunda olmayan, ancak kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp
ilgili kanunlarında söz konusu konuma girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ve
b) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılma
ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında Hizmet
akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılma kapsamına
girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananların
Sigortalı sayılması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanların, işverenleri tarafından geçici ya da sürekli görevle yurt dışına gönderilmeleri,
kamu idarelerinin özel mevzuatlarında belirtilen usule göre yapılır.
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E) İlgili Ülkede Sağlık Sigortası Yaptırmak
Sosyal Güvenlik Kurumu, (A) bendi kapsamındaki kişilerin sağlık
hizmetlerini, bu kişilerin geçici veya sürekli görev süresince genel sağlık
sigortası için Kuruma ödenen prim tutarını geçmemek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle sağlayabilir. Sigortalamaya ilişkin
esaslar Kurumca belirlenir. Bu durumda Kurumca sağlık hizmeti giderleri
ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez.
F) İlgili Ülke İle Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Bulunması Hali
Geçici ya da sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında sağlık
yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde, sağlık
hizmetleri giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre ödenir.
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III. SONUÇ
Geçici görevle yurtdışına gidenlerin acil hallerde, sürekli görevle gönderilenlerin acil hal olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetleri yurtdışında sağlanmaktadır. Tedavi giderleri sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerde yurt dışına çıkıştan önce Kuruma bildirim ile yapılırken, geçici
görevle yurt dışına gönderilme halinde ise bu giderin talep edildiği sırada
yapılabilmektedir. Ayrıca hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların sigortalı sayılması nedeniyle genel sağlık sigortalısı
sayılanların daimi olarak altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilmeleri durumu, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği uyarınca
sürekli görevle yurt dışına gönderilme sayılmaktadır.
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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
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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
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Pratik Bilgiler
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Pratik Bilgiler
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

Kasım - Aralık 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

228

Toplam (%)
1 - 6,5

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

2010
Y›l›nda (%)

2011 ve
Sonras› (%)

14

15

6- 5510 SAYILI KANUN - 4-(1)/a KAPSAMINDA (SSK) ÇALIﬁAN EMEKL‹LER‹N SGDP ORANLARI (01.10.2008’den ‹tibaren)
‹ﬂçi Pay› (%)
‹ﬂveren Pay› (%)
Toplam (%)
Çal›ﬂ›lan iﬂin iﬂ kazas› ve meslek hastal›€›
prim oran›na göre
7,5
23,5 - 29
31 - 36,5
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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
0,67
0,72
0,71
0,70
0,62
0,67
0,84

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
-
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7- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10.06.2003’den itibaren)
a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar
b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar
c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 Yaﬂ›ndan Küçük ‹ﬂçiler ile 50 ve daha yukar› yaﬂtaki iﬂçiler
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Pratik Bilgiler
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
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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

Kasım - Aralık 2011

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
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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
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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

Kasım - Aralık 2011

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

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

233

Kasım - Aralık 2011

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

1- SSK pratik bilgiler _Layout 1 12/29/11 10:05 AM Page 351

234

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
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105

87

105

88

105

89

105

92/2

107

96/1

107

96/2

107

n
’da
09
.20 ren
1
0
a
.
01 ‹tib

102/a

511.00

550.00

228.00

246.00

228.00
1.144.00

246.00
1.232.00

1.144.00
9.157.00

1.232.00
9.862.00

9.157.00

9.862.00

9.157.00

9.862.00

114.00

123.00

Aç›klama

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

Her iﬂçi ve her ay için

Pratik Bilgiler

86

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

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

Kasım - Aralık 2011
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16 - 4904 Say›l› ‹ﬂKur Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar› (01.01.2011'den ‹tibaren)
Ceza Mad.
20/a
20/b

20/c

20/d

Pratik Bilgiler

20/e
20/f

20/g

20/h

20/›
20/j

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

Ceza Miktar› (TL)
369.00

740.00
1.480.00

2.465.00
57.232.00

369.00
2.465.00
2.465.00
12.327.00

2.465.00

12.327.00
24.656.00
6.164.00
6.164.00
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4447/54

a

Ücretinde indirim veya kesinti yapan (Her sigortal› için)

b

İşten ayrılış bildirgesi verilmemesi
(Her bir fiil için)

616.00
Fiilin oluştuğu tarihte geçerli
asgari ücretin 2 katı
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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)

Kasım - Aralık 2011
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% 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

Kasım - Aralık 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
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I-C YILLARA GÖRE YENiDEN
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Pratik Bilgiler

vergi

DEĞERLEME ORANLARI

242

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
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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

Kasım - Aralık 2011

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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vergi

Bent
12
13

14

Kasım - Aralık 2011

Pratik Bilgiler

15

244

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

Kasım - Aralık 2011

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

Kasım - Aralık 2011

Pratik Bilgiler

II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2011 TARiHiNDEN iTiBAREN)

246

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
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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
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

Kasım - Aralık 2011

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

190 TL
380 TL
760 TL
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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)
Matrah

Kasım - Aralık 2011

ilk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

248

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

Kasım - Aralık 2011

BiLDiRiLMESi GEREKEn OLAY
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

Pratik Bilgiler

KURUMLAR VERGİSİ
BEYANNAMESİ
MÜNFERİT BEYANNAME

ÖZEL BEYANNAMELER

ASGARİ VERGİ
BEYANNAMELERİ

Kasım - Aralık 2011

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

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

250

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

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

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

Kasım - Aralık 2011

VERGİ TÜRÜ

vergi

XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri
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XIII- Beyan ve Ödeme Süreleri

VERASET VE iNTiKAL
VERGİ BEYANNAMELERi

Pratik Bilgiler

vergi

VERGİ TÜRÜ

Kasım - Aralık 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.

Kasım - Aralık 2011

HiSSE SENEDi ALIM SATIM KAZANCI
ÖZEL SEKTÖR TAHViLi
İMKB İŞLEM GÖREN;
HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM KAZANCI
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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
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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

Kasım - Aralık 2011

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

vergi

XV- KDV Tevkifat Oranları
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Düzenlemelerin
Tevkifat Yapacak Olanlar
Genel Tebliğleri

işgücü hizmetine
ait katma değer
vergisinin % 90'ın

Kasım - Aralık 2011

Pratik Bilgiler

işgücü Hizmet Alımlarında

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

256

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.)
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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)

Pratik Bilgiler

Tevkifat Oranı

Kasım - Aralık 2011

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

257
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vergi

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet
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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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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

Kasım - Aralık 2011

DAVA KONUSU

vergi

XVI - Dava Açma Süreleri
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VERGİ KODU

260

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
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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

Kasım - Aralık 2011

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

vergi
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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

Kasım - Aralık 2011

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
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endeks

PRATİK BİLGİLER

266

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
1.55 0.94 1.02 1.29 1.03 0.45 0.39 1.23
0.45 - 013 0.57 0.28 1.21
1.60 2.22 1.79 1.27 1.81 2.60 2.41 1.83
- 0.29 0.89 -0.03 1.29 -0.31
0.65 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
0.75
3.27
1.73

Pratik Bilgiler

endeks

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

Kasım - Aralık 2011

(*) 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

Pratik Bilgiler
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268

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 12.15 9.00
0.19 9.92 12.58 9.86
1.51 8.17 13.67 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 6.15
5.08 8.62 7.66
5.53 7.29 9.48
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

Kasım - Aralık 2011

ÇÖZÜM

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
14.434.69

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
14.528.08

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

Kasım - Aralık 2011

Y›l

Ay
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270

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

Kasım - Aralık 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
197.77

EYLÜL
100.66
120.43
123.52
137.03
143.07
162.08
162.38
178.48
200.94

EK‹M
102.80
120.43
122.35
136.63
144.35
162.03
164.48
177.92
202.24

KASIM

103.28
119.13
122.30
136.46
144.57
156.29
165.56
180.25

ARALIK

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

V
SÜTUN
128
114

VI
SÜTUN
100
90

Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden

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

342
199
194

283
166
161

227
132
128

205
119
116

198
115
112

154
91
88

181
106
103

171
100
97

143
84
81

71
42
41

1.491
179
192
187
139
186
191
1.637

1.238
148
160
156
115
155
158
1.359

988
119
127
125
91
124
126
1.085

895
107
115
112
83
112
114
983

865
104
111
109
80
108
110
950

676
80
88
87
63
84
87
740

791
95
102
100
74
99
101
867

746
90
96
94
69
94
95
819

627
74
81
80
59
78
80
687

310
38
40
39
29
39
40
341

341
183

283
152

226
122

205
110

198
107

154
83

181
98

171
92

143
77

71
38

37.801

31.405

25.127

22.948

22.073

17.150

20.118

18.901

15.914

7.880

295

244

195

177

171

134

156

147

125

61

61
194

50
161

40
128

36
116

35
112

27
89

33
103

31
97

25
82

12
40

1.437
186

1.193
155

952
124

862
111

833
108

650
84

762
99

719
93

604
78

299
39

744
191

617
158

492
126

446
114

432
110

337
87

395
101

372
95

313
80

155
40

152

127

101

92

89

70

81

76

65
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Pratik Bilgiler

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

TBMM Genelkurmay Yükseköğretim
Başkanı, Başkanı, Kurulu Başkanı,
Başbakan Anayasa,
Bakanlık,
Mahkemesi Müsteşarları,
Baﬂkan›,
Milli Güvenlik
Bakanlar,
Kurulu Genel
Milletvekilleri, Sekreteri, vs..
Kuvvet
Komutanlar›, vs..
I
II
III
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
220
182
146
198
164
131
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GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECESİ
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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
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ÖNEMLİ DUYURU
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Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine
aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması
ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün olmaktadır. Yazılı
izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
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1. YAYIN POLİTİKASI
Mali Çözüm dergisinin ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların niteliğinin daha da yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara uyulması konusunda karar alınmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde
yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı isteği söz
konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır
Bu açıklamalara bağlı olarak; Editör, dergiye gelen yazıların hakemlere
gönderilip gönderilemeyeceği konusunda ön değerlendirmeden geçirir. Ön değerlendirme ardından yazıları gerekli düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri
gönderebileceği gibi, hakemlere de değerlendirme yapmaları için gönderebilir.
Her yazı en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlar da hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme formunu doldurup Editöre gönderir. Editör de gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir.
Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde
yayımlanamaz:
▪ Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
▪ Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer alır.
Öz yazının amacı, hedefleri, kapsamı, bulguları ve sonucu konusunda
100-200 sözcükten oluşur.
▪ Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin
Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir tane
olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
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▪
▪
▪
▪
▪

İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler,
İngilizce olarak belirtilir.
Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı 		
bölüm de bulunacaktır..
Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce
öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde 		
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.

2. TELİF HAKKI
Mali Çözüm Dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı iççin bir telif hakkı ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250 YTL, değerlendirme yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı net 150 YTL ödenecektir.
3. KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ
Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
TEK YAZARLI KİTAP
Arıkan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve
İSMMMO tarihi. İstanbul: İSMMMO.

İKİ YAZARLI KİTAP
Ceyhun, Yurdakul ve Çağlayan, M. Ufuk (1997) Bilgi teknolojileri Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası
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TEK YAZARLI MAKALE
Arıkan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle ilgili
maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.71 (2005): 7-12.
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İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu şirketlerde
transfeR fiyatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yayınları.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
Çakın, İ. Ve ötekiler.(1993) “Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm
önerileri” Türk Kütüphaneciliği 7(1993),s. 220-226.
KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, Nalan “Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı” Türkiye
Muhasebe Standartları Sempozyumu IV., (3-7 Ekim 1999) İstanbul
s.99-121.
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YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.
(1997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası.
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YAYIMLANMAMIŞ TEZ
Gücenme, Ümit. (1993)Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye
Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uludağ Üniversitesi
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YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
Küçük, M. E. (1999 Kasım) “İnternet bilgi kaynaklarının kataloglanması:
metadata standartları” V. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara’da sunulan
bildiri.
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
Seyidoğlu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr.
3.bs. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
Jacobs, Francis (2005) “Avrupa Parlamentosu (AP)” Avrupa Birliği ansiklopedisi. İstanbul: Kitap Yayınevi, 1.c.
ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
Dedoulis, Emmanouil (2006)”The Code of Ethics and the development
of the auditing profession in Greece, the period 1992–2002” Accounting
Forum. Vol.30 (June 2006):2, p.155-178. 27 Haziran 2006 tarihinde. ScienceDirect veri tabanından erişildi.
YASALAR
T.C. Yasalar (13.06.1989). 3568 sayılı Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu. Ankara: Resmi Gazete (20194 sayılı)

YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.08.2008)Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (26981 sayılı)
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TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı(03.04.2007). Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği.
Ankara: Resmi Gazete (26482 sayılı)
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MUKTEZA
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (15.12.2004) KDV.MUK.B.07.4.DEF.
0.34.32.18.8152 sayılı muktezası. İstanbul: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi( 21.03.2002). E.2001/19469 ve K.2002/4655
sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
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DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Sayılı Karar.
Ankara: Danıştay 7. Dairesi
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4.

DİPNOT VERME TEKNİKLERİ

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

YAYIMLANMAMIŞ TEZ
(Gücenme, 1993, 48)

Mayıs-Haziran 2011

YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)
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YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
(Küçük, 1999)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
(Seyidoğlu, 2002, 424)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
(Jacobs, 2005, 159)
ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
(Dedoulis, 2006, 161)
YASALAR
(T.C.Yasalar, 1989)
TEBLİĞLER
(Maliye Bakanlığı, 2007)
YÖNETMELİKLER
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2008)
MUKTEZA
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2004)

Mayıs-Haziran 2011

YARGITAY KARARLARI
(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2002)
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNDE MALİYET KONTROLÜNÜN ETKİLERİ: MARMARA BÖLGESİNDE
FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
EFFECTS OF COST CONTROL IN THE OPERATIONS OF
ACCOMMODATION ENTERPRISES: A RESEARCH ON FIVE
STAR HOTELS OPERATING IN MARMARA REGION
Yrd. Doç. Dr. Metin ATMACA*
Yrd. Doç. Dr. Berna Burcu YILMAZ**
Öz
Bu çalışma konaklama işletmelerinin hem yönetsel hem de muhasebeye yönelik faaliyetlerinde maliyet kontrolünün etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren Turizm İşletme
Belgeli ve beş yıldıza sahip 47 otel araştırma kapsamına alınmış ve anket
yöntemi uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre konaklama işletmelerinde
maliyet kontrolünün sağlanmasına yönelik işletme faaliyetlerinin yanı sıra
muhasebe ve maliyet muhasebesi uygulamalarının önemli rol oynadığı
ortaya çıkmıştır. Çalışmada, özellikle işletmede etkin bir karar alma yapısının ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasının, çalışanlara maliyet bilincinin yerleştirilmesinin ve hizmet döngü süresinin kısaltılmasının maliyet
kontrolünün sağlanması açısından olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Maliyet, Maliyet Kontrolü, Konaklama İşletmeleri

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği Bölümü
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Abstract
The purpose of this study is to determine the effects of cost control in
both managerial and accounting practices of accommodation enterprises.
For this purpose, survey method has been applied to the 47 five star hotels
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with Tourism Operations Certificate that are operating in Marmara Region,
which were described by the Republic of Turkey Ministry of Culture and
Tourism. According to the survey results it is concluded that accounting
and cost accounting play an important role along with operating activities
in providing cost control in accommodation enterprises. In this study it is
identified that especially establishing effective decision making structure
and internal control system, raising awareness in cost-conscious among
employees, shortening of service cycle time have positive impact on providing cost control.
Keywords: Cost, Cost Control, Accommodation Enterprises

Kasım - Aralık 2011

1. GİRİŞ
Küresel istihdamın % 7,6’sını elinde tutan turizm sektörünün, dünyadaki en büyük sektörlerden biri olduğu ve küresel ekonomik gelişime güçlü
bir ivme kazandırdığı bilinmektedir (Deloitte, 2010, 3). Konaklama işletmeleri de turizm sektörünün önemli bir parçası konumundadır.
Günün her saati hizmet veren konaklama işletmelerinde yöneticilerin,
yönetim faaliyetleri sırasında konuklarının memnuniyetini ön planda tutmaları bir zorunluluktur. Bunu başarabilmede konaklama işletmeleri, finansal yapılarının güçlenmesi ve maliyet tasarrufunun uygulanması için
maliyet kontrolüne ilişkin uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. Maliyet
kontrolü, konaklama işletmelerinin faaliyet ve performans düzeylerinin
istenen seviyelerde oluşabilmesi için stratejik açıdan önem kazanan bir
kavramdır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konaklama işletmeleri hakkında kısaca bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde konaklama işletmelerinde maliyet ve maliyet kontrolü konuları ele alınmıştır. Üçüncü
bölümde ise konuya ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları değerlendirilmiş
ve yorumlanmıştır.

16

2. KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ
Konaklama işletmeleri konaklama, yiyecek ve içecek, toplantı ve konferans, eğlence ve benzeri faaliyetlere ilişkin hizmetler sunan ve çıktıları
fiziksel ürün niteliği taşımayan işletmeler olarak tanımlanmaktadır (Met ve
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3. MALİYET VE MALİYET KONTROLÜ
Literatürde maliyetin çeşitli tanımlamalarıyla karşılaşılmaktadır (Taussig, 2005, 176). En genel tanımıyla maliyet, “belirli bir amaca ulaşmak
için katlanılan, parasal olarak ifade edilebilen ve bir değer birikiminin
oluşmasına olanak veren fedakarlıkların tümü” olarak ifade edilmektedir
(Altuğ, 2006, 15). Maliyet, bir mamul ya da hizmetin üretiminin gerçekleş-
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Erdem, 2006, 55). Konaklama işletmelerini; otel, motel, pansiyon, oberj,
kamping, tatil köyü, kaplıcalar, lokantalar ve diğer konaklama işletmeleri
(meslek ve kamu kuruluşlarının misafirhaneleri, öğrenci yurtları vb.) şeklinde sınıflandırmak mümkündür (Şenel, 2007, 5).
Bilindiği gibi konaklama işletmeleri, konuklarının memnuniyetlerini
sağlamayı ön planda tutarak günün yirmi dört saati hizmet veren işletmelerdir (Chan, 2008, 35). Diğer sektörlerdeki işletmelere göre birtakım
kendine has özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle konaklama işletmelerinde mevsimsel etkiler göze çarpmaktadır. Birçok konaklama işletmesi yılın
sadece belirli mevsimlerinde yüksek doluluk oranlarına ulaşabilmektedir
(Schmidgall, 2002, 6). Konaklama işletmelerinde diğer sektörlere nazaran
sabit yatırım tutarları daha yüksek seviyededir. Bu tür işletmelerde üretilen
hizmetler stoklanamazken, yiyeceklerin en kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir. Hizmetin ön planda olması nedeniyle emek yoğun bir yapıya
sahip olan konaklama işletmeleri hem kuruluşta hem de faaliyetlerini sürdürmede yüksek düzeyde sermaye gereksinimi duymaktadır. Bu işletmelere duyulan talep ekonomik ve politik gelişmelere karşı son derece hassas
olup, risk bu gelişmelere göre yükselebilmektedir. Konaklama işletmelerinin bir diğer özelliği de insana dayalı bir sektör olmasıdır (Poyraz, Engin
ve Bulut, 2006). Dolayısıyla konaklama işletmelerinin çıktılarının fiziksel
nitelik taşımaması nedeniyle performans düzeyi parasal değerler çerçevesinde değerlendirilmelidir (Met ve Erdem, 2006, 55).
Konaklama işletmelerinde diğer işletmelerde olduğu gibi muhasebe
önemli bir yere sahiptir. Konaklama işletmesine ilişkin finansal bilgiler
muhasebe bölümü tarafından üretilmekte ve ilgili kullanıcılara iletilmektedir. Bu nedenle bu tür işletmelerde muhasebenin organizasyonun planlanması ve iyi işlemesi önem arz etmektedir (Azaltun ve Kaya, 2006, 2).
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tirilmesi için yapılan tüm harcamaların değerlendirilmesi sonucunda elde
edilmektedir (Kutlan, 1998, 56).
Kontrol kavramı işletmelerde planlama kavramı ile ilişkili bir kavramdır. Kontrol, yöneticilerin işletmeye ilişkin önceden planlanan sonuçlarla
gerçekleşen sonuçları karşılaştırmalarına yardımcı olan koordineli faaliyetlerden oluşur (Ninemeier, 1998, 23).
Maliyet kontrolü kavramı ise, bir amaca yönelik olarak işletme analizlerine dayanarak, işletmenin şimdiki durumu ile olması gereken durumunun karşılaştırılması olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2007, 35). Maliyet
kontrolü, hedeflenen kalitede üretim yapabilmek ya da hizmet sunabilmek
için gerekli miktarın üzerinde girdi kullanılmasının önlenmesi şeklinde de
tanımlanmaktadır (Kutlan, 1998, 21).
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3.1. Maliyet Kontrolünün Önemi
Faaliyetlerin ne durumda olduğunun, hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının anlaşılabilmesi açısından konaklama işletmelerinde etkin bir
kontrol sisteminin oluşturulması gerekir. Kontrol işletme yöneticilerine şu
açılardan fayda sağlar (Ninemeier, 1998, 23):
- Yöneticinin sorumluluklarının doğru şekilde yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi,
- Genel ekonomik, sektörel durumdan ya da rekabet koşullarından
kaynaklanan değişmelere uyum sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi,
- Daha büyük sorunlara neden olmadan sorunların önceden tespit
edilebilmesi,
- Sorunların kaynaklarının belirlenebilmesi,
- Hataların düzeltilmesi için bu hataların zamanında tespit edilip gereken müdahalenin yine zamanında yapılabilmesi.
Sadece konaklama işletmelerinde değil tüm işletmelerde maliyet kontrolü önem taşır. İşletmeler ana faaliyet konuları itibariyle kar elde edemedikleri takdirde iflasa kadar sürüklenebilmektedirler. Bilindiği gibi kar,
belli bir dönemdeki toplam gelir ile toplam maliyetler arasındaki olumlu
farktan oluşmaktadır. Toplam maliyetler ise toplam sabit maliyetler ile toplam değişken maliyetlerin toplamından oluşmaktadır. Bu eşitliğe göre, bir
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işletmenin kar’ı, maliyet ve gelirlere bağlı olarak değişecektir. Maliyetler ne kadar düşük, gelirler ne kadar yüksekse işletmenin karı da o kadar
yüksek olacaktır. İşletmelerdeki kar düzeyinden işletmenin tüm bölümleri
(departmanları) sorumludur. Çünkü işletmedeki tüm gelir ve tüm maliyet
unsurlarının toplamı arasındaki fark sonucunda işletmenin karı ortaya çıkacaktır. Kar rakamını belirleyen unsurlardan olması nedeniyle işletmelerde maliyet unsurlarının bilinmesi ve kontrolünün sağlanması gerekir.
Kontrol sürecinin temel aşamaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Ninemeier, 1998, 24). Şekilden de görüleceği gibi, kontrol süreci standartların (olması gereken sonuçların) belirlenmesi ile başlamaktadır. Ardından,
gerçekleşen (fiili) sonuçların ölçülmesi gerekir. Gerçekleşen sonuçlar ölçüldükten sonra da standartlarla karşılaştırılır. Standartlarda sapma söz
konusu ise sapmaları düzeltici önlemler alınır. Önlemler alındıktan sonra
tekrar değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre de standartlar revize dilecektir.

Kaynak: Jack D. Ninemeier. Food and Beverage Controls. Fourth
Edition, Florida: Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 1998, s.24.
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Şekil 1: Kontrol Sürecinin Temel Aşamaları
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Maliyet kontrolü süreklilik arz eden bir süreçtir. Satın alma, depolama,
birimlere gönderme, yiyecek-içeceği satış için hazırlama ve bu işlere dahil
olan personelin eğitimi ve mesailerin ayarlanması zincirinin içerisindeki
her bir adımı kapsar niteliktedir (Köroğlu, Biçici ve Sezer, 2011, 35).
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3.2. Konaklama İşletmelerinde Maliyet Yapısı
Konaklama işletmeleri diğer sektörlerdeki işletmelere göre farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Konaklama işletmelerinin finansal tablolarından bu
özellikler kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Örneğin (Kutlan, 1998, 54);
- Duran varlıklar yüksek, dönen varlıklar daha düşüktür,
- Kısa süreli üretim döngüsü vardır,
- Stoklar aktif toplamının içinde çok yer kaplamaz,
- Sabit maliyetler yüksek, değişken maliyetler düşük, marjinal gelir
yüksektir,
- Sabit maliyetlerin yüksekliğinden doğan kar değişkenliği söz konusudur,
- Satış indirimleri kalemi düşüktür,
- Diğer gelirler kalemleri yiyecek – içecek gelirleri kalemlerine
göre oldukça düşüktür,
- Personel giderleri toplam giderlerin yaklaşık %80’ine kadar çıkabilir,
- Cironun %20’sine varan kar rakamlarına ulaşılabilmekte, yatırım
teşvikleri de göz önüne alındığında yatırımın geri dönme süresi
kısadır.
Konaklama işletmelerinde maliyetlerin büyük kısmını, işletmenin
kurulmasından, fiziki tesislerin yapımına ve işletmenin açılmasına kadar
geçen sürede katlanılan maliyetlerden oluşan yatırım giderleri oluşturmaktadır. Emek yoğun özelliğinden ötürü, işletmenin faaliyete geçmesinden
sonra işgücü maliyetleri, yiyecek ve içeceğe ilişkin malzeme maliyetleri,
konaklama hizmetlerine ilişkin maliyetler ön plana çıkmaktadır (Türksoy,
2007, 109).
Konaklama işletmelerindeki maliyet unsurları aşağıdakilerden oluşmaktadır (Kutlan, 1998, 62 vd.):
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Yatırım maliyetleri
Malzeme maliyetleri (yiyecek - içecek maliyetleri, işletme malzemesi)
İş gücü maliyetleri
Dış hizmetler maliyetleri
Amortismanlar
Diğer maliyetler (sigorta masrafları, haberleşme masrafları gibi)
Bununla birilikte konaklama işletmelerinin doğaları gereği mecburen
katlanılan maliyetler de söz konusudur. Örneğin konaklama işletmelerinde her gün yüksek miktarlarda temizlik maddeleri tüketilmektedir. Bunun
sonucunda doğaya kimyasal atıklar salınmaktadır. Doğaları gereği konaklama işletmeleri çevrelerinden çok konuklarını düşünmek zorundadırlar,
çünkü amaç konukların memnuniyetini sağlayabilmektir. Suyun ya da
elektriğin az kullanılması ya da doğaya daha az kağıt atılması gibi konular
tamamen müşterilerin inisiyatiflerine kalmaktadır. Konaklama işletmeleri konuklarının memnuniyetleri ile orantılı olarak çevreyi düşünmek ve
yine bu doğrultuda maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadırlar (Kasim,
2007, 692).
Konaklama işletmelerinde yatırım döneminde kullanılan yüksek borçlanma maliyeti ihtiva eden kaynaklar faaliyet döneminde işletmeyi olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra konaklama işletmelerinde en
önemli maliyet kalemi olan yiyecek ve içecek maliyetlerinin etkin bir şekilde kontrol edilmeyişi de yiyecek ve içecek satışlarından kar edilememesine neden olabilir. Tüm işletmelerde olduğu gibi konaklama işletmelerinde de işletme satışlarındaki artışın, aynı ölçüde kazançlara yansımaması
ya da maliyetlerin satışlardan daha hızlı artması zararla karşılaşılmasına
yol açabilmektedir (Türksoy, 2007, 109). Özetle konaklama işletmelerinde
başarının en önemli faktörleri kaliteli hizmetin verilmesinin yanı sıra maliyelerin kontrolüdür (Chan, 2008, 48).
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4. KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNDE
MALİYET KONTROLÜNÜN ETKİLERİNİ
DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİR ANKET ÇALIŞMASI
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışma, konaklama işletmelerinin hem yönetsel hem de muhasebeye yönelik faaliyetlerinde maliyet kontrolünün etkilerini değerlendirmeyi
amaçlamaktadır. Bu bağlamda konaklama işletmelerinde rekabetçi pozisyonlarını korumada, istikrarlı ve verimli çalışabilmede maliyet kontrolü
hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bu tür işletmelerin yapılarında
maliyet ve maliyet kontrol bilincinin yerleştirilmesi, maliyet kontrolüne
ilişkin uygulamaların yeterli düzeyde uygulanması, konaklama işletmelerinin faaliyet ve performans düzeylerini pozitif anlamda etkilemektedir.
4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları
Bu çalışmada, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan
Turizm İşletme Belgeli ve beş yıldıza sahip 47 otel (www.kultur.gov.tr)
araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma, Marmara Bölgesinde faaliyet
gösteren beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu
işletmelerde bütçe ve maliyet kontrolü uygulaması olup olmadığı sorulmuş olup, bu tür uygulamaları gerçekleştiren oteller değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
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4.3. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Ana kütleye ilişkin anket uygulaması yüz yüze görüşme ve elektronik posta aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 25 otel ankete cevap
vermiştir.
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4.3.1. Araştırmaya İlişkin Verilerin Analizi
Anket formu toplam 26 ifadeden oluşmaktadır. Ankette yer alan ilk 4
ifadede; ankete cevap verenlerin hizmet süresi ve oteldeki konumu, otelin
faaliyet süresi, otelde maliyet ve bütçe kontrolünün yapılıp yapılmadığı yer
almaktadır. Ankette 5’li likert tipinde hazırlanan 22 ifade, 3 başlık altında
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toplanmıştır. Buna göre maliyet kontrolü ve işletme (yönetimsel) faaliyetlerinin ilişkisini, maliyet kontrolü ve muhasebe/finansman faaliyetlerinin
ilişkisini, maliyet kontrolü ve maliyet muhasebe uygulamalarının ilişkisini
ölçmek üzere ifadeler sınıflandırılmıştır. Araştırmaya ilişkin anket formu,
çalışmada faydalanılan kaynaklar çerçevesinde hazırlanmıştır.
4.3.2. Verilerin Değerlendirilmesi
Anket formunda yer alan 5’li likert tipi ifadeler; 1= Kesinlikle Katılıyorum, 2=Katılıyorum, 3= Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4= Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılmıyorum olarak kodlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi ve analizinde SPSS programından yararlanılmış olup, veriler
istatistiksel teknikler aracılığıyla analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler frekans, faktör ve korelasyon analizlerine tabi
tutulmuş ve sonuçlar tablolar aracılığıyla sunulmuştur.
4.4. Verilerin Frekans Dağılımları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Tablo 1: Ankete Katılanların Çalışma Yılı
1-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri
Toplam

n
12
9
4
25

%
48
36
16
100

Tablo 2: Ankete Katılan Otellerin Faaliyet Yılı
n
1-5 yıl
8
6-10 yıl
4
11 yıl ve üzeri
13
Toplam
25

%
32
16
52
100
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Ankete katılanların %48’i 1-5 yıl arası, %36’sı 6-10 yıl arası, %16’sı 11
yıl ve üzerinde otelde çalıştıklarını ifade etmiştir.
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Otelin kaç yıldır faaliyette olduğuna ilişkin frekans dağılımına bakıldığında, 1-5 yıl %32, 6-10 yıl %16 ve 11 yıl ve üzeri ise %52 olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 3: Ankete Katılanların Oteldeki Konumu
n
Muhasebe Müdürü
6
Bütçe ve maliyet kontrol sorumlusu
4
Diğer (muhasebe şefi, finans sorumlusu vb.)
15
Toplam
25

%
24
16
60
100

Ankete %24 oranında muhasebe müdürü, %60 oranında bütçe ve maliyet kontrol sorumlusu, %16 oranında diğer (muhasebe şefi, finans sorumlusu vb.) konumundaki kişiler katılım göstermiştir.
Tablo 4’de 5’li likert tipinde hazırlanan ifadelerin frekans dağılımlarına
ilişkin sonuçlar sunulmuştur.
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Değişkenler (Variable:V)
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MALİYET KONTROLÜ VE
İŞLETME (YÖNETİMSEL)
FAALİYETLERİ İLİŞKİSİ
V1:İşletmede hizmet
merkezlerinin (restoran, bar, kafe,
muhasebe vb.) kapasite kullanım
oranına göre sınıflandırılması
V2:İşletmede etkin karar
alma yapısının (stratejik
yönetim süreci) oluşturulması
maliyetlerinin kontrolü
V3:Maliyet kontrolüne ilişkin
sürekli eğitim programlarının
gerçekleştirilmesi, işletmede
maliyet kontrolünün yerleşmesi
V4:İşletmede personelin
verimliliğinin sürekli ölçülmesi ve
izlenmesi

1
(%)

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5
(%)

Toplam

Tablo 4: Değişkenlerin Frekans Dağılımları

56

28

8

8

-

100

56

32

-

12

-

100

32

56

4

8

-

100

28

48

12

12

-

100

V5:İşletmede müşteriye sunulan
hizmet süresinin kısaltılması
ile kalite düzeyinin sürekli
iyileştirilmesi
V6:İşletmede fiyatlandırma
politika ve programlarının
geliştirilmesi
V7:İşletmede maliyet bilincinin
çalışanlara (üst yönetici,
departman yöneticisi, personel
gibi) yerleştirilmesi
V8:İşletmenin hizmet
döngüsünün etkinliğinin
artırılması ve bu şekilde zaman
tasarrufuna gidilmesi
MALİYET KONTROLÜ VE
MUHASEBE/FİNANSMAN
FAALİYETLERİ İLİŞKİSİ
V9:İşletmede muhasebe bilgi
sisteminin kurulması
V10:İşletmede etkin bir iç kontrol
sistemi ve yapısının oluşturulması
V11:İşletmede etkin bir raporlama
sisteminin oluşturulması
V12:İşletmede belirli aralıklarla
bütçe kontrolüne yönelik
uygulamaların yapılması
V13:İşletmede duran varlıkların
etkin yönetimi ve kullanımı
V14:İşletmede özellikle personel
maliyetlerinin etkin biçimde takip
edilmesi
MALİYET KONTROLÜ VE
MALİYET MUHASEBESİ
UYGULAMALARI İLİŞKİSİ
V15:İşletmede kalite
maliyetlerinin göz önüne alınarak
maliyet analizlerinin yapılması
V16:İşletmenin kar marjı esas
alınarak (düşük ve yüksek) ürün
ve hizmetlerini analiz etmesi ve
sınıflaması

20

40

24

12

4

100

36

44

16

4

-

100

52

32

8

8

-

100

36

48

12

4

-

100

68

16

8

8

-

100

56

32

12

-

-

100

68

20

-

12

-

100

64

20

4

12

-

100

36

52

4

8

-

100

44

48

-

8

-

100

32

52

8

8

-

100

32

48

8

12

-

100
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V17:İşletmede katkı payı analizi
esasında ürün ve hizmetlerin
değerlendirilmesi
V18:İşletmede maliyet planlaması
uygulamalarının yapılması
V19:İşletmede her bir ürün ve
hizmete ilişkin maliyet takip
tablolarının oluşturulması
V20:İşletmede değer katmayan
faaliyetlerin tespiti ve takip
edilmesine yönelik uygulamaların
yapılması
V21:İşletmede sorumluluk
merkezleri açısından maliyetlerin
açık biçimde takip edilmesi
V22:İşletmede sabit maliyetlere
yönelik maliyet tasarruf
stratejilerinin kullanılması

26

20

48

20

12

-

100

56

28

8

8

-

100

48

32

12

8

-

100

28

44

20

8

-

100

20

56

16

8

-

100

24

52

16

8

-

100

Anket katılımcılarının, maliyet kontrolü ile işletme faaliyetleri ilişkisine yönelik görüşleri pozitif yöndedir. Tablo 4’de frekans dağılımlarına
bakıldığında katılımcıların hizmet merkezlerinin kapasite kullanım oranı
dikkate alınarak maliyet kontrolüne imkan tanıdığı görüşüne olumlu yaklaştıkları görülmektedir. Yine katılımcılar; etkin karar alma yapısının işletmede oluşturulmasının maliyet kontrolünün etkinliğini artıracağı, maliyet
kontrolünde sürekli eğitim programlarının oldukça faydalı olacağı, personelin verimliliğinin sürekli ölçülmesi ve izlenmesinin maliyet kontrolünün
etkinliğini artıracağı görüşündedirler.
İşletme faaliyetleri maliyet ilişkisinin ölçüldüğü diğer ifadelere de katılımcılar pozitif yönde katılım göstermektedir. Buna göre;
· fiyatlandırma politika ve programlarının geliştirilmesi
· maliyet bilincinin çalışanlara yerleştirilmesi
· hizmet döngüsünün etkinliğinin artırılması ve bu şekilde zaman tasarrufuna gidilmesi
· müşteriye sunulan hizmet süresinin kısaltılması ile kalite düzeyinin
sürekli iyileştirilmesi etkin maliyet kontrolünde önemli rol oynadığı frekans dağılımlarından görülmektedir.

Bu ifadelere yönelik olumsuz ve kararsız kalanların oranları oldukça
düşük düzeyde kalmıştır.
Ankete katılanların maliyet kontrolü ile muhasebe/finansman faaliyetleri ilişkisine yönelik görüşleri pozitif yöndedir. Buna göre katılımcılar maliyet kontrolünün etkin biçimde sağlanmasında; muhasebe bilgi
sisteminin kurulmasının, etkin bir raporlama sisteminin oluşturulmasının
ve belirli aralıklarla bütçe kontrolüne yönelik uygulamaların yapılmasının gerekliliğini ifade etmektedirler. Bu ifadelere oldukça yüksek oranda
olumlu yaklaşılmıştır. Ayrıca maliyet kontrolünün etkin hale gelmesi için
iç kontrol sisteminin kurulmasına %88 oranında olumlu görüş bildiren katılımcılar, duran varlıkların etkin biçimde yönetilmesi ve personelin sürekli takip edilmesi ifadelerine de olumlu cevap vermişlerdir. Bunun yanında
bu ifadelere yönelik olumsuz ve kararsızların oranı düşük düzeydedir.
Katılımcıların maliyet kontrolü ile maliyet muhasebesi uygulamaları
ilişkisine yönelik yöneltilen ifadelere olumlu katılım yüzdeleri oldukça
yüksektir. Maliyet kontrolünün etkin biçimde işletmede işlemesi için maliyet planlaması uygulamalarının yapılmasına % 84 oranında olumlu görüş
bildiren katılımcılar, %80 oranında her bir ürün ve hizmet için maliyet
takip tablolarının oluşturulması hususunda olumlu cevap vermişlerdir. Bunun yanında katılımcılar;
· kar marjı esas alınarak ürün ve hizmetlerini analiz edilmesinin ve
sınıflandırılmasının,
· kalite maliyetlerinin göz önüne alınarak maliyet analizlerinin yapılmasının,
· katkı payı analizi esasında ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesinin,
· değer katmayan faaliyetlerin tespiti ve takip edilmesine yönelik uygulamaların yapılmasının,
· sorumluluk merkezleri açısından maliyetlerin açık biçimde takip
edilmesinin,
· sabit maliyetlere yönelik maliyet tasarruf stratejilerinin kullanılmasının,
maliyet kontrolünü etkin kıldığı ve olumlu yönde etkilediği görüşündedirler. Ayrıca Tablo 4’e bakıldığında bu ifadelere olumsuz ve kararsız
kalanların oldukça düşük düzeyde kaldığı görülmektedir.
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4.5. Verilerin Ki-Kare Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Araştırmada değişkenler güvenirlilik analizi ile test edilmiş olup
Cronbach’s Alpha değeri 0,94 çıkmıştır. Bu sonuca göre değişkenlerin
güvenirlilik derecesi çok yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Değişkenlere
ilişkin Ki Kare tabloları sırasıyla sunulmuştur. Tabloda yer alan Pearson’s
R değerinin 0,00-0,25 olması durumunda çok zayıf, 0,26-0,49 olması durumunda zayıf, 0,50-0,69 olması durumunda orta, 0,70-0,89 olması durumunda yüksek, 0,90-1,00 olması durumunda çok yüksek ilişkinin var
olduğu anlaşılmaktadır (Kalaycı, 2008, 116). Bu doğrultuda değişkenler
arasında anlamlı ilişki tespit edilenlerin istatistiki sonuçları değerlendirilmiştir.
Tablo 5: Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurulması (V9) ile Etkin Bir İç
Kontrol Sistemi ve Yapısının Oluşturulması (V10)
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square

21,037a

Asymp. Std.
Approx. T
Error
,679
,154
4,438

Value
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Pearson’s R

28

df

Asymp. Sig.
(2-sided)
,002
6

Approx. Sig.
,000

V9 ile V10 değişkenleri arasında Ki Kare sonuçları değerlendirildiğinde Pearson’s R değerinin 0,679 olduğu görülmektedir. Bu sonuç her iki
değişken arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu anlamına
gelmektedir. Ayrıca anlamlılık düzeyi 0,002’dir. Bu bağlamda muhasebe
bilgi sisteminin işletmelerde kurulmasının, etkin bir iç kontrol sisteminin
ve yapısının oluşturulması arasında pozitif ve anlamlı bir bağımlılık söz
konusudur. Katılımcılar, muhasebe bilgi sistemi kurulması ve etkin bir iç
kontrol sistemi ve yapısının oluşturulması doğrultusunda işletmelerde maliyet kontrolünün etkinliğinin artacağı görüşündedirler.
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Tablo 6: Etkin Bir Muhasebe/Raporlama Sisteminin Oluşturulması
(V11) ile Etkin Bir İç Kontrol Sistemi ve Yapısının Oluşturulması (V10)
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square

df

31,050a

Asymp. Std.
Approx. T
Error
,903
,056
10,057

Value
Pearson’s R

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
4

Approx. Sig.
,000

V11 ile V10 değişkenleri arasında Ki Kare sonuçları değerlendirildiğinde Pearson’s R değeri 0,903’tür. Buna göre her iki değişken arasında pozitif ve çok yüksek düzeyde bir ilişki mevcuttur. Bu değişkenlerin anlamlılık
düzeyi ise 0,000’dır. Dolayısıyla işletmelerde etkin muhasebe/raporlama
sisteminin ve etkin bir iç kontrol sisteminin ve yapının oluşturulması arasında pozitif ve anlamlı bir bağımlılık olup, katılımcılar işletmelerde etkin
bir muhasebe/raporlama sistemi ile etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması sonucunda maliyet kontrolünün olumlu yönde etkileneceği görüşündedirler.

Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square

45,781a

df

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
9
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Tablo 7: Kalite Maliyetlerini Dikkate Alarak Yapılan Maliyet Analizleri (V16) ile Kar Marjı Esas Alınarak Ürün ve Hizmetlerin Analizi
ve Sınıflanması(V17)
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Asymp. Std.
Approx. T Approx. Sig.
Error
,893
,042
9,535
,000

Value
Pearson’s R

V16 ile V17 değişkenlerine ilişkin anlamlılık düzeyi 0,000 ve Pearson’s
R değeri 0,893 olarak bulunmuştur. Her iki sonuç doğrultusunda değişkenler arasında pozitif ve çok yüksek düzeyde bir ilişkin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla işletmelerde kalite maliyetlerinin dikkate alınması ile
yapılan maliyet analizlerinin ve kar marjı esasında yapılan ürün ve hizmet
analizleri arasında pozitif ve anlamlı bir bağımlılık vardır. Katılımcılar
hem kalite maliyetlerinin hem de kar marjının esas alınarak yapılan maliyet ve ürün/hizmet analizlerinin maliyet kontrolünü olumlu etkileyeceği
görüşündedirler.
Tablo 8: Etkin Bir Karar Alma Yapısının Oluşturulması (V2) ile
Maliyet Planlamasının Uygulanması (V18)
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square

40,381a
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Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
6

Asymp. Std.
Approx. T
Error
,867
,098
8,351

Value
Pearson’s R

df

Approx. Sig.
,000

V2 ile V18 değişkenleri arasında Ki Kare sonuçlarına bakıldığında
Pearson’s R değerinin 0,867 ve anlamlılık düzeyinin ise 0,000 olarak bulunmuştur. Her iki değişken arasında pozitif ve çok yüksek düzeyde bir
ilişki mevcuttur. Bu sonuçlara göre işletmelerde etkin bir karar alma yapısının olması ve maliyet planlama uygulamaları arasında pozitif ve anlamlı
bir bağımlılık vardır. Katılımcılar, işletmelerde etkin bir karar alma yapı-
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sının oluşturulmasının ve maliyet planlamasına uygulanmasının maliyet
kontrolünün etkinliğinin artacağı görüşündedirler.
Tablo 9: Etkin Bir Karar Alma Yapısının Oluşturulması (V2) ile
Maliyet Kontrolüne İlişkin Sürekli Eğitim Programlarının Gerçekleştirilmesi (V3)
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square

df

25,797a

Asymp. Std.
Approx. T
Error
,762
,103
5,635

Value
Pearson’s R

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
6

Approx. Sig.
,000

V2 ile V3 değişkenlerine ilişkin Pearson’s R değeri 0,762 ve anlamlılık düzeyinin ise 0,000 olup her iki değişken arasında yüksek düzeyde
bir ilişki söz konusudur. Bu sonuçlar doğrultusunda işletmelerde etkin bir
karar alma yapısının olması ve maliyet kontrolüne ilişkin sürekli eğitim
programlarının gerçekleştirilmesi arasında pozitif ve anlamlı bir bağımlılık vardır. Katılımcılar, işletmelerde etkin bir karar alma yapısının oluşturulmasının ve sürekli eğitim programlarının gerçekleştirilmesinin maliyet
kontrolünü olumlu yönde etkileyeceği görüşündedirler.

Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square

30,389a

df

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
9
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Tablo 10: Maliyet Bilincinin Çalışanlara Yerleştirilmesi (V7) ile
Hizmet Döngüsü Etkinliğinin Artırılması (V8)
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Asymp. Std.
Approx. T
Error
,661
,134
4,223

Value
Pearson’s R

Approx. Sig.
,000

V7 ile V8 değişkenlerine ilişkin Ki Kare sonuçları doğrultusunda
Pearson’s R değerinin 0,661 ve anlamlılık düzeyinin ise 0,000 olarak
bulunmuştur. Her iki değişken arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki
mevcuttur. Bu sonuçlara göre işletmelerde çalışanlara maliyet bilincinin
yerleştirilmesi ve işletmelerde hizmet döngüsünün etkinliğinin artırılması
arasında pozitif ve anlamlı bir bağımlılık vardır. Katılımcılar, çalışanlara
maliyet bilincinin yerleştirilmesinin ve hizmet döngüsünün etkinliğinin artırılmasının maliyet kontrolüne olumlu etki yapacağı görüşündedirler.
Tablo 11: Duran Varlıkların Etkin Yönetimi ve Kullanımı (V13) ile
Sabit Maliyetlere Yönelik Maliyet Tasarruf Stratejilerinin Uygulanması (V22)
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square

30,728a

Asymp. Std.
Approx. T
Error
,643
,154
4,029

Value
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Pearson’s R

32

df

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
9

Approx. Sig.
,001

V13 ile V22 değişkenlerinin Pearson’s R değeri 0,643 ve anlamlılık
düzeyinin ise 0,000’dır. Her iki değişken arasında pozitif ve orta düzeyde
bir ilişki vardır. Bu sonuçlar doğrultusunda işletmelerde duran varlıkların
etkin yönetimi/kullanımı ve sabit maliyetlere ilişkin maliyet tasarruf stratejilerinin uygulanması arasında pozitif ve anlamlı bir bağımlılık vardır.
Katılımcılar, işletmelerde duran varlıkların etkin yönetimi/kullanımının ve
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sabit maliyetlere yönelik maliyet tasarruf stratejilerinin maliyet kontrolünün etkinliğini artıracağı görüşündedirler.
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SONUÇ
Konaklama işletmelerinin de kar amacı güden işletmelerden biri olduğu
göz önüne alındığında, karı oluşturan unsurların kontrol edilmesi gerektiği
sonucu ortaya çıkacaktır. Ancak diğer işletmelerden farklı olarak konaklama işletmelerinin hizmet yoğun bir yapıya sahip olması ve çıktılarının
somut olmayışı bu tür işletmelerde maliyet kontrolünde bazı zorlukları da
beraberinde getirmektedir. Konaklama işletmelerinde asıl olan konukların
memnuniyetidir. Bu memnuniyetin sağlanmasında konaklama işletmelerinin de mali yapılarının güçlü kalabilmesi kritik öneme sahiptir. Bu açıdan
konaklama işletmelerinde maliyet kontrolünün sağlanması şarttır.
Çalışmada, anket verileri frekans analizinden ve Ki-Kare Testinden
faydalanılmak suretiyle değerlendirmiştir. Çıkan sonuçlara göre ankete katılan konaklama işletmelerinin maliyet kontrolünün sağlanmasına yönelik
gerçekleştirilen işletme faaliyetlerine, muhasebe ve maliyet muhasebesi
uygulamalarına yaklaşımlarının pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. Bu
işletmeler özellikle maliyet bilincinin çalışanlara yerleştirilmesi, etkin bir
iç kontrol ve karar alma mekanizmasının işletmede oluşturulması ile maliyet kontrolünde başarının sağlanacağı görüşündedirler.
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İŞLETMELERDE FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
VE FİNANSAL RAPORLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
CLASSIFICATION OF BUSINESS ACTIVITIES AND
ITS IMPACT ON FINANCIAL REPORTING
Dr. Evren Dilek ŞENGÜR*
Havva Nur ÇİFTÇİ**

Abstract
Companies realize wide range of activities in an efficient and effective
manner to maintain their existence in accordance with their existential purposes. With the aim of presenting a systematic, true and fair information
to financial statement users, an entity prepares its financial statements in a
manner which is most appropriate to its business environment. According
to the IAS-7 business activities are classified as operating activities, inves* İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
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Öz
İşletmeler, var oluş amaçları doğrultusunda yaşamlarını sürdürebilmek
için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. İşletmeler sistemli ve doğru bilgiyi
kullanıcılara aktarmak amacıyla finansal tablolarını içinde bulunduğu iş
sahasına en uygun şekilde hazırlayıp sunarlar. TMS-7’ye göre işletmelerde gerçekleşen faaliyetler; işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman
faaliyeti olarak sınıflandırılmaktadır. Faaliyet tabanlı raporlama, finansal
tablo kullanıcılarına bu faaliyetlerin işletmenin finansal durumuna ve nakit benzerlerine olan etkisi hakkında bilgi sağlar. Bu çalışmanın amacı,
işletmelerde gerçekleşen faaliyetlerin sınıflandırılması, işletme faaliyeti,
yatırım faaliyeti ve finansman faaliyeti arasındaki farkların belirlenmesi ve
bu faaliyetlerin sınıflandırılmasının finansal tablo üzerindeki etkilerinin bir
örnek yardımı ile gösterilmesidir.
Anahtar Sözcükler: işletme faaliyeti, finansman faaliyeti, faaliyet tabanlı raporlama, finansal raporlama
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ting activities and financing activities. Activity based reporting provides
information that allows users to assess the impact of those activities on the
financial position of the entity and the amount of its cash and cash equivalents. The aim of this study is to classify activities of business, clarify how
to distinguish between operating, investing and financing activites and
explain its impact on financial statements with two cases.
Key words: operating activities, financing activites, activity based reporting, financial reporting
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1.Giriş
İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişim yaratan ve para
ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydeden, sınıflandıran, özetleyen,
analiz edip ve yorumlayarak raporlar halinde sunan bilgi sistemi olan muhasebe, işletmelerin iş sahasına göre faaliyetleri gruplara ayırarak sistemli
ve doğru bilgiyi kullanıcılarına ve çıkar gruplarına iletmeyi amaçlar. İşletmeler farklı iş sahalarında faaliyet göstermelerine rağmen her birinde ortak temel fonksiyonlar ve bu fonksiyonlar sonucu oluşan çeşitli faaliyetler
bulunmaktadır. İşletme faaliyetlerin birbirleriyle olan ilişkisi, aralarında
belirgin sınırları kaldırmakta işletme faaliyeti olarak gözükmesine rağmen
özün önceliği ilkesi doğrultusunda finansman faaliyeti niteliği kazandırmakta ve buna bağlı olarak da finansal tablolarda finansal varlık ve finansal
borç etkisi oluşturmaktadır.
İşletmeler faaliyetlerini yerine getirirken işlemleri taahhüt altına almak
için çeşitli sözleşmelere taraf olabilirler. Kısa süreli sözleşmelerde genellikle paranın zaman değeri etkisi önemli değildir. Ancak, sözleşme koşullarına göre ödemenin mal veya hizmet tesliminden önemli bir süre önce
veya sonra yapılması, sözleşme içeriğinde bir finansman faaliyeti oluşturur ve ödenmesi taahhüt edilen tutarın paranın zaman değerine göre ayarlanmasını gerektirir (IASB, Exposure Draft, ED/2010/6, paragraf 44-45).
Finansman faaliyeti içeren sözleşmelerin muhasebeleştirilmesi, finansman
faaliyeti içermeyen sözleşmelerin muhasebeleştirilmesine göre bazı farklı
özellikler taşımaktadır. Bu durum, bu çalışmanın ortaya konma gerekçesini oluşturmaktadır.
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2. Faaliyet Kavramı
Faaliyet kelimesi Türk Dil Kurumu kaynaklarında “çalışma, işler durumda olma, etkinlik” olarak tanımlanmıştır. Faaliyet, işletmelerin amaçlarına ulaşma yolunda yapmış oldukları çalışmaların tümü olarak kabul edilmektedir (Ülgen, 1997, 46). Genel olarak faaliyet; işletmenin kurulması,
yatırım kararlarının alınması, kaynakların temin edilmesi, tedarikçilerden
hammadde alınması ve bedelinin ödenmesi, mamul veya hizmet üretimi,
mal veya hizmetin pazarlama ve satışı, müşterilerden tahsilat yapılması,
satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi gibi işletmenin devamlılığını
sağlayan operasyonlar sırasında işletmelerin gerçekleştirdiği eylem olarak
tanımlanabilir.
İşletmelerin bazı faaliyetleri kısa süreli bir özellik taşımaktadır. Bunlara
örnek olarak; işletmenin üretim için hammadde satın alması, bunları mamul hale getirmesi, mamullerini satarak paraya dönüştürmesi verilebilir.
Bunlar işletmenin periyodik faaliyetleri olarak devam eder. Bazı faaliyetler
ise işletmenin yaşamında uzun dönemler içerisinde oluşur. Bunlara da ör-
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Bu çalışmanın amacı, işletmelerde gerçekleşen faaliyetlerin sınıflandırılması, işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyeti arasındaki farkların belirlenmesi ve bu faaliyetlerin sınıflandırılmasının finansal
tablo üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu çalışmada finansman faaliyeti içeren bir sözleşmenin muhasebeleştirilmesi ile ilgili sayısal bir örnek
kullanılmıştır. Bu örneğin teorik olarak hazırlanmış olması, diğer bir ifadeyle gerçek bir işletme incelemesi sonucunda hazırlanmamış olması bu
çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde işletmelerde gerçekleşen faaliyet kavramı açıklanmış, ikinci bölümde faaliyetler Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’na uygun olarak işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyeti olarak kısaca açıklanmıştır. Üçüncü bölümde finansman (finanslama, fonlama) faaliyetinin finansal varlık ve finansal borçlarla ilişkisi
ele alınmıştır. Dördüncü bölümde kavramsal iki örnek yardımı ile faaliyetlerin muhasebe kayıt ve raporlama sistemine etkisi Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları ve geleneksel yönteme göre açıklanarak karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar son bölümde özetlenmiştir.
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nek olarak işletmenin kurulması, arazi ve makinaların satın alınması, bina
inşaatı, işletmenin başka işletmelerle birleşmesi verilebilir (Doğan, 2002,
450).
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3.Faaliyetlerin Gruplanması ve Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları
İşletmeler faaliyetlerine devam etmek, yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcılarına getiri sağlamak gibi nedenlerle nakde ihtiyaç duyarlar. UFRS’ye göre hazırlanan nakit akış tablolarında faaliyet tabanlı
sınıflandırma ve sunum yapılmaktadır. Nakit akış tablosunda, döneme
ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Bir işletme, yatırım ve finansman
faaliyetlerinden olan nakit akışlarını iş sahasına en uygun şekilde gösterir. Faaliyet bazında sınıflama, kullanıcılara bu faaliyetlerin işletmenin
finansal durumuna ve nakit ve nakit benzerlerine olan etkisine ilişkin bilgi
sağlar. Bu bilgi ayrıca, faaliyetler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi
için de kullanılabilinir (TMS-7, paragraf 10-11).
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan işletmenin; borçlarını geri ödeyebilmesi,
faaliyetlerini sürdürebilmesi, kâr payı ödemelerini yapabilmesi ve yeni
yatırımlara başlayabilmesinin mümkün olup olmadığı hususlarında bilgi
verir (TMS-7, paragraf 13). Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden elde
edilen nakit akışları, mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları, royalty, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit
girişleri, alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışları örnek olarak verilebilir.
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı, gelecekte işletmeye
gelir ve nakit akışı sağlaması öngörülen kaynaklar için yapılan harcamaların düzeyini gösterir. Yalnızca, bilançoda varlık muhasebeleştirilmesi
sonucunu doğuran harcamalar, yatırım faaliyeti olarak sınıflandırılmaya
uygundur (TMS-7, paragraf 16). Maddi ve maddi olmayan duran varlık
alım satımı ile ilgili nakit giriş ve çıkışları, işletmeler tarafından üçüncü
kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları, verilen avans ve
kredilerden yapılan tahsilatlar örnek olarak verilebilir.
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3.1.İşletme Faaliyeti
İşletme faaliyeti, işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri olup net kâr
veya zararın belirlenmesinde yer alan işlem ve olaylardan kaynaklanır
(TMS-7, paragraf 6). Diğer bir ifade ile işletme faaliyetleri, işletmelerin
ana faaliyet konusu ile ilgili hasılatı elde etmek amacı ile yapmış olduğu
eylemlerdir.
İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek için çeşitli eylemlerde bulunurlar.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler amaçlarına ulaşabilmek için
çeşitli eylemler gerçekleştirirler ve bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde
her işletme için ortak bazı temel fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar; tedarik, üretim, satış ve finansman fonksiyonları olarak sınıflandırılabilir (Bodnar ve Hopwood,1995, 257). Bunlardan tedarik, üretim ve
satış işletme faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Bu fonksiyonları özetlemek gerekirse tedarik; işletmenin ihtiyacı olan ara malı, hammadde, araç
gereç ve/veya nihai malların sağlanması ile ilgili süreçtir (Seyidoğlu, 2002,
842). Üretim; belirli girdi veya kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılayacak
mal ve hizmetlere dönüştürülmesi sürecidir. Üretim işlevi, doğal kaynaklar, malzeme, para, işgücü, enerji ve bilgi gibi girdilerin ihtiyaçları giderebilecek mal ve hizmetlere dönüştürülmesi sürecidir (Doğan, 2002, 275).
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Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı, işletmeye sermaye koyanların işletmenin gelecekteki nakit akışlarından talep edecekleri
kısmı konusunda bilgi verir (TMS-7, paragraf 17).
Hisse senedi ve diğer özsermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit
girişleri, sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini
almasıyla ilgili nakit çıkışları, banka borcu ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine
ilişkin nakit çıkışları örnek olarak verilebilir.
Faaliyetlerin sınıflandırılması, nakit akışı ile faaliyetler arasındaki ilişkinin analiz edilmesinin yanında gelir tablosu ve bilânçoda faaliyet sonuçlarının daha doğru bir şekilde raporlanmasını sağlayarak, finansal tablo
kullanıcılarına işletmenin faaliyet sonuçları hakkında daha gerçekçi bilgi
sunulmasını sağlamaktadır. Faaliyetler, TMS-7’ye uygun olarak aşağıdaki
sınıflandırılmış ve açıklanmıştır.
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Satış ise; belirli bir ekonomik değer karşılığında malın risk ve mülkiyetinin
karşı tarafa devredilmesi veya hizmetin sunulması olarak tanımlanabilir.
Muhasebe bilgi sisteminde işletmelerin temel fonksiyonlarını oluşturan ve
birbirleri ile ilişkili olan bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında çeşitli
döngüler oluşmaktadır. Bu döngüler hâsılat, harcama, üretim ve finansman
döngüleridir.
Hâsılat döngüsü, satış siparişinin alınması, müşterinin kredibilitesinin
incelenmesi, mal veya hizmetin teslimi, fatura düzenlenmesi, ticari alacaklar hesabının oluşturulması, tahsilât ve ilgili muhasebe kaydının yapılması
faaliyetlerinden meydana gelmektedir (Nash, 1984, 578). Harcama döngüsü, işletmelerin operasyonlarını gerçekleştirirken kullanacakları malzeme
ve hizmetlerin tedarik
edilmesi ile ilgili faaliyetler bütünüdür. Harcama döngüsü, satın alma
siparişinin verilmesi, mal veya hizmetin teslim alınması, muhasebe kayıtlarının yapılması ve ödeme faaliyetlerini içerir. Üretim döngüsü, girdilerin
nihai mal veya hizmete dönüştürülmesi ve stok kontrolü ile ilgili faaliyetleri içerir (Nash, 1984, 548). Finansman döngüsü (financing cycle), sermaye fonlarının temin edilmesi ve kullanılması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. İşletme sahiplerinden veya finansal kuruluşlardan temin edilen
bu fonlar genellikle faaliyetlerin sürdürülmesi ve hâsılatın oluşturulması
amacı ile kullanılan yatırım harcamalarında kullanılır (Boockholdth, 1996,
611).
Harcama, üretim ve hâsılat döngüleri işletmenin esas faaliyet konusu
ile ilgili döngüler olup birbirleri ile ilişkilidir. Örneğin, hammaddenin satın
alınarak işletme deposuna girdiği ana kadar gerçekleştirilen faaliyetler harcama döngüsünü, hammaddenin imalat sürecinden geçerek nihai ürünün
elde edilmesi üretim döngüsünü, nihai ürün satışının gerçekleştirilmesi ve
tahsilâtının yapılması ise hâsılat döngüsünü oluşturmaktadır. Finansman
döngüsü ise bu işletme faaliyetlerinin en kârlı ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan fon veya varlıkların yönetimi ile ilgili faaliyetlerdir.
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3.3.Finansman Faaliyeti
Finansman (finanslama, fonlama) fonksiyonu, işletmeye gerekli olan
fonları en uygun zamanda, en iyi koşullarda sağlamak ve bu fonların işletmenin amaçları doğrultusunda en etkin kullanımını gerçekleştirmektir
(Doğan, 2002, 450). Finansman faaliyetleri öz kaynaklar ile yabancı kay-
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3.2.Yatırım Faaliyeti
Yatırım eldeki parasal fonksiyonların taşınır ve taşınmaz gelir getiren
varlıklara dönüştürülmesi ve bu değerlerin belirli bir süre elde tutulması
anlamına gelmektedir. Yatırım faaliyeti uzun vadeli varlıkların ve diğer yatırımların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetlerdir (TMS7, paragraf 6). Bir faaliyetin yatırım faaliyeti sayılabilmesi için, satın alınan aktifin düzenli bir gelir sağlaması, değerinin az çok istikrarlı olması ve
yatırımcıya güven vermesi, uzun dönemde değer kazanması olasılığının
bulunması ve yatırımcının uzunca bir süre elinde tutması gibi koşullar gerekir (Seyidoğlu, 1992, 971).
Yatırım fonksiyonunun amacı; işletme fonlarının kârlı ve verimli olabilecek yatırım projelerine tahsis edilmesi, işletme faaliyetlerinin etkinliğini
maksimum düzeye çıkaracak bir biçimde varlıklar arasında optimum dağılımın sağlanması, diğer bir deyişle işletme varlıklarına yapılacak harcamaların etkinliğini artıracak şekilde bu fonların kullanılmasıdır (Doğan,
2002, 506).
İşletme stratejilerinin gerçekleştirilmesinde bir yatırım faaliyeti olan
sermaye bütçelemesi kararlarının önemli bir etkisi vardır. Uzun vadeli varlıklara yapılan yatırımlar, genellikle varlıkların yenilenmesi veya işletmenin büyüme stratejileri çerçevesinde yeni maddi ve maddi olmayan duran
varlık alımı için yapılan işlemleri içermektedir. Bu işlemlerin dışında işletmeler ürün fiyatları, döviz kuru ve faiz oranlarına bağlı olarak gelecekte
oluşabilecek olumsuz risklerden korunmak amacı ile futures, forward ve
opsiyon sözleşmelerine taraf olabilirler. Ayrıca, büyüme stratejisi içinde
olan işletmeler, birleşme veya satınalma yoluyla diğer uzun vadeli yatırım
kararları alabilirler. Bu yatırım kararları işletme operasyonlarını fiziksel
olarak etkilemenin yanında, finansal açıdan hasılat, gider ve nakit akışlarını da etkilemektedir (Kam, 1990, 91-93).
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nakların yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren faaliyetlerdir
(TMS-7, paragraf 6).
İşletmelerin sürekliliklerini devam ettirmek amacıyla nakit ihtiyacı
içinde olması ve bu nakdin en düşük finansman maliyetiyle sağlamak istemeleri çok çeşitli finansman alternatiflerinin geliştirilmesine neden olmuştur. İşletmelerin ana faaliyetleri için gerekli olan fonlar işletme faaliyetlerinden yaratılmaktadır. İşletmelerin diğer faaliyetleri için gerekli olan
fonlar ise çeşitli dış finansman kullanımı gerektirmektedir.
İşletmeler ihtiyaç duydukları mali kaynakları banka, faktoring şirketi,
finansal kiralama şirketi gibi yurt içi veya yurt dışı finansal kurumlardan
sağlayabilirler. Ayrıca şirketler, uzun vadeli borçlanma aracı ihraç ederek,
işletmeler arasında mal veya hizmet satış işlemleri ile ilgili sözleşmeler yaparak çeşitli finansman kaynakları da sağlayabilirler. Sözleşme koşullarına
göre vade sonunda borcun para veya mal olarak ödenme opsiyonunun tanınması, gelir yaratan bir yatırım elde etmek amacıyla tahvil ihraç edilmesi ve bu yatırımdan elde edilen gelirin payları oranında tahvil sahiplerine
dağıtılması, maddi duran varlığın geri kiralanması koşulu ile finansal kiralama şirketine satılması sözleşme ile yapılan finanslama işlemlerine örnek
olarak verilebilir (Kan, 1990, 84-85). Bunların dışında diğer bir finansman
kaynağı olan iç finansmanı sağlamak için de hisse senedi ihraç edebilirler.

42

4.Finansman Faaliyeti ve Finansal Araçlar
Finansman faaliyeti (financing activities), fonlama, kaynak yaratma
veya kaynak temin etme faaliyetleridir. Fon ve kaynak yönetimi, işletmelerin faaliyetlerini etkin sürdürebilmeleri için temel oluşturmaktadır. Bazı
işletmeler peşin ödeme yapmayı tercih ederken, bazı işletmeler ise vadeli
ödeme yaparak finansman maliyetine katlanmayı tercih edebilmektedir.
Bu ödeme koşulları alıcı ile satıcı arasında gerçekleştirilen sözleşme ile
belirlenmekte ve sözleşme bir taraf için hak, diğer taraf için ise yükümlülük doğurmaktadır. Sözleşme ile ortaya çıkan bu hak bir finansal varlık,
yükümlülük ise finansal borçtur. Ayrıca, varlığın tesliminden bir yıldan
daha fazla bir süre önce yapılan peşin ödemeler veya varlığın teslim tarihi
itibariyle bir yıldan uzun süreli vadeli ödemeler, alıcı veya satıcının finanslanması, fonlanması, kaynak temin edilmesi veya kaynak çıkışının ertelen-
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4.1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda Finansal
Varlıklar ve Finansal Borçlar
TMS-32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı’nda aşağıdaki varlıkların
finansal varlık olduğu belirtilmiştir:
a) Nakit,
b) Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı finansal araç,
c) Sözleşmeden doğan
i) Başka bir işletmeden nakit ya da başka bir finansal varlık alma 		
hakkı, veya
ii) Potansiyel olarak işletmenin lehine olan koşullarda finansal varlık 		
veya borçların başka bir işletme ile takas edilmesi hakkı, veya
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mesi sonuçlarını doğurmasından dolayı finansman faaliyeti içermektedir.
Sözleşme koşulları finansman faaliyeti içerdiği takdirde, sözleşme süresi
boyunca bir taraf finansman geliri, diğer taraf ise finansman gideri tahakkuk ettirmelidir.
Finansal araç, bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin
finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden
olan herhangi bir sözleşmedir (TMS-32, paragraf 11). Yapılan bir sözleşme, bir nakdin elde edilme hakkının doğmasına, bir yükümlülüğün
yerine getirilmesi için nakit ödenmesine veya özkaynağa dayalı bir değerin elde edilmesine veya ihraç edilmesine neden oluyor ise, finansal
araç olarak tanımlanacak bir sözleşme söz konusudur. Diğer bir ifade ile
yapılan sözleşme, bir finansal varlık, finansal borç veya özkaynağa dayalı
bir finansal değer yaratıyor ise finansal araçtan söz edilir (Aslan, 2010, 5).
Sözleşmeden doğan hak ya da sözleşmeye dayalı yükümlülüğün
kendisi bir finansal araçtır. Sözleşmeden doğan haklar veya sözleşmeye
dayalı yükümlülükler, bir nakit elde edilmesine veya ödemesine ya da
özkaynağa dayalı bir finansal araç edinilmesine veya ihraç edilmesine
neden oluyor ise finansal araç tanımına uyar (TMS-32, paragraf UR.7).
Finansal araçlar; türev ve türev olmayan finansal araçlar olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen finansal araç türev
olmayan finansal araçlardır. Türev olmayan finansal araçlar da kendi içinde
finansal varlık ve finansal yükümlülük olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
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d) İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek ya da
ödenebilecek olan ve:
		
i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını
almak zorunda olduğu ya da olabileceği bir türev olmayan sözleşme, 		
veya
ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını, belirli bir nakdini ya da başka bir finansal varlığını takas etmesi dışındaki
şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir türev sözleşme.
Finansal borçlar; ticari borçlar, borç senetleri, krediler, ihraç edilen
borçlanma senetleri, imtiyazlı hisse senetleri, bedeli nakden ödenecek mal
ve hizmet alımına ilişkin taahhuklar (Mısırlıoğlu, 2008, s.67) gibi işletmenin gelecekte karşılamakla yükümlü olduğu borçlardır. TMS-32’de aşağıdaki borçların finansal borç olduğu belirtilmiştir:
a) Sözleşmeden doğan,
i) Başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesi 		
yükümlülüğü veya
ii) Potansiyel olarak işletmenin aleyhine olan koşullarda finansal varlık
veya borçların başka bir işletme ile takas edilmesi yükümlülüğü, veya
b) İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek veya ödenebilecek olan ve:
i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını vermek zorunda olduğu ya da olabileceği bir türev olmayan sözleşme, veya
ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracının, belirli
bir nakit tutar ya da başka bir finansal varlık ile takas edilmesi dışındaki
şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir türev sözleşme.
Nakit, gerçekleştirilen ekonomik işlemlerin ölçülmesinde ve raporlanmasına esas teşkil eden bir değişim aracıdır. Bu nedenle nakit, bir finansal
varlıktır. Örneğin, bir kişinin bankada bulunan nakit mevduatı, sahibine
nakit çekme veya finansal borcun ödenmesinde kullanılacak çeki keşide
etme gibi sözleşmeden doğan bazı haklar sunmaktadır (TMS-32, paragraf
UR.3).
Ticari alacaklar (borçlar), alacak (borç) senetleri ve kredi alacakları
(borçları), bir tarafa sözleşmeden doğan nakit alma hakkı, diğer tarafa da
ödeme yükümlülüğü verdiği için finansal varlık (borç)’tur.
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4.2.Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda Finansal
Olmayan Varlık ve Yükümlülükler
Stoklar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar bir
nakit girişi sağlamaya veya başka bir finansal varlık elde etmeye imkan
yaratsa da, bunları elde etmeye yönelik mevcut bir hak sağlamaz. Bu nedenle stoklar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar
finansal varlık değildirler (TMS-32, paragraf UR.10).
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Bir sözleşme, nakit dışında bir finansal varlığın elde edilmesi veya
ekonomik faydadan vazgeçilmesi sonucunu doğurduğunda bu sözleşme bir finansal araçtır. Örnek olarak, sözleşmeye bağlı olarak işletmenin
bir borç senedini nakit olarak değil devlet tahvili olarak ödemesi verilebilir (TMS-32, paragraf UR.5). Tahvil, sözleşmeye dayalı olarak tahvili
çıkaran devlet veya şirket için nakit ödeme yükümlülüğü doğurur. Dolayısıyla tahvil, tahvili çıkartan taraf için bir finansal borç ve hamili için bir
finansal varlıktır.
Sözleşmeden doğan bir hakkın kullanılması veya sözleşmeye dayalı
bir yükümlülüğün yerine getirilmesi kesin olabilir veya gelecekte koşullu
bir olayın meydana gelmesine bağlı olabilir. Her zaman bilançoda gösterilmeseler bile, koşullu haklar bir finansal varlık ve koşullu yükümlülükler
de finansal borçtur (TMS-32, paragraf UR.8). Örneğin, B İşletmesinin A
İşletmesine borcu olduğunu ve bu borç için C İşletmesinin teminat verdiğini düşünürsek; bu teminat, A işletmesine sözleşmeden doğan bir hak tanımaktadır. Bu hak, gelecekteki bir olaya bağlı olmaktadır yani B şirketinin
borcunu ödememesine bağlıdır. Söz konusu teminat, B işletmesi yükümlülüğünü yerine getirmediği zaman başka bir ifade ile borcunu ödemediği zaman, A işletmesine borç bedelini C işletmesinden alma hakkı tanımaktadır.
Sözleşmeden doğan ve gelecekte nakit alma hakkını temsil eden
finansal varlıklar söz konusu olduğu durumda, bir tarafın sözleşmeden
dolayı nakit alma hakkı, diğer tarafın ise ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu tür finansal varlıklara örnek olarak; ticari alacaklar, alacak
senetleri, kredi alacakları ve alacak tahvilleri verilebilir (TMS-32, paragraf
UR.4).
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Gelecekte sağlayacağı ekonomik fayda, nakit veya başka bir finansal
varlık elde etme hakkı yerine hizmet veya mal alımı olan varlıklar finansal
varlık değildir. Buna örnek olarak, mal alımı için ödenmiş peşin giderler
verilebilir. Benzer şekilde, ertelenmiş gelir ve teminat yükümlülüklerine
ilişkin ekonomik faydalar, nakit veya başka bir finansal varlığın ödenmesine ilişkin sözleşmeden doğan bir yükümlülük olarak değil, mal veya hizmet
verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle finansal borç değildir
(TMS-32, paragraf UR.11).
Sözleşmeye bağlı olmayan varlık ve yükümlülükler finansal varlık veya
finansal borç değildir. Örnek olarak yasal bir zorunluluk olarak devlet tarafından alınan Kurumlar Vergisi verilebilir (TMS-32, paragraf UR.12).
Finansal olmayan kalemlerin alım satımına ilişkin sözleşmeler finansal araç tanımına uymaz. Finansal olmayan bir varlık veya hizmet alınmasına yönelik hak ile karşı tarafın borcu, taraflardan hiçbirine bir finansal
varlığın alınması, verilmesi veya takasına ilişkin mevcut bir hak veya yükümlülük doğurmaz (TMS-32, paragraf UR.20). Ancak, net tutar üzerinden veya finansal araçların takası şeklinde ödenebilen ya da içerisindeki
finansal olmayan kalemin halihazırda nakde dönüştürülebildiği bazı finansal olmayan kalem alım satım sözleşmeleri sanki finansal araçlarmış
gibi TMS-32 kapsamında yer alırlar (TMS-32, paragraf UR.20). TMS 32
standardı, net ödemenin nakit ya da başka bir finansal araçla ya da finansal araç sözleşmesi gibi finansal araçların takası yoluyla yapıldığı finansal
olmayan bir kalemin alım ya da satım sözleşmelerine uygulanır (TMS32, paragraph 8).
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5.İşletmelerde Faaliyetlerin Sınıflandırılmasının Finansal Raporlama
Üzerindeki Etkisi ile İlgili Örnek
Bu bölümde işletmelerdeki faaliyetlerin işletme, yatırım ve finansman
faaliyeti olarak sınıflandırılmasının finansal raporlama süreci üzerindeki
etkisi bir örnek yardımı ile açıklanmıştır.
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5.1.Örnek

5.1.1.Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Anka
Havayolları
İşletmeler faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla taahhütlerde bulunup,
bu taahhüt koşullarının belirlendiği çeşitli sözleşmeler imzalayabilirler. Bu
sözleşmeler kısa veya uzun vadeli ödeme koşulları içerebilir. Yapılan kısa
süreli sözleşmelerde paranın zaman değeri önemli olmayabilir. Ancak,
bazı sözleşmeye dayalı satış işlemlerinde, müşteri tarafından yapılacak
olan ödemenin vadesi, mal veya hizmet tesliminden önemli bir süre önce
veya sonra olabilir. Bu tür sözleşmelerde; sözleşmeye bağlı olarak yapılan nakit ödemeleri açık veya zımni olarak finansman faaliyeti içeriyorsa,
işlem fiyatı paranın zaman değerini yansıtacak şekilde belirlenmeli ve gerekli ayarlama kayıtları yapılmalıdır (IASB, Exposure Draft, ED/2010/6,
paragraf 44-45).
Paranın zaman değeri kavramı “gelecekteki değer” ve “bugünkü değer”
kavramlarını da beraberinde getirmektedir. Gelecekteki değer kavramı, bugünkü 1TL’nin belirli bir faiz oranı üzerinden belirli bir süre sonra ulaşacağı toplam tutardır. Buna karşılık, bugünkü değer kavramı ise; gelecekteki
1TL’nin belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş tutarıdır.
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ANKA HAVAYOLLARI
Anka Havayolları A.Ş. yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan bir havayolu
firmasıdır. Firma, yolcu taşımacılığı sektörünün gelişmesi ile birlikte yeni
yatırımlar yaparak uçak filosunu genişletmek istemektir. Yönetim kurulu
toplantısında alınan karar sonucunda Nils Firmasından 200 yolcu kapasitesine sahip orta menzilli bir yolcu uçağı tedarik etmeye karar verilmiştir.
Nils Firması ile yapılan anlaşma sonucunda 01.05.2009 tarihinde bir
sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme koşularına göre Anka Havayolları A.Ş.
uçak bedeli olan 145.000.000 TL’nin tamamını sözleşme tarihinde Nils
Firmasına peşin olarak ödemiştir. Nils Firması da uçağı 18 ay sonra teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme tarihinde gösterge faiz oranı aylık
%1’dir. 01.11.2010 tarihinde Nils Firması taahhütünü yerine getirerek uçağı Anka işletmesine teslim etmiştir.
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Dolayısıyla, gelecekteki değer hesaplamasında kullanılan orana “faiz oranı”, bugünkü değer hesaplamalarında kullanılan orana ise “iskonto oranı”
adı verilmektedir (Selvi, 2009, 50).
Sözleşme işlem fiyatının paranın zaman değerini yansıtması, ileride
ödenecek olan tutarın belirli bir faiz oranı ile iskonto edilmesini gerektirmektedir. İskonto edilirken kullanılacak olan faiz oranı ise; işletme ve
müşteri arasında yapılan başka bir finansman işleminde kullanılan faiz oranıdır. Bu faiz oranı, hem paranın zaman değerini hem de kredi riskini yansıtmaktadır (IASB, Exposure Draft, ED/2010/6, paragraf 44-45). Sözleşme
koşullarına göre müşteri tarafından yapılan ödemenin mal veya hizmet tesliminden önemli bir süre önce gerçekleştiği durumlarda ise, paranın zaman
değeri dikkate alınarak önceden ödenmiş tutarın gelecekteki değerinin hesaplanması gerekmektedir.
Gelecekteki değer hesaplanırken kullanılacak olan faiz oranı işletme
ve müşteri arasında yapılan diğer finansman faaliyetlerinde kullanılan faiz
oranıdır.
Benzer şekilde, TMS-18’de vadeli satış işlemi finansman unsuru içerdiği takdirde, peşin satış fiyatı ile vadeli fiyat arasındaki farkın faiz geliri olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. TMS-18’e göre; hasılat
alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Çoğu
durumda bedel, nakit veya nakit benzerleri biçimindedir ve hasılat tutarı
da alınan veya alınacak olan nakit ya da nakit benzerleri tutarıdır. Ancak,
nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği durumlarda; anlaşma bir finansman işlemi niteliği taşıyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri
gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla
belirlenir. Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark faiz geliri olarak muhasebeleştirilir (TMS-18, paragraf 9-11).
Mal teslim tarihinden önemli bir süre sonra yapılan ödemelerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir diğer açıklama da TMS-2 Stoklar standardında yer almaktadır. TMS-2 Stoklar Standardına göre bir işletmen stokları
vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir. Anlaşma, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, bu
unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir
(TMS-2, paragraf 18).

Müşteri tarafından yapılacak olan ödemelerin vadesi mal teslim tarihinden önemli bir süre sonra ise bu işlem finansman unsuru içermektedir.
Benzer şekilde, müşterinin yaptığı ödeme mal teslim tarihinden önemli bir
süre önce ise bu işlem tedarikçinin finanslanması olduğundan aynı şekilde
finansman unsuru içermektedir.
Anka Havayolları ile Nils Firması arasında imzalanan sözleşme bir yıldan uzun süreli bir sözleşme olup, finansman faaliyeti içermektedir. Yapılan bu sözleşme ile, Anka Havayolları uçak alma hakkına sahip olmakta, Nils Firması ise uçağın üretilerek teslim edilmesi yükümlülüğü altına
girmektedir. Faaliyetlerin işletme, yatırım ve finansman (finanslama, fonlama) faaliyeti olarak sınıflandırılması, Anka Havayollarının alacaklarını
(verilen avans) ve maddi duran varlığını, Nils Firmasının ise borçlarını
(alınan avans) ve hasılatını gerçeğe uygun değer ile raporlaması sonucunu
doğurmaktadır.
Bu hak ve yükümlülükler ile ilgili muhasebe ve finansal raporlama sürecinde üç temel soru karşımıza çıkmaktadır:
1- Yapılan sözleşme ile ilgili riskler finansal raporlar ve eklerinde
gösterilecek midir?
Risklerin finansal tablolarda gösterilmesi açısından Net (Tümevarım)
ve Brüt (Tümdengelim) Yöntem olmak üzere iki şekilde raporlama yapılabilmektedir (Pekdemir, 2008, 31-34). Net yöntemde sözleşmeden doğan hak veya yükümlülükler gelecekte tahakkuk edecek finansman gelir
veya giderini içermez. Brüt yöntemde ise sözleşme ile yükümlülük altına
girilmiş fakat henüz tahakkuk etmemiş faiz gelir ve giderleri de finansal
raporlarda ve açıklayıcı notlarda gösterilmekte, böylelikte finansal rapor
kullanıcılarına daha detaylı bilgi sunulabilmektedir.
2- Yapılan sözleşme ile ilgili finansman gelir ve giderlerinin tutarı
finansal raporlarda ne olacaktır?
Faiz terimi, paranın zaman değerinin ve anapara bakiyesine ilişkin
kredi riskinin belirli bir zaman sürecindeki karşılığını ifade etmektedir
(TFRS-9, paragraf 4.1.3.). Anka Havayolları sözleşme tarihinde peşin
145.000.000 TL ödemiş, uçağı 18 ay sonra teslim alma hakkına sahip olmuştur. Anka Havayolu nakit ödediği bu miktarı 18 ay vadeli bir banka
hesabına yatırsaydı her ay belirli bir faiz geliri elde edecekti. Aynı şekilde
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Nils Firması bu tutarı bankadan kredi alarak temin etseydi her ay faiz giderine katlanmak zorunda kalacaktı. Anka Havayolu tarafından yapılan bu
erken ödeme Nils Firmasının erken finanse edilmesidir. Bu nedenle zaman
geçtikçe Anka Havayolu için bir finansman geliri, Nils Firması için ise
bir finansman gideri oluşmaktadır. Finansal tablolarda raporlanacak olan
finansman gelir veya gideri basit faiz veya bileşik faiz kullanılmasına göre
değişiklik göstermektedir.
3- Finansal raporlama tarihinde sözleşmeden doğan hak veya 		
yükümlülük hangi değer ile gösterilecektir?
Finansal tablolarda raporlanacak olan hak ve yükümlülük, raporlama
tarihinde gösterge faiz oranının belirlenebilmesi durumunda gerçeğe uygun değeri ile, gösterge faiz oranının belirlenememesi durumunda ise itfa
edilmiş maliyet bedeli ile değerlenir. (TMS-39, paragraf 47).
Belirtilen üç soru çerçevesinde, aşağıdaki yöntem, koşul ve varsayımlar
altında, alıcı ve satıcı arasında yapılan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması mümkündür.
a) Net Yöntem, Basit Faiz, İtfa Edilmiş Maliyet
b) Brüt Yöntem, Basit Faiz, İtfa Edilmiş Maliyet
c) Net Yöntem, Bileşik Faiz, İtfa Edilmiş Maliyet
d) Brüt Yöntem, Bileşik Faiz, İtfa Edilmiş Maliyet
e) Net Yöntem, Bileşik Faiz, Gerçeğe Uygun Değer
f) Brüt Yöntem, Bileşik Faiz, Gerçeğe Uygun Değer
Ancak, yatırım yapılan varlığın piyasada işlem görüp görmemesine
göre, yatırım veya borçlanma aracının niteliği etkilenmektedir. Özellikle,
müşterinin istek ve talepleri doğrultusunda o müşteri için özel olarak üretilmiş olan varlıklara yapılan yatırımlar feshedilemez ve bu tür varlıklar
piyasada işlem görmez (Kam,1990, 93). Örneğimizde, yapılan yatırım piyasada işlem görmemektedir. Diğer bir ifade ile örnekte ele alınan varlık
sürekli alınıp satılabilen bir varlık değildir. Bu nedenle bu yöntemlerden
sadece ilk iki yönteme göre çözüm geliştirilmiştir.
a) Net Yöntem, Basit Faiz, İtfa Edilmiş Maliyet
İşletme bir finansal varlık veya borcu, ilgili finansal aracın sözleşmeye
bağlı koşullarına taraf olduğu durumlarda bilançoya yansıtır (TMS-39, paragraf 14). Sözleşmeye bağlı hak ve yükümlülükler, sırasıyla varlık ve borç

olarak muhasebeleştirilir (TMS-39, paragraf UR.34). Bir finansal varlık
veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden
ölçülür (TMS-39, paragraf 43). Bir finansal aracın ilk muhasebeleştirilmedeki gerçeğe uygun değeri, genellikle işlem fiyatıdır (TMS-39, paragraf
UR 64). Sözleşmenin imzalandığı gün olan 01.05.2009 tarihli bilançoda
Anka Havayolları finansal varlığını ve Nils Firması finansal yükümlülüğünü 145.000.000 TL olarak raporlayacaktır.
TMS-39’a göre kredi ve alacaklar, sabit ve belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, aşağıdakiler dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır (TMS-39, paragraf 9).
· İşletmenin derhal veya yakın bir tarihte satmak niyetinde olduğu
alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar ile
işletme tarafından ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun
değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan türev olmayan finansal varlıklar,
· İşletmenin ilk muhasebeleştirme sırasında satılmaya hazır varlık
olarak sınıfladığı türev olmayan finansal varlıklar
· Satılmaya hazır olarak sınıflanması gereken ve alacaklının, kredi
değerliliğindeki kötüleşme dışındaki nedenlerden ötürü yapılan ilk
yatırımın tamamına yakın bir kısmını geri kazanamayabileceği türev olmayan finansal varlıklar.
Kredi ve diğer alacaklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar raporlama tarihinde etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiş maliyet değeri ile değerlenir (TMS-39, paragraf UR.68). İtfa edilmiş maliyet; 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 sonra geriye
kalan tutardır (TMS-39, paragraf 9). Etkin faiz yöntemi ise, sabit getirili
yatırımlar ve sabit maliyetli borçlanmalar için uygulanmakta olup, (Selvi,
2009, 49) finansal varlık veya finansal borcun itfa edilmiş maliyetlerinin
hesaplanması ile ilgili faiz gelir ve giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir (TMS-39, paragraf 9). 31.12.2009 tarihinde tahakkuk
eden finansman geliri (gideri); 145.000.000 TL’lik peşin ödeme üzerinden,
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sözleşme tarihindeki gösterge faiz oranı (%1) kullanılarak hesaplanan 8
aylık faiz tutarıdır. Faiz tutarının hesaplanmasında basit faiz uygulanmıştır.
IASB tarafından yayınlanan Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hâsılat standardı taslağına (IASB, Exposure Draft, ED/2010/6, paragraf 44-45) göre kullanılacak faiz oranı işletme ve müşteri işletme arasında yapılan başka bir finansman işleminde kullanılan faiz oranıdır. Ancak;
Anka Havayolları ve Nils Firması arasında başka bir finansman işlemi bulunmadığı için kullanılacak faiz oranı gösterge faiz oranıdır.
Sözleşme süresi boyunca tahakkuk eden faiz geliri (gideri), Verilen
Avans (Alınan Avans) Hesabının borçlandırılması (alacaklandırılması)
yolu ile ilgili hesaplara kaydedilir. Bu maddi duran varlık yapımı bir faaliyet döneminden daha uzun süre gerektirdiği için TMS-23 Borçlanma
Maliyetleri Standardı’na göre özellikli varlık statüsündedir. Bir özellikli
varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturur
(TMS 23, paragraf 1).
ANKA HAVAYOLLARI
Verilen Avans
Kasa
Verilen Avans

01.05.2009
145,000,000
31.12.2009
11,600,000

NİLS FİRMASI
01.05.2009
145,000,000
145,000,000
Alınan Avans
31.12.2009
Finansman Gideri
11,600,000
(Financing/Finanslama Gideri)
11,600,000
Alınan Avans

Kasım - Aralık 2011

Finansman Geliri
(Financing/Finanslama Geliri)
(145.000.000 x 0,01 x 8)
Verilen Avans
14,500,000
Finansman Geliri
14,500,000
((145.000.000 x 0,01 x 18)-11.600.000)
01.11.2010
Maddi Duran Varlık
171,100,000
Verilen Avans
171,100,000
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Kasa

(145.000.000 x 0,01 x 8)
Finansman Gideri
14,500,000
Alınan Avans
((145.000.000 x 0,01 x 18)-11.600.000)
01.11.2010
Alınan Avans
171,100,000
Satış Hasılatı

145,000,000

11,600,000

14,500,000

171,100,000

İşletme bir finansal varlığı, ilgili varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakkının süresinin dolması durumunda finansal durum
tablosu (bilanço) dışı bırakır (TMS-39, paragraf 17). Sözleşme süresinin
sona erdiği gün olan 01.11.2010 tarihinde uçak tamamlanarak teslim edildiğinde, Anka Havayolları yapılan peşin ödemeyi ve o güne kadar tahak-
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kuk etmiş olan faizi içeren Verilen Avans Hesabını kapatarak, Maddi Duran
Varlıklar Hesabını borçlandırmaktadır. Nils Firması için ise, uçağın teslim
edilmesi ile birlikte yükümlülük sona ermiş ve satış gerçekleşmiştir. Bu
tarihte Nils Firması da tahsil edilen peşin tutar ile o güne kadar tahakkuk
etmiş faizi içeren Alınan Avanslar Hesabını kapatarak, 171.100.000 TL’lik
satış kaydını yapmıştır.
Anka Havayolları ile Nils Firmasının Kısmi Bilanço ve Kısmi Gelir
Tabloları aşağıda gösterilmiştir.
ANKA HAVAYOLLARI
01.05.2009 TARİHLİ BİLANÇO

NİLS FİRMASI
01.05.2009 TARİHLİ BİLANÇO

Verilen Avans 145.000.000

Alınan Avans 145.000.000

01.05.2009-31.12.2009 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
11.600.000

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇO

(-) Finansman Gideri

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇO

Verilen Avans 156.600.000

Alınan Avans 156.600.000

ANKA HAVAYOLLARI
01.01.2010-01.11.2010 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
Finansman Geliri

14.500.000

01.11.2010 TARİHLİ BİLANÇO
Maddi Duran V.171.100.000

11.600.000

NİLS FİRMASI
01.01.2010-01.11.2010 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
Satışlar
171.100.000
(-)Finansman Gideri
14.500.000
01.11.2010 TARİHLİ BİLANÇO
-

-

01.05.2009 tarihli Bilançodaki Alınan (Verilen) Avans Hesabı uçak siparişi için yapılan (tahsil edilen) peşin ödemeyi göstermektedir.
01.05.2009-31.12.2009 dönemi yılı Gelir Tablosunda gösterilen Finansman Geliri (gideri) ilgili dönemdeki 8 aylık faiz tutarını kapsamaktadır.
Faiz tutarının hesaplanmasında basit faiz kullanılmıştır. 31.12.2009 tarihli
Bilançoda Verilen (Alınan) Avans Hesabı 145.000.000 TL’lik peşin ödeme
ile o güne kadar tahakkuk etmiş faiz tutarının toplamı olan 156.600.000
TL’yi göstermektedir.
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Finansman Geliri

01.05.2009-31.12.2009 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
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Uçağın tamamlanıp teslim edildiği tarih olan 01.11.2010’da Nils Firması uçağın yapımını tamamlayarak Anka Havayollarına teslim etmiştir.
Böylece satış işlemi gerçekleşmiştir. Bu tarihte Anka Havayolları maliyeti
171.100.000 TL olan uçağı bilançosunda maddi duran varlık olarak raporlarken, Nils Firması ise gelir tablosunda 171.100.000 TL’lik satış hasılatı
raporlamıştır. 31.12.2009-01.11.2010 Dönemi Gelir Tablosunda raporlanan Finansman Geliri (Gideri) Hesabı ise ilgili dönemde tahahkkuk eden
10 aylık faiz tutarıdır.
b) Brüt Yöntem, Basit Faiz, İtfa Edilmiş Maliyet
Alıcı (Anka Havayolları) ve satıcı (Nils Firması) açısından brüt yönteme göre yapılması gereken muhasebe kayıtları ve finansal raporlara etkisi
şu şekildedir:
ANKA HAVAYOLLARI
NİLS FİRMASI
01.05.2009
01.05.2009
Verilen Avans
171,100,000
Kasa
145,000,000
Kasa
145,000,000 Ertelenmiş Finansman Gid. 26,100,000
Kazanılmamış Finansman Geliri 26,100,000
Alınan Avans
171,100,000
(145.000.000 x 0,01 x 18)
(145.000.000 x 0,01 x 18)
31.12.2009
31.12.2009
Kazanılmamış Fin. Gel.
11,600,000
Finansman Gideri
11,600,000
Finansman Geliri
11,600,000
Ertelenmiş Finansman Gideri
11,600,000
(145.000.000 x 0,01 x 8)
(145.000.000 x 0,01 x 8)
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ANKA HAVAYOLLARI
NİLS FİRMASI
01.11.2010
01.11.2010
Kazanılmamış Fin. Gel.
14,500,000
Finansman Gideri
14,500,000
Finansman Geliri
14,500,000
Ertelenmiş Finansman Gideri
14,500,000
(26.100.000-11.600.000)
(26.100.000-11.600.000)
01.11.2010
01.11.2010
Maddi Duran Varlık
171,100,000
Alınan Avans
171,100,000
Verilen Avans
171,100,000
Satış Hasılatı
171,100,000
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Yapılan kayıtların finansal raporlama sürecine etkileri aşağıda gösterilmiştir:
ANKA HAVAYOLLARI
1.05.2009 TARİHLİ BİLANÇO
171.100.000

Alınan Avans
(-) Ertelenmiş
Finansman Gideri

26.100.000
145.000.000

01.05.2009-31.12.2009 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
Finansman Geliri

11.600.000

26.100.000
145.000.000

01.05.2009-31.12.2009 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
(-) Finansman Gideri

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇO
Verilen Avans
(-) Kazanılmamış
Finansman Geliri

171.100.000

11.600.000

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇO

171.100.000

Alınan Avans
(-) Ertelenmiş
Finansman Gideri

14.500.000
156.600.000

171.100.000
14.500.000
156.600.000

01.01.2010-01.11.2010 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
Finansman Geliri
14.500.000

01.01.2010-01.11.2010 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
Satışlar
171.100.000
(-) Finansman Gideri
14.500.000

01.11.2010 TARİHLİ BİLANÇO

01.11.2010 TARİHLİ BİLANÇO

Maddi Duran V. 171.100.000

-

-

Brüt yönteme göre yapılan muhasebe ve raporlama sürecinde, ödemenin yapıldığı tarihte Verilen (Alınan) Avans Hesabı hem peşin yapılan ödeme tutarını, hem de sözleşme süresi boyunca tahakkuk edecek olan faiz
tutarını içerir. Böylelikle Verilen (Alınan) Avans Hesabı sözleşmenin yarattığı hak veya yükümlülük tutarının tamamını yani peşin ödeme ve faizi
içeren brüt tutarı göstermektedir. Sözleşme süresi boyunca tahhakkuk edecek olan toplam faiz tutarı ise, Anka Havayolları tarafından bilançoda bir
kontra hesap olan Kazanılmamış Finansman Geliri Hesabına, Nils Firması
tarafından ise yine bilançoda bir kontra hesap olan Ertelenmiş Finansman
Gideri Hesabına kaydedilir. Zaman geçip faiz tahakkuk ettikçe Kazanılmamış Finansman Geliri Hesabı, Finansman (Faiz) Geliri Hesabına; Ertelenmiş Finansman Gideri Hesabı ise Finansman (Faiz) Gideri Hesabına
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Verilen Avans
(-) Kazanılmamış
Finansman Geliri

NİLS FİRMASI
1.05.2009 TARİHLİ BİLANÇO
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aktarılır ve ilgili olduğu dönemin gelir tablosunda raporlanır. Sözleşme
sonunda Kazanılmamış Finansman Geliri ve Ertelenmiş Finansman Gideri
Hesabı kapatılmış olur.
5.1.2.Geleneksel Yöntem ve Anka Havayolları
Geleneksel yöntem ile yapılan raporlamada sözleşmeden doğan hak
ve yükümlülükler raporlanmamakta ve finansal tablo kullanıcılarına eksik
bilgi sunulmaktadır. Geleneksel yöntemde 01.05.2009 tarihli bilançoda,
yapılan peşin ödeme (tahsilat) Verilen (Alınan) Avans Hesabında raporlanmakta, uçağın teslim edildiği tarih olan 01.11.2010 tarihinde ise Anka
Havayolları Maddi Duran varlığı 145.000.000 TL olarak aktifleştirilmekte, Nils Firması 145.000.000 TL satış hasılatı kaydetmektedir. Geleneksel
yöntemde, erken ödeme nedeni ile ortaya çıkan faiz hesaplaması dikkate
alınmamakta, faiz maddi duran varlık maliyetine ve satış hasılatı tutarına
dahil edilmemektedir.
Alıcı (Anka Havayolları) ve satıcı (Nils Firması) açısından geleneksel
yönteme göre yapılması gereken muhasebe kayıtları şu şekildedir:
ANKA HAVAYOLLARI

NİLS FİRMASI

01.05.2009
Verilen Avans
145,000,000
Kasa
100.000.000 $ x 1,45 TL/$

01.05.2009
145,000,000
145,000,000
Alınan Avans
145,000,000
100.000.000 $ x 1,45 TL/$

Maddi Duran Varlık
145,000,000
Verilen Avans

145,000,000

Kasa

Alınan Avans
145,000,000
Satış Hasılatı
145,000,000

Geleneksel Yönteme göre finansal raporlama süreci aşağıdaki gibidir:
01.05.2009 TARİHLİ BİLANÇO
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Verilen Avans
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01.05.2009 TARİHLİ BİLANÇO

145,000,000

01.01.2010-01.11.2010 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
-

Alınan Avans

01.01.2010-01.11.2010 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU
Satışlar
145,000,000

01.11.2010 TARİHLİ BİLANÇO
Maddi Duran V.

145,000,000

145,000,000

01.11.2010 TARİHLİ BİLANÇO
-

-
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5.1.3.Geleneksel Yöntem ile Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarının Karşılaştırması
Geleneksel yöntem ile yapılan raporlamada, sözleşmeden doğan hak ve
yükümlülükler finansal tablolara tam olarak yansıtılmamaktadır. Raporlama tarihi olan 31.12.2009’da sözleşme ile ilgili herhangi bir değerleme yapılmamakta ve erken ödeme (tahsilat) ile ilgili faiz geliri (gideri) muhasebe
kayıt ve raporlama sürecine dahil edilmemektedir. Geleneksel yöntemde,
ilgili varlığın elde edilmesi için katlanılan finansman maliyeti varlık maliyetine ve satış hasılatına dahil edilmemektedir.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre yapılan finansal
raporlama sürecinde ise, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler finansal tablolara yansıtılmaktadır. Yapılan erken ödeme sonucunda tahakkuk
eden faiz, dönemsellik ilkesi gereğince ilgili olduğu dönemde finansman
geliri veya gideri olarak kaydedilmekte ve TMS-23 Borçlanma Maliyetleri
Standardı’na göre özellikli bir varlık olan uçağın yapımında katlanılan finansman maliyetleri uçağın maliyetine dahil edilmektedir gerekmektedir.
Erken ödeme neticesinde ortaya çıkan finansman maliyetlerinin maddi duran varlık maliyetine ve satış hasılatı içerisine eklenmesi finansal raporların geleneksel yönteme göre daha gerçekçi bilgi sunmasını sağlamaktadır.
Geleneksel Yöntem ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na
göre hazırlanan finansal tablolar arasındaki farklar Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1: Geleneksel Yöntem ile Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’na Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Karşılaştırılması

Tarih/
Dönem

Anka
Havayolları

01.05.2009

Verilen Avans

01.05.2009

Kazanılmamış
Finansman
Geliri

31.12.2009

Verilen Avans

Kazanılmamış
Finansman
Geliri
01.05.2009- Finansman
31.12.2009 Geliri
Maddi Duran
01.11.2010
V.
01.01.201001.11.2010
01.01.2010- Finansman
01.11.2010 Geliri
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31.12.2009

58

Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları
Net Yöntem, Brüt Yöntem,
Basit Faiz,
Basit Faiz,
İtfa Edilmiş İtfa Edilmiş
Maliyet
Maliyet

Nils
Firması
Alınan
Avans
Ertelenmiş
Finansman
Gid.
Alınan
Avans
Ertelenmiş
Finansman
Gid.
Finansman
Gid.

Geleneksel
Yöntem

-

145.000.000 171.100.000

171.100.000

145.000.000 171.100.000

171.100.000

-

14.500.000

Satış
Hasılatı
Finansman
Gid.

145.000.000 145.000.000

171.100.000

-

-

26.100.000

-

156.600.000

171.100.000

-

-

14.500.000

-

11.600.000

11.600.000

14.500.000

6.Sonuç
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan Nakit
Akış Tablolarında faaliyet tabanlı sınıflandırma ve sunum yapılmakta, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak
sınıflandırılmaktadır. Faaliyet tabanlı raporlama sadece nakit akış tablosunda değil, Gelir Tablosu ve Bilançoda da finansal tablo kullanıcılarına
işletme faaliyetleri hakkında daha faydalı bilgiler sunarak, faaliyetlerin
işletmenin finansal performansı ve finansal durumu üzerindeki etkilerini
kullanıcıların daha doğru bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmaktadır.
Faaliyetlerin sınıflandırılması, işletmenin mevcut hak ve yükümlülüklerinin finansal tablolarda sunulmasını, alıcı açısından alacakların ve varlığın, satıcı açısından ise borçların ve hasılatın gerçeğe uygun değer ile
raporlanmasını sağlayarak, geleneksel yönteme göre finansal tablo kulla-
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nıcılarına daha gerçekçi bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada, ileriki tarihte teslim alınacak olan özellikli bir varlık için yapılan erken ödemenin finansal
raporlama sürecine etkisi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve
geleneksel yönteme göre açıklanarak, karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmada, UFRS’ye göre yapılan raporlamanın, işletmenin mevcut hak ve
yükümlülüklerini daha gerçekçi yansıttığı sonucuna varılmıştır.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Soner ALTAŞ*
Öz
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemelerinin bazılarında 6762 sayılı eski TTK
hükümlerinin muhafaza edildiği, bazılarında ise birtakım yeniliklere yer
verildiği göze çarpmaktadır. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanması bu yeniliklerin başında yer almaktadır.
Yine eski TTK’da yer alan ağırlaştırılmış toplantı nisabına ilişkin hüküm
yeni TTK’da değiştirilmiş ve yönetim kurulu karar nisapları yargı kararları dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni TTK ile getirilen bu düzenlemelerin, yönetim kurulunun karar alma sürecine ve şirketin idaresine
sağlayacağı olumlu katkılar Kanunun yürürlüğe girmesi ile daha anlaşılır
olacaktır. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
anonim şirket yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemeleri üzerinde
durulmaktadır.

* 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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1. GİRİŞ :
14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu (YTTK)1, anonim şirketin yönetim kurulu toplantılarını günün
gereklerine uygun olarak düzenlemiştir. Bu yönüyle, bir yandan 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda yer alıp güçlüklere yol açan ve eleştirilen
bazı hükümler değiştirilmiş, diğer yandan da yeni hükümler getirilerek yönetim kurulunun etkin ve kolay bir şekilde toplantı yapması sağlanmıştır.
Örneğin; ETTK’da yer alan ağırlaştırılmış toplantı nisabına ilişkin hüküm,
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YTTK’da değiştirilmiş ve yönetim kurulunun üye tam sayısının çoğunluğu
ile toplanabilmesine imkan sağlanmıştır. Yine, özellikle yabancı sermayeli
şirketlerde, yönetim kurulu toplantılarının yapılabilmesini kolaylaştırmak
amacıyla, yönetim kurulu toplantıların elektronik ortamda yapılabilmesinin önü açılmıştır (Komisyon Raporu).
İşte, bu çalışmamızda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim kurulunun toplantı ve karar yetersayılarına, toplantılarda temsilen ve
vekaleten oy kullanılmasına, toplantı yapmaksızın yönetim kurulu kararı
alınmasına, elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına ve
yönetim kurulu toplantılarına katılma yasağına ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulacaktır. Yeni TTK’nın getirdiği yeniliklerin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından da, konu, yeri geldikçe 6762 sayılı eski Türk Ticaret
Kanunu hükümleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
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2. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE
KARAR YETERSAYISI :
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, şirket esas sözleşmesinde aksine ağırlaştırıcı bir hüküm yok ise, yönetim kurulu üye tam
sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır2. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.
Anılan düzenleme ile ETTK’nın 330. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, bir çok güçlüğe ve istenmeyen sonuçlara yol açtığı için şiddetle eleştirilen, ağırlaştırılmış toplantı nisabına ilişkin hüküm,
YTTK’da değiştirilmiş ve esas sözleşmede daha ağır bir toplantı nisabı öngörülmemişse yönetim kurulunun üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanabilmesine kanunen olanak tanınmıştır(Komisyon Raporu). Zira, ETTK’nın
330. maddesi “esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça yönetim kurulunun bir karar verebilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır
olması” şartını aramakta idi.
YTTK’nın getirdiği yeni düzenleme, toplantı ve karar nisabının esas
sözleşmeye konulacak bir hükümle ağırlaştırılmasına izin vermekte, ancak
2 YTTK’nın 390. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, toplantı yapılmaksızın alınan yönetim kurulu kararlarında, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı aranır.
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3. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA OYLARIN EŞİT
ÇIKMASI HALİ :
YTTK’nın 390. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, oylar eşit olduğu
takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik
olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
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aksine, yani toplantı nisabının esas sözleşme ile hafifletilmesine izin vermemektedir. Bunun başlıca iki ana sebebi vardır: Birincisi, yönetim kurulunun
azınlığı oluşturan sayıda üyenin varlığı ile toplanabilmesi bir taraftan “kurul”
anlayışına aykırı düşer, diğer taraftan azınlıkta kalan üyelerle toplanabilen
bir yönetim kurulunun içerideki üyelerinin çoğunluğu ile karar verebilmesi
genel kurulun seçimi ile oluşan organ kavramı ile bağdaşmaz. Meselâ, dokuz
üyeden oluşan bir yönetim kurulunun, üç üye ile toplanıp iki üye ile karar
alabilmesi bu yönden kabulü güç bir sonuçtur. İkincisi ise, YTTK sisteminde
bir önerinin imzalanması yolu ile ve elektronik ortamda yönetim kurulunun
karar almasına olanak tanınmıştır. Bu olanaklar mevcutken, azınlıkta kalan
üyelere yönetim kurulu olarak toplanma iznini vermek tutarlı bir çözüm olarak değerlendirilemez(Komisyon Raporu).
Ancak, belirttiğimiz üzere, şirket esas sözleşmesi ile yönetim kurulu
toplantıları için ağırlaştırılmış nisabın öngörülmesi mümkündür. Bu durumda, YTTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasındaki yetersayılar değil
de esas sözleşmede öngörülen ağırlaştırılmış yetersayılar esas alınır. Örneğin; “Yönetim kurulu üye tam sayısının üçte ikisinin katılımı ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.”
şeklinde bir hüküm esas sözleşmeye konulduğu takdirde, yönetim kurulu
toplantılarını bağlayıcı bir nitelik kazanır. Hatta, şirket esas sözleşmesinde bu konuda bir farklılaştırmaya da gidilebileceği kanısındayız. Örneğin;
“Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını
toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak, müdürlerin
ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmalarını ve görevden alınmalarını müzakere edebilmek için yönetim kurulu
üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin
oybirliği ile alır.” şeklinde bir esas sözleşme hükmü tesis edildiği takdirde,
yönetim kurulu toplantısının konusuna göre farklı yetersayılar uygulanır.
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Bu düzenleme ile ETTK’nın 330. maddesinde yer alan “Reyler müsavi
olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi müsavilik
olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır.” hükmü aynen muhafaza
edilmiştir.
4. YÖNETİM KURULU KARARLARININ YAZILI OLMASI
GEREKLİLİĞİ :
YTTK’nın 390. maddesinin beşinci fıkrasına göre yönetim kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
Nitekim, ETTK’nın 330. maddesinin üçüncü fıkrasında da “Kararların
muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.” hükmüne yer verilmekte idi.
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5. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA TEMSİLEN VE
VEKALETEN OY KULLANMA :
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi,
toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar(YTTK, m.390/f.2). Dolayısıyla, yönetim kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları ve oy kullanmaları gerekir.
ETTK’nın 330. maddesinde “Azaların yekdiğerine niyabetle rey vermeleri caiz değildir.” denilmekte idi. Dolayısıyla, YTKK, bu konuda da
ETTK’nın hükmünü aynen muhafaza etmiştir.

68

6. TOPLANTI YAPMAKSIZIN YÖNETİM KURULU KARARI
ALINMASI :
Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli
bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir (YTTK,
m.390/f.4). Ancak, bu şekilde toplantısız olarak alınacak kararın geçerlilik
kazanabilmesi için aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış
olması gerekir(YTTK, m.390/f.4). Yoksa, yönetim kurulu üyelerinden bazılarına öneri götürüp diğerlerine götürülmemesi yahut üyelere farklı öneriler götürülmesi durumunda karar geçerlilik kazanmaz.
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7. ON-LİNE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI :
YTTK’da, günümüzün teknik ilerlemeleri de dikkate alınarak, yönetim
kurulu toplantılarının on-line yapılmasına imkan sağlanmıştır. Kanunun
1527. maddesine göre, yönetim kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir
toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra

Kasım - Aralık 2011

Dikkat edileceği üzere, YTTK’nın toplantısız yönetim kurulu kararı
için aradığı karar yeter sayısı, 390. maddenin birinci fıkrasındaki karar
yeter sayısından ağırdır. Zira, 390. maddenin birinci fıkrasında “yönetim
kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda
hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alması” öngörülmüş iken, toplantı
yapılmaksızın alınan yönetim kurulu kararlarında “üye tam sayısının en
az çoğunluğunun yazılı onayı”nın alınması şart koşulmuştur. Örneğin; dokuz üyeli bir yönetim kurulu, YTTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına
göre, beş üyenin katılımı ile müzakerede bulunup bu beş kişiden üçünün
oyu ile karar alabiliyor iken, toplantı yapmaksızın karar almak istenmesi
durumunda üye tamsayısının en az çoğunluğu olan beş üyenin yazılı onayı
ile karar alabilecektir.
Toplantısız olarak alınan yönetim kurulu kararlarında, üyelerin onaylarının (imzalarının) aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp
karar defterine geçirilmesi gerekir. Bu kurala uyulmaması halinde de, karar
geçerlilik kazanmaz (YTTK, m.390/f.4).
YTTK’nın toplantısız yönetim kurulu kararı alınmasına ilişkin bu düzenlemesi ile esasında ETTK’nın 330. maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça idare meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin
yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.” hükmü korunmuştur.
Bununla birlikte, bir önerinin elden dolaştırılarak karar alınmasında karar
nisabı belirlenmiş, böylece uygulamadaki karışıklığa ve tartışmalara son
verilmiş, yine imzaların aynı kâğıtta olmasına gerek bulunmadığı ifade
olunarak konu ETTK’ya kıyasla açıklığa kavuşturulmuştur.
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edilebilir. Ancak, bunu temin için, her şeyden önce, bu hususun şirket esas
sözleşmesinde düzenlenmiş olması gerekmektedir(YTTK, m.1527/f.1).
Bu hallerde Kanunda veya şirket esas sözleşmede öngörülen toplantı ile
karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır3(YTTK, m.1527/f.1).
Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılma ve karar
alma, fizikî katılım, öneride bulunma ve oy vermenin bütün sonuçlarını
doğurur. Bu kararlar nitelikli elektronik sertifika (elektronik imza) ile imzalanabilecekleri gibi, toplantı sonrasında fizikî imza ile de kayıt altına
alınabileceklerdir(Komisyon Raporu).
YTTK, esas sözleşme hükmü dışında, yönetim kurulu üyelerinin elektronik ortamda oy kullanabilmeleri için;
- Şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olmasını4,
- Ortağın5 bu yolda istemde bulunmasını,
- Elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir
teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilân edilmesini,
- Ve oy kullananların kimliklerinin saklanmasını zorunlu tutmuştur
(YTTK, m.1527/f.3).
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3 1527. maddenin “birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; bir yönetim veya müdürler
kurulu toplantısının tamamen elektronik ortamda, yani fiziki toplantı hiç yapılmadan icra
edilmesiyle, toplantının kısmen fiziken kısmen de elektronik ortamda katılım yoluyla gerçekleştirilmesi halinin birbirinden açıkça ayrılması ve iki halin de kanunen mümkün olduğunun açıkça belirtilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, toplantının bu olanaklardan biri kullanılarak yapılması halinde nisaplarda hiçbir değişiklik olmayacağı açıkça hükme bağlanarak,
olası tereddütler bertaraf edilmiştir. Şu husus da açıkça belirtilmelidir; kısmen fiziken kısmen de elektronik ortamda katılım suretiyle yapılan toplantılarda, fiziken mevcut bulunan
üyelerin toplantı nisabını oluşturmuş bulunmalarına veya tersine gerek yoktur. Toplantıya
bir üye fiziken gelmişse, diğer üyeler toplantıya elektronik ortamda katılabilirler ya da tersi
olabilir. Birinci fıkranın son cümlesi bu ve benzeri sorunları çözüme bağlamak amacıyla
öngörülmüştür.” Bkz. TBMM Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4 YTTK’nın 1524. maddesine göre zaten bütün anonim şirketlerin bir internet sitesi
açması zorunlu olduğundan, 1527. maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen şartlar arasına
“internet sitesine sahip olma” zorunluluğu konulmasa da olabilirdi. Zira, anılan fıkraya
konulan “şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması” ifadesi, sanki şirketlerin internet sitesine sahip olup olmama noktasında bir takdire sahip oldukları izlenimini vermektedir. Oysa, belirttiğimiz üzere YTTK’nın 1524. maddesi bu konudaki emredici
kuralı koymuştur.
5 YTTK’nın 1527. maddesinin üçüncü fıkrasında “ortağın” istemde bulunması şart koşulmuştur. Ancak, kanımızca, ortağın istemde bulunması genel kurulun elektronik ortamda
yapılmasına yöneliktir. Kanunda, yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması için üyelerin bu yolda istemde bulunacaklarına dair bir açıklık bulunmamaktadır.
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Ayrıca, elektronik ortamı kullanmak isteyen yönetim kurulu üyeleri
elektronik posta adreslerini şirkete bildireceklerdir6(YTTK, m.1528).
Kanun, sözkonusu toplantılarda oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kuralların Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceğini öngörmüştür(YTTK,
m.1527/f.6). Zira, oyun gerçek sahibi tarafından kullanıldığının tespiti,
güvenilir bir teknik hazırlık ve sözkonusu teknik altyapının detaylarının
tespitini gerektirmektedir(Komisyon Raporu).
Anonim şirketlerde yönetim kurulu toplantılarının on-line olarak yapılabilmesi, özellikle yabancı sermayeli şirketlerde önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuştur. Çünkü, üyelerinin bir kısmı hatta tamamı yurtdışında
yerleşik yabancılardan oluşan yönetim kurullarının toplantılarının fizikî
olarak yapılması önemli güçlükler arz etmekte, kararların ETTK’nın 330.
maddesi gereği toplantısız olarak alınması ise çoğu kez arzu edilen düzeyde müzakereye olanak tanımamaktaydı(Komisyon Raporu).

6 Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik
posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenecektir. Anılan Yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay
içinde yayımlanacaktır(YTTK, m.1525, f.2).
7 Yönetim kurulu üyelerinin alt ve üst soyundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu
derece dahil) kan ve kayın hısımları.
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8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KATILMASI YASAK
OLAN MÜZAKERELER:
Yönetim kurulu üyelerinin müzakerelere katılma yasağı YTTK’nın 393.
maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddede, esas itibariyle ETTK’nın 332.
maddesi hükmü korunmuş; sadece, ancak eski düzenlemedeki tartışmalara yol açan bazı sözcük ve ibareler açıklığa kavuşturulmuştur(Komisyon
Raporu).
ETTK’nın 332. maddesinde “İdare meclisi azaları şahsi menfaatlerine
veya 349 uncu maddede sayılan yakınlarının7 menfaatlerine taallük eden
hususların müzakeresine iştirak edemezler.Böyle bir husus müzakere konusu olunca, ilgili aza, ilgisini kurula bildirmeye ve keyfiyeti o toplantının

71

MALİ

ÇÖZÜM

Kasım - Aralık 2011

zaptına yazdırmaya mecburdur. 330 uncu maddenin 2 nci fıkrasındaki halde bu cihet teklifi tesbit eden kağıda yazılır8.
Bu hükümlere aykırı hareket eden aza, ilgili olduğu muamele yüzünden
şirketin husule gelen zararını tazmine mecburdur.” hükmü yer almakta idi.
YTTK’nın 393. maddesinin birinci fıkrasına göre de; yönetim kurulu
üyesinin,
- Kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı
konulara,
- Veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece
dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve
şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara
ilişkin müzakerelere katılması yasaktır.
Çatışma, şirket menfaatleriyle kendisinin şirket dışı ve kişisel menfaatleri veya alt ve üstsoyundan birinin veya eşi veya üçüncü kişiye kadar
(bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından birinin kişisel menfaati
arasında olmalıdır. “Kişisel” sözcüğü ile bizzat üyeye veya yakınına yönelik, onları konu alan veya onlarla ilgili bulunan bir menfaat kastedilmiştir, yoksa bir topluluğa ait olup da kişinin de yararlanabileceği bir kazanç,
bir avantaj, bir zararın önlenmesi vb. haller kişisel sayılmaz. Menfaatin
şirket dışı olması gerekir; yoksa, bir üye kendisinin, eşinin alt veya üst
soyundan birinin bir şirket görevine seçimi, atanması, görevden alınması, yolluk belirlenmesi vs. gibi şirketi ilgilendiren bir işte müzakerelere
katılabilir(Komisyon Raporu).
Ancak, YTTK, müzakerelere katılma yasağını, yukarıda sayılan hallerle sınırlamamış, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının
dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da bu yasağın uygulanacağını hükme bağlamıştır(YTTK, m.393/f.1). Örneğin, müzakerenin konusunun bir üyenin ortağını; ortağı olduğu bir şahıs şirketini, eski eşini vs.
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8 ETTK’nın 330. maddesinin ikinci fıkrası toplantı yapılmaksızın alınan yönetim kurulu
kararlarına ilişkin idi. Anılan fıkrada “Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça
idare meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.” denilmekte idi. Dolayısıyla,
toplantı yapılmaksızın alınan yönetim kurulu kararlarında, kendisinin veya yakınlarının
menfaati nedeniyle müzakereye katılması yasak olan yönetim kurulu üyesinin, bu hususu
kendisine iletilen teklife yazarak belirtmesi gerekmekte idi.

ilgilendirmesi gibi hallerde de, ilgili yönetim kurulu üyesi müzakerelere
katılamayacaktır(Komisyon Raporu).
Tereddüt uyandıran hâllerde ise, kararı yönetim kurulu verecek olup,
bu oylamaya ilgili üye katılamaz(YTTK, m.393/f.1). Yönetim kurulunun
bu konuda alacağı karar, niteliği itibariyle kesindir. Çünkü, organlar arasında alt üst sıralaması bulunmadığı için ihtilâf genel kurula götürülemez.
Mahkeme yolunun açık olup olmadığı ise yasada açık değildir, yasa koyucu bu hususun içtihat yolu ile ve doktrinin yardımı ile çözülmesini uygun
görmüştür(Komisyon Raporu).
Peki, yönetim kurulu ilgili üyenin menfaat çatışmasını bilmiyor ise ne
olacaktır? YTTK, bu konudaki sorumluluğu ilgili üyeye yüklemektedir.
Bu itibarla, menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor
olsa dahi, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır(YTTK,
m.393/f.1). Menfaat ihtilâfı daha sonra ortaya çıksa bile, üye sorumlu tutulur.
Bu yasaklara rağmen,
- Menfaat uyuşmazlığını yönetim kuruluna açıklamayan ve müzakereye katılan yönetim kurulu üyesi,
- Menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen yönetim kurulu üyeleri,
- Söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri
şirketin bu yüzden uğrayacağı zararı tazmin etmekle yükümlü olurlar
(YTTK, m.393/f.2). Buradaki sorumluluk kusur esasına dayanır ve müteselsil değildir. Çünkü, bir kurul karar veya eylemi yoktur(Komisyon Raporu).
YTTK’nın 393. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “müzakereye, yasak
nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemlerin yönetim kurulu kararına
yazılması” şart koşulmuştur. Bu düzenleme, hem kamuyu aydınlatma hem
de kamusal yönetim ilkesinin gereğidir. Dolayısıyla, ilgili karara, üyenin
müzakereye katılmamasının sebebi ve yapılacak işlemler açıkça yazılmalıdır. Karar bir yetkilendirmeyi içeriyorsa yetkilendirilen kişi ve önemli olan
noktalar da belirtilmelidir(Komisyon Raporu).
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Yeri gelmişken, YTTK’da, m.390/f.4 gereği toplantısız olarak yönetim
kurulu alınması durumunda, anılan müzakere yasağının nasıl uygulanacağına dair bir açıklık bulunmadığını belirtelim. Oysa, ETTK’nın 332. maddesi toplantı yapılmaksızın alınan yönetim kurulu kararlarında, kendisinin
veya yakınlarının menfaati nedeniyle müzakereye katılması yasak olan
yönetim kurulu üyesinin, bu hususu kendisine iletilen teklife yazarak belirtmesini şart koşmakta idi. YTTK’nın 393. maddesinin üçüncü fıkrasından “toplantı üzerine alınan karara” yasak keyfiyetinin yazılacağı sonucu
çıkmaktadır. Ancak, sorumluluklarının doğmamasını teminen, YTTK’nın
390. maddesinin dördüncü fıkrası gereği toplantı yapılmaksızın yönetim
kurulu kararı alınması durumunda, ilgili yönetim kurulu üyesinin “kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da
eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin
çatıştığı konulara ilişkin” kararlara katılmamasının ve kendisine gönderilen öneri yazısının üzerine yasak nedeniyle katılmama sebebini ve ilgili
işlemleri şerh düşmesinin uygun olacağı kanısındayız.
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9. ÖZET VE SONUÇ:
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, şirket esas sözleşmesinde aksine ağırlaştırıcı bir hüküm yok ise, anonim şirket yönetim kurulu üye
tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Oyların eşit çıkması halinde ise o konu
gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu
öneri reddedilmiş sayılır. ETTK’da olduğu üzere, YTTK’ya göre de, yönetim kurulu kararları, yazılıp imza edildikleri takdirde geçerlilik kazanırlar.
Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir
konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının
çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.
Yine, YTTK gereği, yönetim kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir
toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra
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edilebilir. Ancak, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği bu
düzenlemeler 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yani, anılan
tarihe kadar, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Dolayısıyla, on-line yönetim kurulu toplantısı yapabilmek ya da üye tamsayısının çoğunluğu ile karar alabilmek,
ancak bu tarihten sonra mümkün olabilecektir.

Kasım - Aralık 2011

KAYNAKÇA
Komisyon Raporu : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı)
T.C. Yasalar (09.07.1956) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (9353 sayılı)
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete
(27846 sayılı)

75

76

MALİ

ÇÖZÜM

YAPI KOOPERATİFLERİNDE AYRILAN ORTAKLARA YAPILACAK
ÖDEMELER VE VARLIKLARDAN PAY VERİLMESİ
Merdan ÇALIŞKAN*

1. Giriş
Yapı kooperatiflerinde ortaklar, uzun yıllar boyunca ortaklık aidatları
ödemekte ve konut veya işyeri sahibi olabilmek amacıyla çabalamaktadır.
Bununla birlikte bazı ortaklar yüksek enflasyon, işsizlik, ekonomik krizler, durgunluk, kişisel iflaslar, karar değiştirmeler vb. nedenlerle kooperatif ortaklığından ayrılmakta, mevzuat ve yanlış muhasebe uygulamaları
nedeniyle, yıllar boyunca ödedikleri aidatların çok küçük bir kısmını geri
alabilmektedirler.
Diğer taraftan bu olumsuzluk yapı kooperatiflerinin cazibesini azaltmakta, kredi olanaksızlıkları, arsa temininde güçlükler gibi diğer sebeplerle birlikte yapı kooperatiflerinin gerileme ivmesi artmaktadır. Bu durum
şehircilik planlaması ve gecekondulaşma olgularını da etkilemektedir.
Ayrıca, yapı kooperatiflerinde profesyonel muhasebe anlayışı bulunmamakta, aynı muhasebe işlemleri farklı şekillerde kayıtlanmakta, mali
*

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
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Öz
Bu çalışmanın amacı, çeşitli nedenlerden dolayı bir yapı kooperatifinden ayrılan ortağın, kooperatife yaptığı ödemelerin hangi şartlarda ve ne
şekilde kendisine geri ödeneceğini ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda, kooperatifleri ilgilendiren mevcut mevzuat hükümlerinden ve uygulanmakta
olan işlemlerden faydalanılarak, ayrılan ortağa kooperatif tarafından nasıl
bir ödeme yapılacağına, yapılacak olan ödemelerin ne şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiğine ve yine ödemenin objektif kriterlere dayalı bir
değerleme sistemine tabi tutularak verilmesinin önemine değinilmiştir.
Ayrıca ayrılan ortaklara varlıklardan pay verilmesi hususu da tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Kooperatif Ortaklığından Çıkma, Yedek Akçe,
Olumlu Gelir Gider Farkı, Varlık, Değerleme
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tabloların bazıları (nakit akış tablosu gibi) hiç düzenlenmemekte, bilanço
ve gelir tabloları açıklık, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik ilkeleri olmaksızın
düzenlenmekte, mali tablolarda dipnotlar kullanılmamaktadır.
Buna ek olarak, denetçilerin vasıfsız olmaları nedeniyle kooperatiflerde muhasebe denetimi yapılamamakta, mali tabloların kayıtlara uygun
olup olmadığı tespit edilememekte, bu durum bazı yöneticilerce kötüye
kullanılmaktadır.
Özellikle inşa konusu olan varlıkların değerlemiş haliyle, muhasebe
standartlarına uygun olarak hazırlanmış mali tablolar baz alınarak, ayrılan
ortaklara verilecek payın hesaplanması oldukça önemlidir.
Diğer önemli bir husus ise, mevzuatta yer alan ve fakat uygulaması pek
bulunmayan, ayrılan ortaklara varlıklar üzerinden pay verilmesidir. Amaç,
ortağın ayrıldığı tarihte kooperatifin gerçek değeri üzerinden kendine düşen payın verilmesidir. Bu uygulamanın, muhasebesel etkileri yanında,
özellikle nakit akışı ve bütçeleme gibi finansal ve yönetsel alanlarda etkilerinin olacağı da açıktır.
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2. Yapı Kooperatiflerinde Muhasebeyle İlgili Düzenlemeler
Yapı kooperatifleri için özel muhasebe mevzuatı bulunmamaktadır.
Diğer kooperatifler ve şirketler için uygulanan hükümler, yapı kooperatiflerine de uygulanır.
Dolayısıyla yapı kooperatiflerinde muhasebe alanını düzenleyen hükümler, Kooperatifler Kanunu, 6762 ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kooperatifler Muhasebe Yönetmeliği, Tekdüzen
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri, Türkiye Muhasebe ve Finansal
Raporlama Standartları’nda yer almaktadır.
Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu,
Gelir Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu gibi vergi mevzuatı da yapı kooperatiflerini ve muhasebe işlemlerini
yakından ilgilendirmektedir.
Yapı denetim mevzuatından kaynaklanan, yapı denetim şirketine denetim yaptırma zorunluluğu, bu sorumluluk ve ödeme şekil ve şartları da yapı
kooperatiflerinin muhasebesini oldukça etkilemektedir.
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3. Yapı Kooperatiflerinde Ortaklar Ve Kooperatif Arasındaki
İlişki
Kooperatiflerde “üyelik” yerine “ortaklık” müessesesi mevcuttur. Diğer taraftan, KK’nın 18’inci maddesinde “üyelik hakları”, 49’da ise “üyelik sayısı”ndan bahsedilmiştir. Kanunda yer alan bu ikiliğin, kooperatifin
tanımında yaşanan sıkıntıdan kaynaklandığı, 1’inci maddenin değişmeden
önceki halinde yer alan “teşekküller” tanımlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kanunun 1’inci maddesinde 2004 yılında yapılan değişiklikle, kooperatiflerin bir “ortaklık” olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.
Kooperatifler aynı zamanda, TTK’nın 136’ncı maddesine göre de ticaret şirketleri arasında yer almaktadır.
Kooperatiflerde ortaklar, kooperatife sermaye ödemekle mükelleftirler.
Ancak kooperatiflerde sermaye kayda alınmayacak derecede düşüktür. Nitekim 1 ortaklık payının değeri, 1989 yılından 2003 yılına kadar 100.000
TL, 2003 yılından 2009 yılına kadar 1 YTL/TL idi. Bu tutar 2009 yılında
Bakanlar Kurulu Kararı ile 100 TL’ye yükseltilmiştir (Bak. Kur. Kararı:
2002 ve 2009).
Yapı kooperatiflerinde düşük sermaye ile amacın gerçekleştirilmesi
mümkün olmayacağından, aidat, gider taksidi, ara ödeme gibi adlar altında para toplanarak işyeri ve konut yapılması yoluna gidilmiştir. Ancak bu
ödemeler, kooperatif açısından birer yabancı kaynak olarak nitelendirilmekte ve 431.Ortaklara Borçlar Hesabında izlenmektedir (Kurtulan, 2000,
845-846).
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Kooperatif inşaatlarında çalışan kişilerin sosyal güvenceleri, iş bildirimleri, kıdem ve ihbar tazminatları, işçi ve işveren payları, inşaat yüzölçümü üzerinden hesaplanan asgari sigorta bedeli gibi hususlar nedeniyle
Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı da önem arzetmektedir.
Diğer taraftan, belediyelerle ilgili harç ve katılım payları, imar ve iskan
ruhsatları, yerel vergiler gibi düzenlemeler nedeniyle, yerel yönetimler ve
imar mevzuatı da muhasebeyi yakından ilgilendirmektedir.
Kooperatife alınacak arsalar, bunların birleştirilmesi, bölünmesi, irtifak ve mülkiyet işlemleri, kullandırma hakları, ipotek, şerh, ferdi mülkiyete aktarma gibi işlemler nedeniyle tapu mevzuatının da, yapı kooperatifleri
muhasebesinde etkisi vardır.
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4. Ortaklıktan Çıkış Ve Hesaplaşma Süreci
Kooperatiflerde ortaklık, kişinin çıkma isteğini yönetim kuruluna yazı
ile bildirmesi üzerine yönetim kurulunun kabulüyle veya çıkma isteğini
noter aracılığıyla bildirmesi halinde yazının tebliğ edildiği tarihte sona erer
(Yasalar, 1163, md.10, 12, 13).
Ayrıca ortağın ölümü ve ortaklığın devredilmesi halinde (ortaklık payı
birden fazla ise tümünün devri halinde) de ortaklık biter. Ölen ortakların
mirasçılarının ortak sayılabilmesi için kooperatif anasözleşmelerinde bu
yönde hüküm bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde ölen kişilerin ortaklığının, mirasçıları nezdinde devamı mümkün değildir (Yasalar, 1163,
md.10, 12, 13).
Ortaklık vecibelerinin yerine getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda yönetim kurulunun tespiti ve genel kurul kararıyla ortaklıktan çıkarma işlemi yapılır (Yasalar, 1163, md. 13, 14, 16). Diğer taraftan Kanun,
ortaklıktan çıkarma konusunda anasözleşmede hüküm bulunması halinde
yönetim kurulunun yetkili kılınabileceğini ifade etmiş olup uygulama da
bu yöndedir (Yasalar, 1163, md. 16/2, Ör. Anas. Md. 14).
Çıkarma işleminin yönetim kurulunca yapılması halinde, çıkarmaya
ilişkin kararın ortağa tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde, ortağın genel kurula veya mahkemeye itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Genel kurula itiraz
edilmişse yönetim kurulu kararına karşı mahkemeye gidilemez. Ancak genel kurulun kararına karşı itiraz davası açılabilir.
Ortaklıktan çıkarmada, yönetim kurulu kararına karşı 3 ay içerisinde
genel kurula veya mahkemeye itiraz edilmezse, çıkarma kesinleşmiş olur.
Genel kurulun verdiği karara karşı, üç aylık süre içerisinde itiraz davası açılmaması durumunda, ortaklıktan çıkış kesinleşmiş sayılır. Genel kurul kararına karşı açılan davada, Kooperatifler Kanununun 53’üncü maddesinde sayılan dava açma şartları aranmaz (Yargıtay 11.Hukuk Dairesi,
1983, 1985).
Çıkışın gerçekleştiği tarih, mahkemenin kurucu değil açıklayıcı nitelik
taşıması nedeniyle, mahkeme kararının kesinleştiği veya tebliğ edildiği tarihte değil, yönetim kurulunca çıkarma kararının yapıldığı tarihtir (Çevik,
1999, 371).
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5. Ortakların Yaptıkları Ödemeler ve Ayrılan Ortaklara Yapılacak
Ödemelerin Belirlenmesi
Yapı kooperatiflerinde ortaklar kooperatife çeşitli adlar altında ödeme yapmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; Sermaye, mevduat, ek
ödeme, şerefiye, sonradan ortak olanlardan, genel kurul kararıyla alınan
giriş aidatı ile diğer ortakların o güne kadar ödediği tutar arasındaki fark,
ödenen veya tahakkuk gecikme faizleri ve/veya gecikme cezaları, bağışlar.
KK’nın 17’nci maddesine göre ayrılan ortakların alacakları, ayrıldıkları yılın bilançosuna göre belirlenir. Ayrıca ortakların ayrıldıkları takdirde
sermaye ve mevduatlarından yoksun bırakılamayacakları da ifade edilmiştir. Bu bakımdan ortakların, yukarıdaki bölümde saymış olduğumuz ödemelerinden sermaye ve mevduat kapsamına girenleri, ayrılırken alabilecekleri ortadadır.
Bu bağlamda, ayrılan ortağa 500.Sermaye Hesabı ve 501.Ödenmemiş
Sermaye Hesabı fark olan “ödenmiş sermaye” ile 431.Ortaklara Borçlar Hesabı ve 131.Ortaklardan Alacaklar Hesabı arasındaki ödenen “mevduat”ın
iadesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ortakların ödedikleri aidat, ödenti, ara
ödeme gibi paraların, başka hesaplarda izlendiği de görülmektedir.
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Ayrıca, belli bir görev veya hizmetin yerine getirilmesi ya da belli bir
taşınmaza bağlı hakların kullandırılması yahut belli bir teşebbüsün işletilmesi karşılığı ortaklık durumunda, görev veya hizmetin sona ermesi, taşınmaz veya işletmenin başka bir şahsa devredilmesi halinde de ortaklık sona
erer (Yasalar, 1163, md.15).
Ayrılanların alacak ve haklarının istenebileceği günden itibaren beş yıl
geçmesi halinde haklarının zamanaşımına uğrayacağı KK’da düzenlenmiştir (Yasalar, 1163, md.17/3). Öte yandan KK’nın 17.maddesinde, “Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler,
anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel kurulca üç
yılı aşmamak üzere geciktirilebilir.” denilmiştir.
Örnek anasözleşmenin 15’inci maddesinde, Kanunda belirtilen süre 1
aya indirilerek bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri ödeme yapılacağı, ayrılan ortak yerine yeni ortak alınması durumunda gider taksitlerinin
derhal geri verileceği belirtilmiştir.
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Öte yandan, ortakların kooperatife yaptıkları bağışların, ödedikleri
gecikme faizlerinin ve ek ödemelerin iadesi mümkün değildir. Bağış ve
gecikme faizleri kooperatifin geliri olarak, ek ödeme ise zararın kapatılmasında kullanılacağından, sonuç olarak oluşan kar veya zararın, ayrılan ortağa yapılacak ödemede dikkate alınacak olması nedeniyle, bunlar ayrılan
ortağa yapılacak ödemelerde hesaplanmaz. Yine, tahakkuk eden ve ortakça
henüz ödenmemiş olan ek ödeme ve gecikme faizlerinin de, ayrılan ortağın
alacağından indirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, ayrılan ortağa yapılacak ödemenin ayrıldığı yıl bilançosuna göre belirleneceği, KK’nın 17’nci maddesinde ifade edilmiştir. Bu
bakımdan, ayrılan ortağa ödenecek tutarın bilanço kalemleri itibariyle göz
atılmasında da fayda vardır.
Bu bilanço kalemlerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir;
• Yedek Akçeler - Dağıtılmayan Karlar,
• Fonlardaki Birikimler,
• Cari Yıl Karı veya Zararı,
• Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları.
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5.1. Yedek Akçeler - Dağıtılmayan Karlar
KK’nın 38’inci maddesine göre, anasözleşmede hüküm bulunmadığı
durumda, olumlu gelir-gider farkının tamamı yedek akçeye aktarılır. Kanunun 39’uncu maddesinde ise, gelir-gider farkının en az %10’unun yedek
akçeye ayrılacağı ifade edilmiştir. 41’inci maddede ise yedek akçelerin
kullanım şekillerinin anasözleşmede gösterileceği ifade edilmiştir.
Öte yandan Kanunun 17’nci maddesinde ayrılan ortaklara, varlıklar
üzerinden pay verilmesine anasözleşme ile izin verildiği durumda, yedek
akçelerin bu kapsam dışında olacağı belirtilmiş, 39’uncu maddede de yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair anasözleşme hükümlerinin geçerli olmayacağı vurgulanmıştır.
Yedek akçeler şu şekilde sınıflandırılmaktadır (Sevilengül, 2005, 64):
• Yasa gereği ayrılanlar “yasal yedekler” veya “kanuni yedek akçe”,
• Anasözleşme gereği ayrılanlar “statü yedekleri”,
• Genel kurul kararına göre ayrılanlar “olağanüstü yedekler” veya
“isteğe bağlı yedekler” ya da “ihtiyari yedekler”.

Dolayısıyla kooperatiflerde kanuni yedek akçe en az
%10’dur. Yapı kooperatifleri örnek anasözleşmesinin 70’inci
maddesinde ise, olumlu gelir gider farklarının %1’inin KK’nın
94’üncü maddesi uyarınca Tanıtma ve Eğitim Hizmetlerini
Sağlayacak Fona (T.C. Yasalar, 4629, geç. md. 1/A/c)1 aktarılacağı, kalan kısmın tamamının yedek akçelere ayrılacağı ve
yedek akçelerin ortaklara dağıtılamayacağı, bunların sadece
olumsuz gelir gider farklarının karşılanmasında kullanılabileceği belirtilmiştir.
Kanun ve anasözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kanuni yedekler %10 ve statü yedekleri %89 olarak
hesaplanacaktır. Öte yandan TTK’da anonim şirketlere ilişkin
olarak yer alan kanuni, ihtiyari, özel ve gizli yedek akçe terimleri, KK’da ayrıca tanımlanmamıştır (Çevik, 1999, 834).
Kanun sadece “yedek akçe” tanımını kullanmıştır. Bu yüzden
olumlu farkın %99’unun tek bir yedek hesabında izlenmesi de
mümkündür.
Ortaklara, bu yedek akçelerden pay verilmesi Kanunun
açık hükmü karşısında (KK md.17/2, 39/2) mümkün değildir.
Ancak 41’inci maddede yedek akçelerin nasıl kullanılacağının anasözleşmede gösterileceği belirtilmiştir. Yedek akçe,
kooperatifin ileride zarar etmesi durumunda, zararın öncelikle
yedek akçeden karşılanarak kooperatif sermayesinin kaybının
önüne geçilmesi, ortakların zarardan en az şekilde etkilenmelerini sağlamak üzere geliştirilmiş bir uygulamadır. Kaldı ki,
anasözleşmelerde de yedek akçeler, zararın kapatılmasında
kullanılmaktadır. Bu nedenle düzenlemenin yedek akçelerin,
kooperatiften ayrılması sözkonusu olmayan ortaklara dağıtım
yapılmaması yönünde algılanması, ayrılan ortakların ise bunlar üzerinde hak sahibi olabilmesi mümkün görünmektedir.
Buna karşın hazırlanan örnek anasözleşmelerde (md.15),
1 KK’nın 94’üncü maddesi, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ile
yürürlükten kaldırılmış, buna karşın 4629 sayılı Kanunun Geçici 1/A/c maddesi gereğince
sözkonusu fon gelirinin tahsil edilmeye devam edileceği belirtilmiştir.
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ayrılan ortakların yedek akçeler üzerinde pay sahibi olamayacakları açıkça belirtilmiş olup, bu sebeple kooperatifte “dağıtılmayan kar” da oluşmayacak ve ayrılan ortaklara dağıtımı
sözkonusu olmayacaktır.
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5.2. Fonlardaki Birikimler
KK’nın 41’inci maddesinde özel fonların kullanım şekil şartlarının
anasözleşmede gösterileceği ifade edilmiştir.
Yapı kooperatifleri örnek anasözleşmesinin “özel fon” başlıklı 71’inci
maddesine göre, eğer ortak dışı işlemlerden olumlu gelir gider farkı mevcut ise, KK’nın 94’üncü maddesi gereğince %1’lik kısım ayrıldıktan sonra
kalan tutarın tamamının özel bir fon hesabında toplanacağı, bu paraların
kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılacağı belirtilmiştir.
Bu bakımdan ortak dışı işlemlerden elde edilen gelir gider farkından
ayrılan fon birikimlerinin de, ayrılan ortağa verilmesi mümkün değildir.
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5.3. Cari ve Geçmiş Yıl Olumlu/Olumsuz Gelir Gider Farkları
Bilançoda yer alan ve kooperatiften ayrılan ortaklar için önemlilik arz
eden bir kalem ise, cari ve geçmiş yıl kar ve zararlarıdır.
Geçmiş ve cari yıl olumlu farklarının nasıl dağıtılacağı konusu KK’da
ve örnek anasözleşmede oldukça net ifade edilmiş olup bu farklar %1’lik
kısmı ayrıldıktan sonra kalan kısmın yedek akçelere aktarılacaktır.
Geçmiş ve cari yıl olumsuz farklarının ise, KK’nın 38/5’inci maddesine göre olumsuz farkların yedek akçelerden, bunların yetmemesi halinde
ek ödemelerle veya sermaye paylarıyla karşılanması hükme bağlanmıştır.
Örneğin bir yapı kooperatifinin anasözleşmesinde ek ödeme toplayabileceği hususunda bir hükmün bulunduğunu, kooperatifin cari yılda 2.500
TL zarar ettiğini(olumsuz gelir gider farkı), anasözleşmeye göre karın tamamının yedek akçeye ayrılacağını, yedek akçelerin tutarının 1.000 TL
olduğunu varsayalım.
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/
131

540

Ortaklardan Alacaklar
131.XX Ortak Kooperatif
…
Yasal Yedekler

591 Dönem Net Zararı
Dönem net zararının yedek akçeler ve ek ödeme ile
kapatılması
/

XX

XX

XX

Bir kaynakta, zararın ek ödeme ile kapatılmasında, ek ödemeden önce
sermaye hesabının kullanıldığı, kalan tutar için ek ödeme alındığı yönünde kayıtlama yapılmıştır (Karanlık, 2005, 164). Ancak KK md. 38’e göre,
zararın kapatılmasında ek ödeme veya sermayelerle kapatılmasından bahsetmiş olup kanımızca ek ödeme kararı alındı ise, sermayeden indirim yapılamaz. Öte yandan zararın kapatılması yönündeki karar (ek ödeme kararı
alınmasında) genel kurulca verileceği için, genel kurula sunulan bilançoda
gelir tablosu hesapları kullanılamaz. Bu bakımdan muhasebeleştirme işleminde 690 Dönem Net Karı/Zararı Hesabı yerine, 591. Dönem Net Zararı
Hesabı kullanılmalıdır.
Ek ödemenin anasözleşmede yer almaması veya genel kurulca kararlaştırılmaması durumunda, eğer kooperatifte birikmiş bir fon hesabı mevcutsa, kayıtlama şu şekilde yapılır:
/
Sermaye
Yasal Yedekler
Özel Fonlar

591 Dönem Net Zararı
Dönem net zararının yedek akçeler, özel fonlar ve sermaye
ile kapatılması
/

XX
XX
XX

XX

Yapı kooperatiflerinde gelir getirici faaliyetlere pek rastlanmadığından
olumlu gelir gider farkı ve buradan yedek akçeye aktarım yapılmasından
bahsetmek pek anlamlı olmamaktadır.
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Örnek anasözleşmelerde de ek ödeme yükümlülüğünün yer almadığı,
anasözleşmeye bu yönde madde eklenebilmesi için KK’nın 52’nci maddesi gereğince bütün ortakların ¾’ünün kabulü gerekmektedir. Bu ağırlaştırıcı hüküm nedeniyle, gerekli genel kurul toplantı ve karar nisabı sağlanamamakta ve ek ödeme hükümleri işletilememektedir.
Dolayısıyla olumsuz zararların, sermaye payları ile karşılanması gerekmektedir. Ancak bahsedildiği üzere sermaye payları 2009 yılına kadar
1 TL tutarında, 2009 yılında yapılan değişiklikle 100 TL tutarındadır. Bu
sermaye payları ile yapı kooperatiflerinin geçmiş ve cari yıl olumsuz farklarını ortadan kaldırması mümkün değildir. Bu sebeple sıfır sermaye ile
çalışılan veya bilançolarında sürekli büyüyen geçmiş yıl zararları bulunan
kooperatiflere rastlamak hiç de nadir değildir.
Bu durumdaki kooperatiflere, ek ödeme yönünde anasözleşmelerine
hüküm koymaları, ancak ek ödeme için gerekli nisabı sağlayamıyorlarsa
ortaklara taahhüt edilecek asgari sermaye paylarını artırmalarını öneriyoruz. Örneğin her ortağın en az 20 pay taahhüt etmesi durumunda, ortak
başına 2.000 TL (=20 x 100) sermaye konulacak 100 ortaklı kooperatifte
toplam sermaye 200.000 TL olacaktır. Eğer zarar nedeniyle, sermayede
azalma olursa, KK’nın 23’üncü maddesine uygun olarak ortaklar arasında
nispi eşitlik gözetilerek ortaklardan azalan sermaye tutarında, yeniden sermaye tahsil edilmelidir.
Yedek akçe ve fon hesaplarında bakiye yoksa ve sermaye zararı kapatmaya yeterli değilse aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir:
/
500
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580
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Sermaye
Geçmiş Yıllar
Zararları

591
Dönem net zararının sermaye ile
kapatılması,
kalanının geçmiş yıl zararına
aktarılması
/

XX
XX
Dönem Net Zararı

XX

Öte yandan ayrılan ortağın, ayrıldığı yıl bilançosunda geçmiş ve cari
yıl olumsuz farkları varsa ve bunlar yedek akçeyle kapatılamıyorsa, olumsuz farkın ortak başına düşen tutarı, ayrılan ortağın alacağından indirilerek
kendisine verilmelidir. Bu şekilde yapılacak uygulama, muhasebe tekniği
bakımından belirlenmesi mümkün olmayan “bilançoya göre genel giderlerin ortak payına düşen miktarı”na da açıklık getirmiş olacaktır.
Konuya ilişkin olarak bir Yargıtay kararında özetle; “istifa eden üyenin, istifa ettiği yılın bilânçosunun karara bağlandığı genel kurul kararından bir ay sonra, alacağı muaccel olur. Alacağın hesaplanmasında, o yıla
ait genel giderlerden, çıkan üyenin payına düşen kısmı alacaktan mahsup
edilir. Genel giderlerin neler olduğu açıklığa kavuşturularak dayanakları gösterilmelidir.” şeklinde karar vermiştir (Yargıtay 11.Hukuk Dairesi,
2006).
Halbuki, KK’ya göre ayrılan ortağa yapılacak ödemeler bilançoya göre
belirlenir. Bununla birlikte genel giderler ile birlikte diğer tüm giderlerin
sonuçları gelir tablosundan alınarak, bilançoda kar/zarar şeklinde gösterilir. Dolayısıyla, bilançodaki kar/zararın pay edilerek ortak başına düşen payın belirlenmesi daha hakkaniyetli ve eşitlik ilkesine daha uygun olacaktır.
Yargıtay’ın konuya ilişkin diğer bir görüşü ise yapmış olduğumuz yoruma daha yakın bir anlayıştadır. Bu kararda “kooperatiften ayrılan ortağın,
ödemiş olduğu aidatın tamamını değil ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep
hakkını haiz olduğu” şeklinde karar verilmiştir (Yargıtay 11.Hukuk Dairesi, 2006). Yine diğer bir kararda, “1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun
17/1. ve dosyada mevcut davalı kooperatif anasözleşmesinin 15.maddeleri
hükümleri gereğince, kooperatiften ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın
tamamını değil, (aynı Kanunun 17/2. maddesi uyarınca kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek olması nedeniyle iade ve ödemelerin geciktirilmesine ilişkin bir genel kurul kararı alınmış olmamak koşulu ile) ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten
sonra bakiyesinin iadesini talep hakkını haizdir.” hükmü verilmiştir (Yargıtay 11.Hukuk Dairesi, 2000). Burada masraf hissesinin bilançoya göre
belirleneceğinden bahsedilmiştir. Ancak “masraf” tabiri yerine “olumsuz
gelir gider farkı”nın kullanılması daha uygun olurdu.
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6. Varlıklardan Pay Verilmesi
Varlık, kelime anlamı itibariyle para, mal, mülk, zenginlik, variyet
(www.tdk.gov.tr, 10/10/2011); Medeni Hukuk’ta mamelek (www.tdk.gov.
tr, 10/10/2011); iktisadi anlamda “gerçek veya tüzel bir kişinin sahip olduğu, maddi değer taşıyan mal ya da gayri maddi haklar” veya “aktif”(www.
tdk.gov.tr, 10/10/2011)tir .
Varlık kavramı, mevzuata ve kullanıldığı alana göre farklı anlamlar
taşımaktadır. Muhasebe alanında varlıklar, bilançonun aktif kısmında yer
alan değerler olarak bilinmektedir. Diğer taraftan, “malvarlığı” kavramı
Türk Ticaret Kanununda yer edinmiş olup bu kavramın haklarla birlikte
borçları da kapsadığı ifade edilmektedir (TÜRK, 1999, 53-54).
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 17’nci maddesinde; “Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçılarının
kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden
ibaret bulunduğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler hariç
olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır.” denilerek
bir “kooperatif varlığı”ndan söz edilmiştir.
Bu kooperatif varlığı kapsamına nelerin gireceği hususuna baktığımızda, mezkur Kanunun 85’inci maddesinde “bir kooperatifin varlığı …
devralınabilir” denilmiş ve kooperatif alacaklılarının devralınmaya itiraz
edebileceği belirtilerek kooperatif varlığının borçları da kapsadığı üstü kapalı bir biçimde belirtilmiştir.
Dolayısıyla “kooperatif varlığı” teriminden, kooperatifin aktif kısmında kayıtlı değerlerinden, yabancı kaynakların düşülmesi ile elde edilen
tutar anlaşılmalıdır. Nitekim kalan tutarın kaynağı olarak özsermaye yer
alacaktır.
“Varlıklardan pay verilmesi” durumunda, borçların varlıklar tanımına
sokulmaması halinde, varlıklardan verilecek paylar 3.kişi alacaklıların alacaklarını tahsil etme olanaklarını tehlikeye sokacaktır.
Kooperatiflerde, kar veya zarar belirtildiği üzere ayrılan ortağın alacağnın hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan yedek akçelerin ortaklara dağıtılması mümkün görünmemektedir. Bu durumda, ayrılan ortaklara varlıklar-borçlar=özsermaye eşitliğindeki sermayeden hariç
ne verilebilir sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun cevabı, kooperatifin
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6.1. Değerleme
Değer, bir varlığın ilgili tüm kişiler için, belirli bir bakış açısıyla yaklaşıldığında sahip olduğu önemdir. Bakış açısıyla kastedilen, belli bir varlığın çeşitli sebeplerle farklı değerlendirilmesidir. Örneğin piyasada belli
bir ücret tutarında alınıp satılan bir gayrimenkulün, acil durumda satılması,
tasfiye veya iflas halinde satılması veya gayrimenkul piyasasında gelecekle ilgili olumlu beklentilerin olduğu ortamda satılması durumunda fiyat
aralığının oldukça genişlemesi gibi.
Değeri yaratan unsurlar, fayda, kıtlık, istek ve satın alma gücü; etkileyen unsurlar ise çevresel, yasal, sosyal ve ekonomik faktörlerdir (Üreten,
2007, 15-19).
Değerleme ise, işletmenin varlıklarının ve borçlarının ulusal para
cinsinden ifade edilmesi şeklinde tanımlanmakta ve “değer”in durağan,
“değerleme”nin ise belli bir zaman dilimindeki olaylardan etkilendiği, hareketli olduğu belirtilmektedir (Başağaç, 2006, 19).
Değerleme, bir malın, fikrin veya hizmetin kendinden bekleneni sağlama derecesini araştırmak, bir şeyin kıymetini belirlemek amacıyla, sözkonusu nesnenin özellikleri hakkında bir görüş bildirmektir (Çınar, 2007, 6).
Değerleme konusunda farklı tanımlar mevcuttur. Bunun temelinde gerek değerleme yapılan varlıkların çok çeşitli olması gerekse bu varlıklara
bakış açısının çeşitliliğidir.
Değerlemenin amacı, işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucunu
gerçeğe uygun bir şekilde tespit etmektir (Akbulut, 1). Bu amaçla, işletmeye ait tüm varlık ve borçlar saymak, ölçmek ve tartmak yoluyla sayısal
anlamda tespit edildikten sonra, parasal değerleri ile çarpılarak işletmenin
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yapmakta olduğu inşaatların değerinin maliyetlerin üzerinde seyretmesi
nedeniyle oluşan ve sermaye yedekleri hesabında izlenen değer artışlarıdır.
Bu da kooperatif varlıklarının bilanço tarihinde değerleme yapılmasıyla
çözüme kavuşturulacak bir konudur.
Öte yandan, hali hazırda ilgili Bakanlıkça hazırlanan örnek anasözleşmede ayrılan ortaklara varlıklardan pay verilmesi ile ilgili bir düzenleme
bulunmamakta olup bu anasözleşmeleri kullanan kooperatiflerde ayrılanlara varlıklardan pay verilmesi mümkün değildir.
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toplam iktisadi değeri bulunur (Tire, 2009, 26). Değerleme yapılabilmesi
için ekonomik varlığın işletme mülkiyetinde olması ve kullanılması gerekir (Öztürk ve Öğrendik, 2007, 9).
Değerleme işlemi özünde bir nevi subjektiflik içerir. Mali tablo kullanıcılarına baktığımızda; işletme sahip ve ortakları, yöneticileri, kredi verenler, çalışanlar, birlikler, sendikalar, SPK, borsa, yatırımcılar, alacak ve
borçlular, hukukçular, mali analistler, istatistik kuruluşları, değerleme ve
denetim kuruluşları, kamu idaresi sayılmaktadır. Bu bakımdan her mali
tablo kullanıcısının amacı ile işletme amacı birleştirilerek en tarafsız biçimde değerleme yapılmalıdır (Küçük, 2010, 14-15).
Değerleme, yapı kooperatiflerinde genellikle uygulama alanı olmayan
bir süreçtir. Bunun sebepleri arasında, yapı kooperatiflerinin işleri için tekdüzen hesap planında uygun hesapların olmayışı ve bu bakımdan hangi değerleme ölçüsünün kullanılacağının bilinmemesi, kooperatifler mevzuatında da yapı kooperatiflerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler bulunmamasıdır.
Ancak burada, konuyu kooperatifin yapmakta olduğu inşaatlarla sınırlandırarak bunların Türkiye Muhasebe Standardı 16: Maddi Duran Varlıklar Standardı kapsamında, “Gerçeğe Uygun Değer”le değerlenmesi gerekeceğini, ancak TMS 16’ya tam olarak uyum sağlanmasında bazı sıkıntıların da yaşanacağını ortaya koymaya çalışacağız.
Makul değer olarak da adlandırılan bu değer, “yansız, danışıklı olmayan, ilgili taraflar arasında olmayan ve objektif bir işlemde bilgili ve istekli
taraflar arasında bir varlığın değişimi veya bir borcun kapatılması için kabul edilen tutar” olarak tanımlanmış ve ideal bir değerleme biçimi olarak
kabul edilmiştir (Başağaç, 2006, 35).
Gerçeğe uygun değer, “arsa ve binalarda aynı türden bir işletmenin,
aynı varlık için ödeyeceği değer”dir (Çorum, 2007, 72).
Yeniden değerleme modelinde maddi duran varlıklar gerçeğe uygun
değer ile değerlenir. Yeniden değerleme sonunda bulunan değerden, birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararlarının da indirilmesi
gerekir (TMSK, TMS 16, 31).
Ancak uygulamamızda, inşaatlar için amortisman uygulanmayacağından hesaplamalarda kullanılmayacaktır. Satılmak veya devredilmek üzere
alınan veya inşa edilen gayrimenkuller için amortisman ayrılmaz (Başağaç, 2006, 76).

Öte yandan, VUK’un 317’nci maddesi gereğince amortismana tabi
olan duran varlığın değerinde sayılan sebeplerle düşüş olması durumunda
olağanüstü amortisman oranı uygulanacağı belirtilmiş olup değer düşüklüğünden bahsedilen husus budur. Bu bakımdan, TMS 16’ya göre maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerinden amortisman ve değer düşüklüğü
indirimi yapılmayacaktır.
Değerleme sonunda oluşan değer artışı, özkaynaklarda yeniden değerleme değer artışı olarak, değer azalışları ise gelir tablosunda gösterilir.
Önceki yılda bir değer azalışı olmuşsa, daha sonra oluşan değer artışının
önceki yıl azalan kısım kadarı gelir olarak, kalanı ise özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Tersi durumda ise, önceki yıllardaki artıştan cari yıl azalışı
düşülür, yetmeyen kısım için gider yazılır (Akbulut, 2008, 18-19).
Yeniden değerlenen varlığın, yok olması, elden çıkarılması veya
devredilmesi durumunda, TMS 16’ya göre (md.41) geçmiş yıl karlarına
aktarma yapılabilir. Ancak yapı kooperatifleri uygulamasında kar amacı
güdülmediğinden geçmiş yıl karlarına aktarma yapılması, tez konumuzun
amacına da aykırı düşer. Kanımızca, yapı kooperatifleri ürettiği gayrimenkulleri maliyet değeri üzerinden ortaklarına aktaracağından, maliyet değeri
ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark kar sayılamaz.
Yapı kooperatiflerinde bu varlıkları değerlememizin amacı, amacına
ulaşamadan ayrılan ortakların haklarının korunmasıdır. Buna paralel olarak yapı kooperatifinin yapmış olduğu inşaatlarda, yaratılan katma değer
nedeniyle oluşan değer artışlarından, ayrılan kişilerin de yararlanması gerekir.
Kooperatiften hiçbir ortağın ayrılmadığı durumda, değer artışı nedeniyle oluşan özkaynak kalemi, gayrimenkullerin ortaklara dağıtılması ile
birlikte kapatılmalıdır.
İnşa konusu varlıklarda değer azalışı olduğu takdirde, ayrılan ortağın
bu azalışa da ortak olması ve kendisine düşen azalış tutarının alacağından
düşülmesi gerekir. Aksi takdirde, değer düşüklüğünden kendisine düşen
pay kooperatifte kalan ortaklara yüklenmiş olur. Zaten daha önce değer
düşüklüğünün gidere aktarılacağı ifade edilmişti. Giderler ise sonuç halinde bilançoya aktarılacağından, ayrılan ortağın alacağının hesaplanmasında
doğrudan dikkate alınacaktır.
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Boşalan ortaklığa ilişkin gayrimenkule rastlayan değer artışı, ilgili
gayrimenkul satıldığı takdirde gelir veya giderle ilişkilendirilmeden kapatılmalıdır.
Bina ve arsanın birlikte alındığı durumda dahi, değerlemelerin bina ve
arsa için ayrı ayrı yapılacağı belirtildiğinden, bina ve arsa değer artışları
ayrı alt hesaplarda izlenebilir (Türker, 2008, 116).
Gerçeğe uygun değerle yapılacak değerleme sıklığı, defter değeri ile
değerlenen değer arasındaki farkın çok fazla olmasını önleyecek sıklıkta olmalıdır (Çorum, 2007, 73; TMSK, TMS 16, 31). Eğer değerleme ile
oluşan fark büyükse yıllık olarak, değilse 3-5 yıl gibi aralıkla değerleme
yapılmalıdır (Çorum, 2007, 74).
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6.2. Değerleme Artışından Verilecek Payın Kapsamının Ve Derecesinin 		
Belirlenmesi
Örnek anasözleşmelerde ve gerekirse Kanunla yapılacak bir değişiklikle, ayrılan ortaklara özkaynaklarda izlenen değer artışlarından (varlıklarda) ne kadar pay verileceği belirlenmelidir. Ayrılan ortak yerine yeni ortak alınması durumunda, yeni ortağın ödeyeceği tutar, en az ayrılan ortağın
ödediği tutar kadar olmalıdır.
Değer artışının toplamı ile inşaat maliyetlerinin toplamı, gayrimenkullerin piyasada alım-satım (gerçeğe uygun değer) değerine eşit olacağından,
ayrılan ortaklara hiçbir zaman değer artışının tamamı verilmemelidir. Aksi
takdirde sona erme, tasfiye, iflas gibi hallerde doğacak masrafların, sadece
kalan ortaklarca üstlenilmesi sonucu doğacaktır.
Ayrılan ortağın yerine yeni ortak alınmaması durumunda, kooperatif
ilgili gayrimenkulü doğrudan satabileceğinden, satıştan doğan vergi (kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi) ve komisyonlar (emlakçı komisyonu, tapu harç ve giderleri gibi) da gözetilmeli, ayrılan ortağa geri ödeme
yapılmasında verilecek payın belirlenmesinde buna da dikkat edilmelidir.
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6.3. Değer Artışı/Azalışı Ve Ortağa Aktarımının Vergisel Boyutu
Gerçeğe uygun değer kavramıyla oluşan maddi duran varlıkları değer artışının, vergi mevzuatında yeri bulunmamaktadır. 2004 yılına kadar
uygulanan maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi uygulaması (mü-
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6.4. Belirlenen Pay Üzerinden Ödenecek Olan Tutarların Ödeme 		
Şartlarının Belirlenmesi
KK’nın 17’nci maddesine göre, ayrılan ortağa yapılacak ödemelerin,
kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde anasözleşmede
daha kısa bir süre belirtilse dahi, üç yıla kadar geciktirilebileceği, bu durumda, kooperatifin haklı bir tazminat isteme hakkının olduğu da belirtilmiştir.Örnek anasözleşmenin 15’inci maddesine göre, ayrılan ortağa yapılacak ödeme bilanço tarihinden itibaren bir ay, ayrılan ortağın yerine yeni
ortak alınması durumunda derhal yerine getirilir.
Kooperatiften ayrılan ortağa yapılacak ödemenin, kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek hallerin açıkça örnek anasözleşmelerde belirlenmesi suretiyle yapılması uygun olur.
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kerrer madde 298), yukarıda bahsetmiş olduğumuz uygulamadan oldukça
farklıdır.
Önceki uygulamada, yüksek enflasyon sebebiyle bozulan mali tabloların, enflasyonun etkilerinin giderilmesi amacıyla maddi duran varlıklarda
yeniden değerleme uygulaması yapılmakta ve yeniden değerlemenin uygulanacağı oran Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekteydi (Akbulut,
2008, 19).
Daha sonra 2004 yılında madde değişikliği ile getirilen enflasyon düzeltmesi uygulaması da, gerçeğe uygun değerden oldukça farklıdır.
Değer azalışları, vergi mevzuatında yer almadığından, mali karın hesaplanmasında Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınmalı ve Matraha eklenmelidir. Değer azalışını takip eden yılda değer artışı
olması nedeniyle oluşan gelirler de, vergi mevzuatı açısından kabul edilmeyeceğinden Matrah hesaplanmasında indirilecek kalemler arasında yer
almalıdır.
Kooperatife ödediği sermaye ve mevduattan fazla tutarda geri iade
alan “ayrılan ortağın” elde ettiği kazanç, GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinin 4.bendine göre değer artışı kazancı sayılmakta olup aynı maddenin
üçüncü fıkrasında, bu şekilde elde edilen gelirin 7.700 TL’lik kısmı vergiden müstesnadır.
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Örneğin, ortak sayısının 1/10’unun aynı yıl içerisinde ortaklıktan ayrılması (çıkarılması, ölüm vb. dahil) durumunda, ödemelerin bilanço tarihinden itibaren 1 yıla yayılması, 1/5’inin aynı yılda çıkması durumunda geri
ödemelerin 2 yıla yayılması, ¼’ünün ve daha fazlasının aynı yılda ayrılması durumunda ödemelerin 3 yıla yayılması, ödemeleri 1 yıldan fazla uzun
sürede yapılacaklardan alacaklarının %10’u tutarında, ödemeleri 2 yıldan
fazla uzun sürede yapılacaklardan alacaklarının %20’si tutarında tazminat
kesintisi yapılması, ortakların yarısının ayrılması ve bir yıl içerisinde yerine yeni ortak alınamayarak ortak sayısının genel kurulca belirlenen sayının
yarısına ulaşamaması durumunda tasfiye haline girilmesi, şeklinde hükümler getirilmesi, gerek kooperatifin mevcudiyeti gerekse açıklık anlamında
daha uygun olacaktır.
Bu sayede kooperatif yönetimleri de sağlıklı bir bütçeleme yapabilecektir. Genel kurullarca desteksiz ve gerekçesiz şekilde alınan, ödemelerin
geciktirilmesi kararlarının ve buna bağlı davaların da önüne geçilmiş olunacaktır.
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6.5. İnşaatların Gerçeğe Uygun Değerinin Tespiti
Maddi Duran Varlıkların gerçeğe uygun değerinin “genellikle değerleme yoluyla belirlenmiş piyasa değeri olduğu; arazi ve binalarda, bu işlemin
mesleki yeterliliğe sahip uzmanlar tarafından saptanacağı”, TSM 16’da
açıklanmıştır (Başağaç, 2006, 21).
Gayrimenkul değerleme uzmanlarında aranacak niteliklerin arasında,
uygun seviyede bir eğitim alma, varlık kategorisinde gerekli deneyime sahip olma, kabul edilen değerleme metod ve teknikleri bilme, ulusal profesyonel değerleme kurumunun üyesi olma, profesyonel ve davranışları
itibariyle saygılı olma sayılmaktadır (Tatoğlu, 2008, 89).
Gayrimenkullerin değerlenmesinde, emsal değer, maliyet bedeli ve gelir indirgeme yöntemlerinin uygulanacağı ifade edilmektedir (Yahşi, 2007,
10-12; Nuhoğlu, 2007, 22-34; Tatoğlu, 2008, 93-124). Emsal yönteminde,
benzer ve ikame mülklerin piyasa verilerini dikkate alınır ve karşılaştırmalı olarak bir değer belirlenir. Maliyet yönteminde, benzer bir yararlılıktaki
gayrimenkulün yeniden inşa edilmesi durumunda bulunacak maliyet değeridir. Son yöntemde ilerdeki yıllara ilişkin tahmini gelir ve harcama veri-
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7. Sonuç
Yapı kooperatiflerinde ayrılan ortaklara, sermayeleri, mevduatları
(ödentileri), şerefiye ödemeleri, ilk girişte diğer ortakların ödedikleri toplam tutardan fazla ödenen tutar toplandıktan sonra cari yıl kar veya zararı
ile geçmiş yıl kar veya zararı mahsup edildikten sonra ortaya çıkan nihai
kar veya zararın eklenmesi/çıkarılmasıyla bulunan tutar ödenir.
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leri dikkate alınarak ve net gelirlere iskonto yöntemi uygulanarak bugüne
indirgenmiş değerin bulunmasıdır.
Kanımızca yapı kooperatiflerinde uygulanması gereken değer belirleme yöntemi, emsal yöntemidir. Diğer yöntemlerden birisi geçmiş maliyetleri, diğeri ise geleceğe yönelik tahminleri içermektedir. Emsal yönteminde ise, benzer varlıkların piyasada alınıp satıldığı fiyatlar da dikkate alındığından, varlığın bugüne ilişkin “gerçeğe uygun değeri” belirlenmiş olur.
Gayrimenkul değerleme şirketlerine ilişkin yasal düzenleme Sermaye
Piyasası Kanununa göre çıkartılan Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca
Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenmiştir
(Yasalar, 2499, 22/r, 22/t).
Gayrimenkul Değerleme Şirketleri’nin faaliyet konusu, gayrimenkullerin,
gayrimenkul projelerinin ve veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların
belli bir tarihteki muhtemel değerinin takdir edilmesidir (Üreten, 2007, 35-36).
Bir gayrimenkul şirketinin, anonim şirket olarak kurulması, TTK
hükümlerine tabi olması, unvanında “gayrimenkul değerleme” veya “taşınmaz değerleme” ibaresinin bulunması, ödenmiş sermayelerinin en az
200.000 TL olması, asgari ödenmiş sermayelerini temsil eden hisse senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkarılmış olması, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, ödenmiş sermayesinin asgari %51’inin, en az
iki sorumlu değerleme uzmanına ait olması, en az 2’si sorumlu değerleme
uzmanı olmak üzere en az 5 adet değerleme uzmanının tam zamanlı istihdam edilmesi, faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli mekan, personel ve
donanıma sahip olması gerekir (www.spk.gov.tr, 2010).
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınan mevcutta 100 tane
Gayrimenkul Değerleme Şirketi bulunmaktadır (www.spk.gov.tr, 2011).
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Bu tutarın hesaplanmasında, yedek akçeler ve anasözleşmenin 71’nci
maddesine göre kurulan fondaki paralar dikkate alınmaz. Diğer taraftan,
yargı kararlarında yer alan “ortağa düşen gider payı” hususunun hesaplanması da, hesaplamaların bilanço üzerinden yapılması gerektiğinden mümkün değildir.
Kooperatif anasözleşmelerinde hüküm olması şartıyla, ayrılan ortaklara varlıklardan pay verilmesi de mümkündür. Özellikle kooperatifin yapmakta olduğu inşaatların maliyetlerinin üzerinde değer artışı olması durumunda, bunların bilançoda sermaye yedeklerinde depolanması, ayrılan
ortaklara bu depo hesapta yer alan değer artışlarından pay verilmesi Kooperatifler Kanunu kapsamında mümkündür.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken, ayrılan ortakların mağduriyetlerini gidermekle birlikte, değer artışı üzerinden değer artışı nedeniyle
ortakların kooperatiften ayrılmak istemelerini önleyecek derecede pay verilmesidir.
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GÜMRÜK VERGİLERİ VE PARA CEZALARI İÇİN UZLAŞMA
MÜESSESESİ
					
Cevdet BOZKURT*
				
I. Giriş
Bilindiği üzere, 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de (1. mükerrer) yayımlanmış olup, söz konusu Kanunla birlikte, 31 Aralık 2010 tarihinden
(bu tarih dahil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında
gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler ve gecikme zammı alacakları yeniden yapılandırılmıştır.
Söz konusu Kanunla, kamu alacaklarının yapılandırılmasının yanında,
Gümrük Kanununda yeniden düzenlenen bir maddeyle gümrük vergi alacakları için “uzlaşma müessesi” öngörülmüştür. Aslında uzlaşma müessesi
213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ile düzenlenmiş olup, uzun zamanda beri Maliye Bakanlığınca (Gelir İdaresi Başkanlığınca) uygulanmasına
karşın, gümrük vergisi alacakları için uygulanmamaktaydı.
Keza, Vergi Usul Kanununun “Gümrük ve Tekel Vergileri” başlıklı
2’nci maddesi, “Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu
kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27.10.1999 tarihli
ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi hükümleri uygulanır.” hükmüne amir olup, söz konusu hükümden anlaşılacağı üzere, VUK
hükümlerinin 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tahsil edilen vergi ve cezaları kapsamadığı ve dolayısıyla, gümrük idaresince tahsil edilen vergiler
için uzlaşma imkânı öngörmediği açıktır.
Ayrıca, Gümrük Kanununda da bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemesi, uzlaşma müessesinin gümrük mevzuatı açısından yasal altyapı
*

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetçisi
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yetersizliğine bağlı olarak uygulanmasının önünü kapamaktaydı. Kaldı ki,
uzlaşma komisyonlarının nasıl oluşturulacağı, uzlaşmanın kapsamı vb. hususlar doğal olarak belirsizlikler taşımaktaydı.
Öte yandan, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun
244’üncü maddesinde düzenlenen uzlaşmaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, 27.08.2011
tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, söz konusu Yönetmelik 31.08.2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Bu çerçevede, konuyla ilgili önem arz eden bazı kavramları da tanımlayacak olursak;
Alacak; Gümrük Kanununu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük
vergileri ile para cezalarını,
Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında
uygulanan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergisi, eş etkili
vergiler ve mali yüklerin tümünü,
Para cezaları: Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idarelerince kesilen tüm para cezalarını,
Vergi aslına bağlı para cezası: Ceza tutarının vergiye bağlı olarak hesaplandığı para cezasını,
Yükümlü: Kendisine gümrük vergileri ve para cezaları borcu terettüp
eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişileri,
ifade etmektedir.
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II. Uzlaşma Müessesesi ve Kapsamı
Yukarıda açıkladığımız üzere, 6111 sayılı Yasa (137. madde) ile gümrük uzlaşma müessesinin kurulması sağlanmıştır. Aslında, bahse konu
madde ile daha önce yürürlükten kaldırılan Gümrük Kanununun 244’üncü
maddesi yeniden düzenlenmektedir.
18.06.2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan, Gümrük Kanununun 244’üncü maddesinin eski hali;“Bu Kanuna göre verilen
para cezalarına karşı idari yargı mercilerine itiraz yoluna gidilmeden ve
ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde söz konusu

cezanın ilgili kişi tarafından ödendiği veya ödeneceği yazılı olarak gümrük idaresine bildirildiği ve bu miktarın ceza kararlarının tebliği tarihinden
itibaren iki ay içinde ödendiği hallerde, ilgili kişilerin itirazı düşer. Bu durumda, kesilen para cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir.” şeklindeydi.
Dolayısıyla, Yasanın eski halinde peşin ödeme indirimi uygulaması söz
konusu olmakla birlikte, gümrük alacakları için uzlaşma müessesi öngörülmemişti.
Bu bağlamda, 6111 sayılı Yasa ile yeniden düzenlenen 4458 sayılı
Gümrük Kanununun (üst paragrafta yer alan) 244’üncü maddesinin son
halinin;“Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen
farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile bu Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında; yükümlü veya
ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların kanun
hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış
yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf
konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda,
idare bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde yükümlüler veya cezanın muhatabı ile uzlaşabilir. Uzlaşma talebi, tebliğ tarihinden itibaren
onbeş gün içinde, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve
cezalar için yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya
dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine
üç günden az kalmış olması halinde süre üç gün uzar. Uzlaşmanın vaki
olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz…” hükmüne amir olduğunu görmekteyiz.
Dolayısıyla, yükümlü veya vekili tarafından yapılan beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince
tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda
öngörülen cezaların tümünün uzlaşmayı ilgilendirdiğini söyleyebiliriz.
Bu bağlamda, uzlaşmaya konu olabilecek alacaklara baktığımızda ise,
“Giriş” bölümünde yer alan “alacak” tanımda yer aldığı üzere, gümrük
vergileri ile para cezaları bu kapsama girmektedir. Söz konusu kavramlardan “Gümrük Vergileri” ifadesi kapsamına ise;“Gümrük Vergisi, İlave
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Gümrük Vergisi, Tek ve Maktu Vergi, Dampinge Karşı Vergi, Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi, Kama Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV), Ek Mali Yükümlülük, Toplu Konut Fonu, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), Tütün Fonu, Ek Fon, Çevre Katkı Payı,
Telafi Edici Vergi (İhracat), TRT Bandrol Ücreti (Ticari Olmayan Eşya
İçin)” girmektedir.
Uzlaşmaya konu Para Cezaları kapsamına da; “4458 sayılı Gümrük
Kanununun 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241. maddeleri, 2976 sayılı Dış
Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun’un 4. maddesi, 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 51. maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununun 16. maddesi”nin girdiğini görmekteyiz.
Bununla birlikte, üst iki paragrafta sayılanlar arasında yer almamasına
rağmen, gümrük idarelerince tahsili gereken alacaklar ile Gümrük Uzlaşma
Yönetmeliğinin yayımı tarihinden sonra yapılacak düzenlemelerle getirilen alacaklar da uzlaşmaya konu olabilmektedir. Nitekim, uzlaşma talebi,
yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibariyle bir kısmı için de yapılabilir. Ayrıca, şartlı
muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın
tahsilinin yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para
cezaları uzlaşmaya konu edilebilir.
Buna karşın, gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük
idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez. Ayrıca, aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için
uzlaşma talebinde bulunulamaz. Alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar da uzlaşmaya konu edilmez. Yine,
alacağın, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3’üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine
ilişkin olması halinde uzlaşma talebinde bulunulamaz.
Diğer bir anlatımla, 4458 sayılı Kanunun yukarıda yer alan ve yeniden
düzenlenen 244’üncü maddesi ışığında, beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük
vergileri alacakları ile anılan Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen
cezalar hakkında; yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların;
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a) Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten,
b) Veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının,
c) Veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun,
İleri sürülmesi durumunda, idare bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde yükümlüler veya cezanın muhatabı ile uzlaşabilecektir. Ancak,
uzlaşma talebi, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, henüz itiraz
başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve cezalar için yapılacaktır. Dolayısıyla, yükümlü tarafından yapılan beyanın;
• İlgili gümrük idaresi tarafından kontrolü,
• İkinci muayeneye yetkili görevliler tarafından kontrolü,
• İkincil kontrol,
• Sonradan kontrol,
kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye
tebliğ edilen gümrük vergi alacakları ile kesilen ve muhatabına tebliğ edilen para cezalarının tümü uzlaşma kapsamındadır.

** Her ne kadar Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde Başmüdürlük,
Başmüdür ve Başmüdür Yardımcısı ifadesi geçse de Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı KHK ve eki cetveller gereğince, gümrük taşra
yapılanması�����������������������������������������������������������������������
nda Başmüdürlükten,����������������������������������������������������
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü �����������������
yapılanmasına geçilmesi nedeniyle (bu süreç tamamlanmamış olsa da) söz konusu ifadelerin sırasıyla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı şeklinde yorumlanması gerekmektedir.

Kasım - Aralık 2011

III. Uzlaşma Komisyonları ve Yetkileri
Uzlaşma kapsamına giren alacaklara ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonu kurulmaktadır. Bunlardan;
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları üç üyeden
oluşmakta olup, Başmüdür veya görevlendireceği Başmüdür Yardımcısı
Komisyonun başkanı** olurken, diğer iki üye ise, Şube Müdürü, Gümrük
Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef ve Muayene Memuru arasından Başmüdür tarafından belirlenmektedir.
Buna karşın, Merkezi Uzlaşma Komisyonu üç üyeden oluşmakta olup,
Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı Komisyonun başka-
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nı olurken, Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel
Müdürü ve bu genel müdürlüklerin ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı arasından Müsteşar tarafından belirlenenler de diğer iki üyeyi
oluşturmaktadır.
Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında bulunmamaları halinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda görev yapar. Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde, aynı gün
görüşülecek birden fazla uzlaşma talebinin tümü için bir uzlaşma komisyonu oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, konusu 500.000.- TL’ye
kadar olanlar (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Uzlaşma Komisyonlarının, 500.000.- TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkili olduğunu vurgulayabiliriz.
Uzlaşmaya konu aynı nitelikteki alacakların birden fazla Gümrük ve
Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerine ilişkin olması
durumunda, uzlaşmaya ilişkin talepler, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun
yetkisine giren alt tutarı aşmamak kaydıyla, uzlaşmaya esas alacak tutarının en çok olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde oluşturulacak
uzlaşma komisyonu tarafından sonuçlandırılır.
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezalarının ayrı ayrı
dikkate alınması esastır. Aynı nitelikteki para cezalarının birden fazla olması halinde, tutar tespitinde para cezalarının toplamı dikkate alınır. Belirtilen tutarların tespitinde fer’i alacaklar dikkate alınmaz. Ayrıca, söz konusu rakamlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.
Uzlaşma talebinde bulunabilmek için, Yönetmelik ekinde yer alan forma uygun olarak, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini
yürütmekle görevli birimine dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçe taahhütlü
posta ile de gönderilebilir. İştirak sebebiyle ceza tatbik edilenlerin her biri
de uzlaşma talebinde bulunabilir. Uzlaşma talebinde bulunulması*** ve uzlaşmanın vaki olması durumunda; uzlaşma, sadece başvuruda bulunanlar
için hüküm ifade etmektedir.
*** Yükümlünün kendisi veya Kanunun 5’inci maddesinde belirtilen temsilcisi, küçükler
ve kısıtlılar adına ise bunları temsile yetkili gerçek kişiler uzlaşma talebinde bulunabilir.

Aynı nitelikteki alacakların birden fazla gümrük müdürlüğünde veya
başmüdürlük bağlantılarında yapılan işlemlere ilişkin olması halinde söz
konusu alacakların toplamı tek bir uzlaşmaya konu olabilir. Bu durumda
yükümlü tarafından yetkili uzlaşma komisyonuna başvurulması esas olmakla birlikte, uzlaşmaya konu alacaklara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi şartıyla, işlemin yapıldığı gümrük idarelerinden herhangi birine de
başvurulabilir.
Öte yandan, uzlaşma talepleri, henüz itiraz başvurusu yapılmamış
gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242’nci maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır.
Uzlaşmaya ilişkin söz konusu talepler, uzlaşma komisyonunun sekreterya
hizmetlerini yürüten birimi tarafından öncelikle ve ivedilikle usul yönünden incelenir. Yapılan incelemede; usule ilişkin koşulları (süre, komisyonun yetkisine girip girmediği vb.) taşımadığı anlaşılan talepler değerlendirilmez ve bu durum ilgilisine yazıyla veya elektronik yolla tebliğ edilir.
Usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması halinde, yükümlüye eksikliklerin tamamlanması için başvuru süresinin sonuna kadar
süre verilir. Başvuru süresinin sonunda uzlaşma başvurusunda bulunulmuş
olması ve usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması halinde
üç iş günü ek süre verilir. Verilen sürenin sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde talep reddedilir. Uzlaşma talebinin kabul edilmemesine
ilişkin idari işlem itiraz veya yargı yoluna açık olup genel usullere göre
dava konusu edilebilir.
Ancak, uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma
süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde,
süre kaldığı yerden işlemeye başlar. Ancak sürenin bitimine üç günden az
kalmış olması halinde, süre üç gün uzar. Süresi içinde uzlaşma talebinde
bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, başvurusuna ilişkin
süreç sonuçlanmadan itiraz veya dava yoluna gidemez.
IV.Uzlaşma Görüşmeleri
Uzlaşma talebinin usulüne uygun yapıldığının anlaşılması halinde, uzlaşma ile ilgili olarak yapılacak görüşmelere katılınması hususu, düzenlenen uzlaşma davetiyesi ile en az beş gün önceden yazıyla veya uzlaşma
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talebi dilekçesinde belirtilen e-posta adresine elektronik yolla 11.02.1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre komisyon sekretaryası tarafından yükümlüye tebliğ edilir. Ancak, yükümlünün istemesi
halinde beş günlük süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir tarih, uzlaşma günü olarak belirlenebilir.
Uzlaşma komisyonu görüşmelerine ise, yükümlünün bizzat katılması
esas olmakla birlikte, yükümlünün temsilcisi, küçükler ve kısıtlılar adına
bunları temsile yetkili kişiler de katılabilir. Yükümlü, uzlaşma görüşmelerinde, varsa dolaylı temsile yetkili gümrük müşavirini bulundurabilir.
Uzlaşmaya konu alacaklar, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından
yapılan işlemlere ilişkin olması halinde, bu müşavirler de uzlaşma görüşmelerinde bulundurulabilir. Ancak, uzlaşma komisyonlarına, yükümlü
(yükümlü hariç) ile birlikte katılabilecek kişi sayısı üçü geçemez.
Yükümlünün uzlaşma davetiyesinde belirtilen yer, tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma görüşmelerine başlanır. Yapılan görüşme sonucunda uzlaşma sağlandığı takdirde uzlaşma komisyonu durumu
düzenlenen tutanakla tespit eder. Uzlaşma temin edilemediği hallerde de,
temin edilememe nedeni belirtilmek suretiyle komisyonca aynı paralelde
(üç nüsha) tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlünün uzlaşma davetine icabet etmemesi veya tutanağı
almaktan imtina etmesi halinde tutanağın iki örneği, gereği yapılmak üzere
derhal ilgili başmüdürlüğe veya gümrük müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası da uzlaşma komisyonunda tutulan dosyada saklanır. Yükümlünün uzlaşma davetine icabet etmemesi veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi
hallerinde kendisine ayrıca tebligat yapılmaz.
Uzlaşmanın vaki olmaması halinde; komisyonun nihai teklifi tutanağa geçirilir ve bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlü, Kanunun 242’nci
maddesinde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve
buna göre işlemler yapılır.
Komisyon çalışmaları sırasında düzenlenen tutanakların yükümlü tarafından imzalanarak bir nüshasının yükümlüye verilmesi tebliğ hükmündedir. Bu durumlarda, yükümlüye ayrıca tebligat yapılmaz. Uzlaşma Ko-

misyonlarınca, uzlaşmanın vaki olması, uzlaşmanın vaki olmaması veya
uzlaşmanın temin edilememesine ilişkin hususların tutanağa geçirilmesi ile
yetinilir. Tutanaklara geçirilen kararların gerekçesi ayrıca belirtilmez.
Ancak, uzlaşma görüşmelerinin belirlenen günde sonuçlandırılamaması veya daha ayrıntılı bir inceleme veya araştırma yapılmasını gerektirmesi halinde toplantıya, aynı gün veya sonradan belirlenerek yükümlüye
bildirilecek bir başka tarihte devam edilir. Bununla birlikte, yükümlünün
uzlaşma talebinin, dilekçenin ilgili uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği
tarihten itibaren azami 30 gün içinde sonuçlandırılması esastır.
Uzlaşmaya ilişkin toplantı sonucunda uzlaşma vaki olmamışsa bu husus, uzlaşma vaki olmuşsa uzlaşılan tutarlar ilgili gümrük müdürlüğüne
bildirilir. Para cezalarının uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar, 07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü�
maddesinin (birinci fıkrasının b, c ve ç bentlerinin) uygulanmasında dikkate alınmaz.
Uzlaşma gerçekleştiği takdirde gümrük uzlaşma komisyonlarının düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği ilgili gümrük müdürlüğünce derhal yerine getirilir. Uzlaşma tutanağının ilgili gümrük idaresine
intikali üzerine, tahakkuk ve tebliğ edilmiş olan gümrük vergileri ve kesilen para cezaları uzlaşılan tutarlara göre düzeltilir.
Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar dâhil olmak üzere, oluşturulan komisyonların tüm çalışmaları ve işlemleri hakkında yükümlü veya cezanın muhatabı ya da idare tarafından dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz, herhangi bir idari inceleme,
araştırma ve soruşturmaya konu edilemez, geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamaz.
Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde yükümlü, tahakkuk eden ve kendisine tebliğ edilen alacaklara, uzlaşmanın vaki
olmadığına dair düzenlenen ve kendisine tebliğ olunan tutanağın tebliğinden itibaren itiraz ve dava yoluna gidebilir. İtiraz ve dava yoluna ilişkin
hususlar gümrük mevzuatında belirtilen genel hükümlere tabidir. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde, aynı alacaklar
için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.
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Bununla birlikte, uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya
dava açma süresi duracak, uzlaşmanın sağlanamaması durumunda süre
kaldığı yerden işlemeye başlayacak, sürenin bitimine üç günden az kalmış
olması halinde ise süre üç gün uzayacaktır. Ancak, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamayacaktır.
Daha önce ifade ettiğimiz üzere, yapılan yasal düzenlemeyle; Gümrük vergileri alacakları ile cezaların, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu’nun 3’üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde uzlaşma usulüne başvurulamayacağını hükme
bağlamıştır. Nitekim, söz konusu Yasa maddesinin meclis Komisyonunda
görüşülmesi sürecinde, kaçakçılık suçlarına ibaresinin yanına “ve kabahatlerine” ilişkin olması halinde bu madde hükmü uygulanmayacağı şeklinde
değiştirilmesi suretiyle, uzlaşma müessesesinin kaçakçılık faaliyetlerine
konu edilmesinin engellenmesi hedeflenmiştir.
Ayrıca, uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezalarının, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir
ay içinde ödeneceğini, uzlaşılan vergilerin alınması gerektiği tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme
faizi uygulanacağını, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi
halinde, genel hükümlere göre işlem yapılacağını ve üzerinde uzlaşılan
cezalar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamayacağını da belirtebiliriz.
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V. Özellik Arz Eden Durumlar ve Sonuç
Görüldüğü üzere, 6111 sayılı Yasanın (137.md.) yeniden düzenlediği
4458 sayılı Gümrük Kanununun 244’üncü maddesine göre bundan sonra yükümlüler; beyanları ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda
belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile
ilgili gerek Gümrük Kanununda gerek ise ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında; bahse konu eksiklik veya aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış

yorumlamaktan veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığından kaynaklandığını ortaya koymaları durumunda, belirtilen
hususlarla bağlantılı olarak gümrük idarelerinden uzlaşma talebinde bulunabileceklerdir.
Uzlaşmaya konu gümrük vergi ve cezaları, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde yükümlülerce ödenmesi gerekmekte olup,
uzlaşılan vergilerin alınması gerektiği tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uzlaşılan tutar üzerinden
21.07.1953 tarihli, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme
faizi uygulanması söz konusudur. Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde
ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılmakta olup, bu durumda, uzlaşmaya konu edilen
alacağın, genel usullere göre tahsili gerekir.
Görüldüğü üzere, vergi mevzuatımızda uzun yıllardır uygulanan uzlaşma müessesi, 6111 sayılı Yasa ile birlikte, gümrük mevzuatında idareye, yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezaların bir kısmından
vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkânı
sağlayan bir mekanizma haline gelmiştir. Kanun maddesinin gerekçesine
baktığımız zaman uzlaşma, “idare ile yükümlüler arasında ortaya çıkan
ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini
öngören bir müessesedir.” şeklinde tanımlandığını görmekteyiz. Dolayısıyla, uzlaşma müessesesinin hayata geçirilmesi ile birlikte, yükümlüden
istenilen vergi ve cezaların bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, idareye, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkânını sağlamaktadır.
Buna karşın, yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanunun
242’nci maddesinde düzenlenen itiraz hakkı ile 244’üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma hakkını aynı anda kullanamaz. Zira, uzlaşmaya konu
edilen alacaklar, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde Kanunun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir.
Ancak, gümrüklü yer ve sahalarda bulunan eşyaya ilişkin tahakkuk
eden alacaklara ilişkin yükümlü tarafından uzlaşma talebinde bulunulması
halinde, ayrıca talep edilmesi şartıyla, tahakkuk eden alacaklar teminata
bağlanarak eşya yükümlüsüne teslim edilebilir. Yükümlüsüne teslim edi-
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len eşyaya terettüp eden alacaklar için uzlaşmanın vaki olması halinde,
uzlaşılan tutar teminattan mahsup edilir. Uzlaşılan tutarın yükümlü tarafından nakden ödenmesi halinde teminat iade edilir. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde ise genel hükümlere göre işlem
yapılır.
Bunlarla birlikte, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasasındaki kaçakçılık suçları ve kabahatlerin uzlaşma kapsamı dışında olduğunu ve söz
konusu madde uyarınca üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17’nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden de yararlanılamayacağı hususunun tekrar altını çizebiliriz.
Sonuç olarak, uzlaşma müessesesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
yer alan düzenlemeye benzer şekilde Gümrük Kanunu kapsamına alınması ve gümrük idaresince alınan vergi ve cezalar için uzlaşma imkânından
yararlanılabilmesinin sağlanması, idare ve yükümlüler yanında, dava açılmasına bağlı olarak yargı sürecinin uzaması nedeniyle doğacak sıkıntıların
önüne geçmek suretiyle, tüm taraflar açısından zaman ve kaynak tasarrufu
sağlayacağı şüphesiz göz önünde bulundurulmakla birlikte, ihdas edilen
uzlaşma müessesinin, VUK’daki uzlaşma müessesi ile birçok unsur açısından benzerlik gösterdiği dikkate alınarak, tarhiyat öncesi uzlaşma mekanizması (vb.) gibi diğer araçların vergi mevzuatında olduğu gibi gümrük
mevzuatında da yer verilmesinin daha uygun olabileceği düşünülmektedir.
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TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
Yavuz AKBULAK*
Öz
Kurumsal yönetim ilkeleri, ülkemizde ilk olarak OECD Kurumsal
Yönetim İlkelerinden de yararlanılarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından Temmuz 2003’de yayımlanmış olup, öncelikle halka açık anonim şirketler (HAAŞ) için hazırlanmış ve uygulanıp uygulanmaması isteğe
bağlı kılınmışken, anılan ilkeler 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun
(T.C. Yasalar, 30.07.1981) 22’nci maddesine 654 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin (T.C. Yasalar, 11.10.2011) 2’nci maddesi ile eklenen (z)
bendine dayanılarak SPK tarafından hazırlanan Seri:IV, No:54 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(Sermaye Piyasası Kurulu, 11.10.2011) ile yeniden ve daha ayrıntılı olarak
düzenlenmiş ve Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören HAAŞ’ların İMKB 30 Endeksine dahil olan bankalar haricindekilere
mezkur ilkelerin önemli bir bölümüne uyma zorunluluğu getirilmiştir. İşte
bu yazıda, söz konusu ilkelerle ilgili ayrıntılara değinilecektir.

* SPK Başkanlık Danışmanı
1 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, üye ülke bakanlar toplantısında 1999 yılında onaylanmış, 2002 ve 2004 yıllarında gözden geçirilerek “tavsiye” niteliğinde yayımlanmıştır.
2 SPK ilkelerinin yanında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile “kurumsal yönetim ilkeleri” kavramı Türk bankacılık mevzuatına girmiş, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin yapı ve
süreçlerin ve bunlara ilişkin ilkelerin, SPK ve Kuruluş Birliklerinin görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca belirleneceği hükmolunmuştur. Böylece, ülke-
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I) GİRİŞ
Bilindiği üzere, ülkemizde kurumsal yönetim ilkeleri, dünyadaki uygulamalara koşut olarak, ilk kez Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından
Temmuz 2003’de (söz konusu ilkeler Şubat 2005’de gözden geçirilmiştir)
yayımlanmış, anılan ilkelerin oluşturulmasında “OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri (1999)”1 yanı sıra ülkemizin kendine özgü koşulları da dikkate
alınmıştır. Anılan İlkeler,2 öncelikle halka açık anonim şirketler (HAAŞ)
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için hazırlanmış, uygulanıp uygulanmaması ise isteğe bağlı�����������������
kılınmıştır.����
Ancak, SPK, HAAŞ’ların esas alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) (T.C. Yasalar, 30.07.1981)
22’nci maddesinin birinci fıkrasına 654 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname’nin3 (T.C. Yasalar, 11.10.2011) 2’nci maddesi4 ile eklenen (z)
bendine dayanılarak hazırlanan Seri:IV, No:54 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”5 (Sermaye Piyasası
Kurulu, 11.10.2011) ile düzenlemiştir.

112

mizde kurumsal yönetim ilkeleri maddi mevzuatta ilk kez 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, kurumsal yönetim ilkeleri 6102 sayılı Yeni
Türk Ticaret Kanunu’nun (Yeni TTK) 1529’uncu maddesinde (Yeni TTK’da konuya ilişkin atıf maddeler de 361, 375 ve 1524’tür) düzenlenerek Türk ticaret hukukuna girmiştir.
Bu düzenlemeye göre halka açık A.Ş.’lerde kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulunun
buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçları SPK tarafından belirlenir. SPK’nın uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum
ve kuruluşları, sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle
ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler. Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Yeni TTK ile getirilen temel bazı yenilikler ise şunlardır: pay sahibinin bilgi alma ve
inceleme hakkının genişletilmesi (m.437), özel denetçi talep hakkının bireysel bir hak haline
dönüştürülmesi (m.438), yeni azınlık haklarının ihdas edilmesi (m.411), haklı sebeplerle fesih
hakkının tanınması (m.531), şirketin kendi paylarını iktisabının yasak olmasına ilişkin düzenlemenin değiştirilmesi (m.612), azınlık haklarında genel kurul toplantısına ilişkin olarak
azınlığa tanınan finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesini talep hakkının sağlıklı bir düzenlemeye kavuşturulması (m.420), A.Ş.’lerin organizasyon yapısında denetçilerin yeniden
tanımlanması ve faaliyetleri kapsamının yönetimsel yetkileri kaldırılarak, denetim işlevine
özgülenmesi, yönetim kurulu yapısı, yetkileri ve sorumluluğu ile ilgili düzenlemeler ve 6762
sayılı Meri TTK’daki aksaklıkların giderilmesi (m.399-400), yeni pay alma hakkının sınırlandırılması hususunda genel kurula yetki tanınması ile hak sahiplerinin korunması (m.461),
elektronik yöntemlerle genel kurul toplantılarına katılım (m.1527).
3 654 sayılı KHK 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak,
Bakanlar Kurulu’nca 26.09.2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 11.10.2011 tarihli ve 28081
sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
4 654 sayılı KHK ile değişik 2499 sayılı SPKn’nun “z” bendi şöyledir: “Sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek, yatırım ortamının iyileştirilmesine
katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve niteliği, dâhil oldukları endeks ve belirli bir zaman dilimindeki işlem yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu gruplarda yer alanların kurumsal
yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmak, buna ilişkin usul ve
esasları belirlemek, getirilen uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının
tespiti veya iptali için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemek, dava açmak,
açılan davada uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak şekilde karar
alınmasını istemek.”
5
Mezkur Tebliğ 11.10.2011 tarihli ve 28081 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede
yayımlanmış ve yayımı öncesinde başlayan ve yayım tarihi itibariyle devam eden faaliyetler ve süreçler için de geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem
gören HAAŞ’lardan İMKB 30 Endeksine6 dahil olan bankalar7 haricindeki HAAŞ’lar, Kurumsal Yönetim İlkelerinin “A) Pay Sahipleri” bölümünde yer alan 3.2.1, 3.2.4, 3.4.3, 3.4.14, 3.6 ve 4.7 numaralı
maddeleri ile “D) Yönetim Kurulu” bölümünde yer alan 3.3.1, 3.3.4,
3.3.5 ve 3.3.6 numaralı maddelerini uygulamakla yükümlüdürler. Payları İMKB’de işlem gören HAAŞ’lardan bu kapsama girmeyenler, faaliyet
büyüklükleri ile yapılanma türlerini dikkate alarak, kurumsal yönetime
ilişkin yapı ve süreçlerini, Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alarak belirleyebilirler. Payları İMKB’de işlem gören HAAŞ’ların yıllık faaliyet raporlarında; Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanıp
uygulanmadığına; uygulanmıyorsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu
prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan
prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir.

6 “İMKB-30 Endeksi”, İMKB tarafından hesaplanarak açıklanan İMKB-30 endeksini belirtir.
7 Bankalar, 2499 sayılı SPKn’nun 50’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde atıfta
bulunulan ve 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri doğrultusunda faaliyet gösteren bankaları (mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve
yatırım bankaları) ifade etmektedir.
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II) KONUNUN ESASI
Piyasaların en temel karakteristiği önemli ve hızlı gelişmeler olmasıdır.
Bu durum şirketlerin sahip oldukları rekabet gücünün uyum kabiliyetinin
önemini daha fazla ön plana çıkarmıştır. Ülkeler küreselleşmeyle birlikte
artan rekabet koşullarında, büyümeyi sürdürülebilir kılmak için, uluslararası boyutta uyum çalışmalarını yapmak ve bunları bir dizi düzenleme biçiminde yaşama geçirmek zorunda kalmaktadır. Böyle bir ortamda, ülkemiz
sermaye piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası olarak yapılandırılması, uluslararası finansal piyasalardan fon sağlama olanaklarının
arttırılması büyük önem taşımaktadır. Finansal krizlerin ve şirket skandallarının arkasında yatan önemli nedenlerden birinin kötü yönetim olduğu
görüşü, iyi kurumsal yönetim kavramının önemini öne çıkarmıştır. Ulus-
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lararası alanda bu konuya büyük önem verilmeye başlanmış ve yatırım
kararlarında, mali performans kadar önemli bulunan kurumsal yönetimin
kalitesi gözetilir olmuştur. Bir ülkenin kurumsal yönetim ortamını, ülkenin
içinde bulunduğu genel koşullar, sermaye piyasasının gelişmişlik düzeyi
ve şirket uygulamaları belirlemektedir. Ülkeyle ilgili etkenler genel olarak,
ekonomik durum, finansal ortam, rekabetin yoğunluğu, bankacılık sistemi,
mülkiyet haklarının gelişmişliği vb. etkenlerden oluşmaktadır. Sermaye
piyasasıyla ilgili etkenleri ise; piyasaya ilişkin düzenlemeler ve piyasanın
alt yapısı, piyasa likiditesi, gelişmiş bir yatırımcı topluluğunun varlığı ve
başta muhasebe standartları olmak üzere, uluslararası standartların uygulanma düzeyi oluşturmaktadır. Şirket uygulamalarında öne çıkan konular
ise; mali ve mali olmayan bilgilerin kamuya açıklanması, pay sahiplerinin
eşitliği, yönetim kurullarının uygulamaları, yönetim kurullarının bağımsızlığı ve bunlara sağlanan maddi çıkarlar, sermaye yapısı, halka açıklık
oranları, hisse senetlerinin likiditesi, çıkar����������������������������������
���������������������������������������
sahiplerinin alınan kararlara katılım düzeyi, şirketin çevreye duyarlılığı ve sosyal sorumluluk düzeyidir.
İyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler ve ülke açısından
önemli yararları bulunmaktadır. Şirketler açısından bakıldığında, yüksek
rekabet gücüne sahip olma, kurumsal yönetim niteliğinin yüksek olması;
düşük sermaye maliyeti, finansman olanaklarının ve likiditenin artması,
krizlerin daha kolay atlatılması ve iyi yönetilen şirketlerin sermaye piyasalarından dışlanmaması anlamına gelmektedir. Konuya ülke açısından
bak���������������������������������������������������������������������
ıldığında������������������������������������������������������������
ise iyi kurumsal yönetim, ülkenin imajının yükselmesi, sermayenin yurt dışına kaçmasının önlenmesi, dahası yabancı sermaye yatırımlarının artması, ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün
artması, krizlerin daha az zararla atlatılması, kaynakların daha etkin bir
şekilde dağılması, yüksek refahın sağlanması ve sürdürülmesi anlamına
gelmektedir. Ülkelere ve piyasaların niteliğine göre kurumsal yönetim ilkeleri farklılaşsa da, iyi kurumsal yönetim uygulamalarının temel unsurları
“eşitlik”, “saydamlık/şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk”tur.
Eşitlik; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve çıkar sahiplerine
eşit davranmasını ve çıkar çatışmalarının önüne geçilmesidir. Saydamlık;
ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler dışında, şirketle ilgili mali ve mali olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz,

anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasıdır. Hesap verebilirlik; yönetim kurulu üyelerinin
esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine
karşı olan hesap verme zorunluluğunu, sorumluluk ise; şirket yönetiminin
anonim şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye
ve şirket içi düzenlemelere uygunluğu ve bunun denetlenmesidir. İlkeler;
pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim
kurulu olmak üzere 4 temel bölümden oluşur. İlkinde, pay sahiplerinin
hakları ve eşit işleme tabi olmaları konusundaki prensipler yer alır. Burada,
pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkına, genel kurula katılım ve
oy verme hakkına, kar payı alma hakkına ve azınlık haklarına ayrıntılı olarak yer verilmekte; ayrıca pay sahipliğine ilişkin kayıtların sağlıklı olarak
tutulması ve payların serbestçe devri ve satışı konuları ile pay sahiplerine
eşit işlem ilkesi ele alınmaktadır. İkinci bölümde, kamunun aydınlatılması
ve saydamlık
��������������������������������������������������������������������������
kavramları ile ilgili prensipler yer alır. Bu çerçevede, şirketlerin pay sahiplerine yönelik olarak bilgilendirme politikası kuralları oluşturmaları ve bu kurallar bütününe sadık kalarak kamuyu aydınlatmalarına
yönelik prensipler belirlenmiş, ayrıca, dünyadaki güncel gelişmeler ve ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak periyodik mali tablo ve raporlarda yer alacak bilgiler bir standarda bağlanmış ve işlevsellik ön planda
tutularak ayrıntılandırılmıştır. ������������������������������������������
Üçüncü bölüm, menfaat sahipleri�����������
yle ilgilidir. Menfaat sahibi, işletmenin hedeflerine ulaşmasında ve faaliyetlerinde
herhangi bir ilgisi olan bir kimse, kurum veya çıkar grubudur. Şirketle ilgili menfaat sahipleri pay sahipleri ile birlikte çalışanları, alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, sendikaları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve
hatta şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini
de içerir. Bu bölümde şirket ile menfaat sahipleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yönelik prensipler yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise,
yönetim kurulunun işlevi, görev ve sorumlulukları, faaliyetleri, oluşumu
ile yönetim kuruluna sağlanan mali haklar ve yönetim kurulunun faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere kurulacak komitelere ve yöneticilere ilişkin
prensipler yer alır.
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III) SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ8
A. Pay Sahipleri: Anonim şirketlerin yapısı içinde pay sahiplerinin
özel bir yeri ve önemi bulunmakta olup, pay sahibi sermayedar olarak
ekonomik anlamda şirket malvarlığının mülkiyetine sahiptir. Bunun bir
sonucu olarak malvarlıksal hakları olduğu kadar, malvarlıksal haklarının
kullanımını sağlamak bakımından yönetimsel hakları da bulunmaktadır.
Pay sahiplerinin şirket yapısı içindeki önemine karşın, kurumsal yönetime ilişkin çeşitli ülkelerin düzenlemeleri incelendiğinde, pay sahiplerine
ilişkin hakların daha çok, bilgi alma, genel kurula etkin bir şekilde katılım
ve pay sahiplerinin eşit işleme tabi tutulması konu başlıkları altında ele
alındığı ve yönetim kurulunun yapısı, hesap verebilirliği ve sorumluluğu
konularına değinildiği görülmektedir. Ülkemiz açısından bakıldığında ise,
pay sahiplerinin haklarını kullanmakta etkin olamadıkları, şirket yönetimiyle yeterli düzeyde iletişim ve etkileşim içinde bulunamadıkları kabul
edilmekte, pay sahiplerinin haklarıyla ilgili düzenlemelerde çeşitli eksiklikler olduğunda görüş birliği bulunmaktadır. Bu durum Türk mevzuatı ile
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri arasında farklılıklara yol açmakta olup,
İlkeler hazırlanırken, Türk mevzuatı ile OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
arasındaki uyumu sağlayacak esaslar belirlenmiş; İlkeleri benimseyecek
şirketlerin esas sözleşme ve iç düzenlemelerinde pay sahiplerinin haklarını
geliştirecek ve koruma altına alacak hükümlere yer vermeleri önerilmiştir.
Bu bölümündeki prensiplerle; pay sahiplerinin bilgi alma hakkının
kapsamı genişletilmiş; bu hakkın daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla
esas sözleşmeye hüküm konulması önerilmiş; bilgi alma talebinin ancak
ticari sır ve şirket menfaati gerekçe gösterilerek yönetim kurulunca reddedilebilmesi, soru sorma hakkının açıkça tanınması, özel denetçi atanma
talebinin bireysel hak haline getirilmesi, genel kurul toplantı gündeminin
internet ortamında gösterilmesi, yönetimle pay sahibinin sürekli iletişimde
olması, oy kullanma sürecine ilişkin bilginin önceden ilan edilmesi vb.
konular ele alınmış, genel kurulun etkinliği artırılmış ve önemli kararların ancak genel kurulda alınması yönünde düzenleme yapılması tavsiye
edilmiş, oy hakkının etkinliği artırılmış, oy imtiyazının sınırlandırılmasına
yönelik ilkelere yer verilmiş, payın serbestçe dolaşımı önündeki engelleri
giderici nitelikte ilkeler belirlenmiş ve son olarak, pay sahipliğine ilişkin
8

İlkelerin bazılarında parantez içinde yer alan (T) harfi “tavsiye/öneri” anlamındadır.
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9 Bilindiği üzere, anonim şirketler (A.Ş.), sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ticaret
şirketleri olup, pay kavramı birden çok kişi arasında bölüşülen sermayeden bu sermayeyi
bölüşen kişilerin her birine düşen bölümü ifade etmektedir. Paya sahip olma, sahibine kar
payı/temettü alma, tasfiye artığına katılma, sermaye artırımlarında yeni pay alma (rüçhan),
oy kullanma, genel kurula/yönetime katılma ve bilgi alma hakları sağlar ve bunlara “pay
sahipliği hakları” da denilir. İşte bu haklardan olan “bilgi alma hakkı” 6762 sayılı Meri
TTK’da pay sahibinin genel kurula katılması dışında inceleme hakkı biçiminde düzenlenmemiş, 6102 sayılı Yeni TTK bu eksikliği gidermeyi amaçlamıştır. Buna göre; pay sahipleri; şirketin ticari defterleriyle ilgili bilgileri, finansal ve konsolide tablolarını, yönetim
kurulunun (YK) yıllık faaliyet raporunu, denetleme raporunu, kar dağıtım önerisi konusunda genel kurulun (GK) yapılmasından 15 gün önce görmek isteyebilir (mali tablolar ile
konsolide tablolar 1 yıl süreyle merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine
açık tutulur, her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir
suretini isteyebilir); GK’da şirket denetiminin yapılma şekli ve sonuçlarını talep edebilirler.
Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun
olmalıdır (geriye dönük/pasif/retrospektif bilgi alma). Ayrıca, pay sahibinin GK’ya katılma
hakkına istinaden kurulda temsiliyle ilgili temsilcinin talimata uyma yükümünü öngören
yeni bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, YK veya başka bir organ, bir üyesini ya da bir
kurulun veya komitenin üyesini veya kendisine bağlı herhangi bir kişiyi pay sahiplerine
kendisine vekalet verilebilecek kişi olarak tavsiye etmişse, aynı anda kendisinden tamamen
bağımsız bir diğer kişiyi daha kendisine vekalet verilebilecek kişi olarak önermek zorundadır (Yeni TTK m.428, m.437). Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen 10 gün içinde,
diğer hallerde de makul bir süre sonra A.Ş. merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Başvuru basit yargılama usulüne göre incelenir. Mahkeme kararı, bilginin
GK dışında verilmesi talimatını ve bunun şeklini de içerebilir. Mahkeme kararı kesindir.
Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla
kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz (Yeni TTK m.437). Tüm bu düzenlemeler A.Ş. menfaati
ile pay sahiplerinin bilgi alma menfaatini içeren dengenin korunmasını hedeflemektedir.
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kayıtların güvenli bir şekilde tutulması ve periyodik olarak güncellenmesinin sağlanması önerilmiştir.
1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması: Pay
sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer
şirket içi düzenlemelere uyulur ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak
önlemler alınır. Bu amaca yönelik yeterli sayıda personelden oluşan pay
sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulur ve bu birimin başına doğrudan doğruya kurumsal yönetim komitesi başkanına bağlı, yetkili bir kişi atanır. Söz
konusu birim pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri
arasındaki iletişimi sağlar.
2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı9
2.1. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz.
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2.1.1. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Bilgi, tam
ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir
şekilde verilir.
2.1.2. Kendisine bu nitelikte bilgi verilmeyen pay sahibi, aldığı bilgiler
neticesinde genel kurulda olumlu oy kullanmış olsa bile, şirketin mali tablolarını onaylamış ve yönetim kurulunu ibra etmiş sayılmaz ve bu durum
pay sahibinin iptal ya da sorumluluk davası açmasını engellemez.
2.1.3. Bilgi verme yükümlülüğünün kapsamına, şirketin sermaye, yönetim
veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek
ya da tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de girer.
2.1.4. Pay sahibinin bilgi alma hakkı, aynı zamanda yönetim kurulu ve
denetçilerin de bilgi verme yükümlülüğünü ifade eder.
2.1.5. Genel kurul veya yönetim kurulu ancak ticari sırların muhafazası veya korunmaya değer bir şirket menfaatinin bulunması gerekçesi ile
inceleme ve bilgi talebini reddedebilir.
2.1.6. Özel denetçi tayinini istemek hakkı da bilgi alma hakkının bir
parçasıdır. Bu çerçevede belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını her pay sahibinin bireysel
olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm, esas sözleşmeye konulabilir.(T)
2.2. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel
olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
3. Genel Kurula Katılım Hakkı10 11
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10 Bu başlık altında yer alan “3.2.1”, “3.2.4”, “3.4.3”, “3.4.14” ve “3.6” numaralı maddeler payları İMKB’de işlem gören HAAŞ’lardan İMKB 30 Endeksine dahil olan bankalar
haricindeki HAAŞ’lar için zorunludur.
11 Bilindiği üzere genel kurul (GK-Yeni Türk Ticaret Kanunu m. 407-451), anonim şirketlerin (A.Ş.) tüm pay sahiplerinin ve/veya temsilcilerinin katıldığı organı durumundadır.
Pay sahipleri haklarını GK’da kullanırlar. Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu (YK)
üyesinin GK toplantısında bulunmaları şarttır. Denetçiler ve işlem denetçisi ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi de genel kurulda yer alır. Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
YK üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları, Kanunda öngörülen
istisnalar dışında denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ile görevden alınmaları, mali
tablolara, yıllık rapora, yıllık kar üzerinde tasarrufa, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dahil, kullanılmasına
dair kararların alınması, Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi, önemli tutarda şirket varlığının toptan satışı GK’nın devredilemez yetkilerindendir. Tek pay sahipli

A.Ş.’lerde bu pay sahibi GK’nın tüm yetkilerine sahip olup, tek pay sahibinin alacağı kararların geçerliliği için yazılı olması şarttır. GK’lar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır: Burada, organların seçimine,
mali tablolara, yıllık rapora, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının
belirlenmesine, YK üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen
diğer konulara ilişkin karar alınır. GK, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Sermayenin en az %10’unu, halka açık şirketlerde %5’ini oluşturan pay sahipleri, YK’dan, GK’yı
toplantıya çağırmasını veya karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilir. Gündemde bulunmayan konular müzakere edilemez ve karara bağlanamaz.
GK toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG)
yayımlanan ilanla çağrılır ve çağrı, toplantıdan en az 2 hafta önce yapılır. GK’lar, aksi
öngörülmüş haller dışında, sermayenin en az %25’ini karşılayan payların veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır ve ikinci toplantıda bu oran aranmaz. Kararlar hazır bulunanların
çoğunluğu ile verilir. Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az %50’sinin temsil edildiği GK’da, çoğunlukla alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde
edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde yapılabilecek ikinci toplantıda nisap sermayenin
en az 1/3’ünün toplantıda temsil edilmesidir. Ancak, bilanço zararlarının kapatılması için
yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar, şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar sermayenin tümünü oluşturan payların veya temsilcilerinin oybirliğiyle
alınır. Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması ve
nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması sermayenin en az %75’ini oluşturan payların
sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. Bu nisaplara ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır. Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine
ilişkin esas sözleşme değişiklikleri ile birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin
kararlar için GK’da payların en az %25’inin hazır bulunmaları gerekir. GK tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da
geçerlidir. Bilançonun onaylanmasına ilişkin GK kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, YK üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla
beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin
gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli
hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz. Pay sahibi, GK’ya kendisi katılabileceği
gibi, temsilci de yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olması gerekmez. Senede bağlanmamış paylar, nama yazılı pay senetleri ve ilmühaberlerin hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır. Hamiline yazılı
pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan
hakları kullanmaya yetkilidir. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlardan
biri GK’a katılabilir. Bir payın üzerinde intifa hakkı varsa, oy hakkını intifa hakkı sahibi
kullanır. Oy hakkı GK’da, payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanılır. Her
pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Ancak birden fazla
paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle sınırlandırılabilir. Oy hakkı, payın,
kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az tutarının ödenmesiyle doğar.
Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da
hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya
işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde
oy kullanamaz. Şirket YK üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, YK
üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını
kullanamaz. Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, GK’ya katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy
kullandıklarını, GK’ya katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve
bu aykırılıkların GK kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri ile YK,
kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa YK üyelerinden her biri
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3.1. Gerçek pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen, genel kurul toplantısından makul bir süre öncesine kadar, pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulması ve saklanması konusunda faaliyet gösteren kuruluşların
kayıtları da dikkate alınarak, nama yazılı hisse senedi sahibi pay sahipleri,
pay defterine kaydedilir.
3.2. Genel kurul toplantısı için davet usulü, içeriği ve zamanlaması,
pay sahiplerinin toplantı gündem maddeleri hakkında yeterince bilgilenmesini sağlar ve hazırlık yapma olanağı verir. Yönetim kurulu gündem
maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlatır ve bunu kamuya duyurur.
3.2.1. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı
sıra, şirketin olanakları içinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme de dahil
���������������������������
olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden
yapılır.
3.2.2. Tüm bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/
maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin
hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet edildiğinde, ilk toplantının erteleme sebebiyle bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı, olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul
evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.
3.2.3. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım
önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak
ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan
tarihinden itibaren, şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil,
GK kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. Pay sahibinin, GK’ya katılma,
asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran
veya ortadan kaldıran, pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen
izin verilen ölçü dışında sınırlandıran ve şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin
korunması hükümlerine aykırı olan GK kararları geçersizdir.

pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık
tutulur.
3.2.4. Şirketin internet sitesinde yer alması gereken genel kurul toplantı ilanında, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, a- açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Şirketin ortaklık
yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde
imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay
sayısı ve oy hakkı,�������������������������������������������������������
b- Şirketin ve Şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikler ve bu
değişikliklerin gerekçeleri ile organizasyon yapısı değişikliğine taraf olan
tüm kuruluşların son üç hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık
mali tabloları ile proforma mali tablolar, c- genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil
ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin isimleri ve özgeçmişleri de pay sahiplerine duyurulur. (c) bendinin
uygulanabilmesini teminen, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek
kişilerin isimleri ve özgeçmişleri; son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler
ve ayrılma nedenleri; şirket, şirket ile ilişkili taraflar ve şirketin iş yaptığı
kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi; bağımsızlık niteliğine sahip olup
olmadığı ve yönetim kurulu üyesi olması durumunda şirketin faaliyetlerini
etkileyebilecek diğer benzeri hususlar hakkında bilgi üyeleri aday gösterecek ortaklar tarafından, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde, derhal kamuya açıklanmak üzere şirkete bildirilir.
3.2.5. Genel kurul toplantısından önce pay sahiplerine sunulan bilgi,
gündem maddeleri ile ilişki kurulmasında kolaylık sağlayacak nitelikte
olur. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları
gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.
3.2.6. Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık
altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı
yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli”
gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir.
3.2.7. Toplantıdan önce kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler
için vekaletname örnekleri ilan edilir ve elektronik ortamda da pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
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3.2.8. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma süreci ilan edilir ve
elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
3.2.9. Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin pay sahipleri
ile ilişkiler birimine iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri
konular, yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. Azınlığın bu konudaki
talep hakları saklıdır.
3.3. Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst
seviyede sağlar.
3.3.1. Olağan genel kurul, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ayı
geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede toplanır.
3.3.2. Toplantı, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık
usulde gerçekleştirilir.
3.3.3. Toplantının şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılması esastır.
Ancak, esas sözleşmede öngörülmek kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin
çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.
3.3.4. Genel kurul toplantısının yapılacağı mekan bütün pay sahiplerinin
katılmasına imkan verecek özellikte olur. Özellikle küçük pay sahipliğinin yaygın
olduğu şirketler önceden muhtemel katılımcı sayısını tespit etmeye çalışır.
3.4. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve
ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır.
3.4.1. Genel kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi ve sahip oldukları imtiyazlar, pay sahipleri bazında sınıflandırılarak yönetim kurulunca
tespit ettirilir ve toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
3.4.2. Genel kurul toplantısında yıllık faaliyet raporunun ve şirketin
performans göstergelerinin tartışılması olanağı pay sahiplerine tanınır.
3.4.3. Genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda onay verilmiş ise, ilgili
yönetim kurulu üyeleri şirket ile yaptıkları işlemler ve şirket ile rekabet
edilen faaliyetler hakkında genel kurulu bilgilendirir.
3.4.4. Medyada çıkan şirket hakkındaki ihtilaflı konulara ilişkin haber
ve analizler hakkında pay sahiplerine bilgi verilir.

3.4.5. Pay sahipleri tarafından yönetim kurulu veya denetçilere yöneltilen soruya, pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve
ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevap verilir.
3.4.6. Toplantı başkanı, toplantıyı adil, etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetir.
3.4.7. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması ve hemen cevap
verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan soru en geç bir
hafta içerisinde yazılı olarak cevaplanır.
3.4.8. Yönetim kurulu üyeleri, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler toplantıda hazır
bulunurlar. İlkelerde genel kurula katılması tavsiye edilenlerden toplantıda
hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı
tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.
3.4.9. Toplantı başkanı, toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğunun iradesini yansıtacak oylama yöntemlerini uygulama konusunda gerekli tedbirleri alır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Oylama
sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için genel kurul toplantısı bitmeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur.
3.4.10. Toplantı tutanaklarının yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır.
3.4.11. Genel kurul toplantılarının, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabileceği hususunda esas
sözleşmeye hüküm konulabilir.
3.4.12. Yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde adaylar toplantıda hazır
bulunur. Adaylar hakkında pay sahiplerine bilgi verilir. Pay sahiplerine
adaylara soru sorma hakkı tanınır.
3.4.13. Şirketin kamu görevinden ayrılanları, şirketin yönetim, denetim, danışmanlık ve koordinatörlük görevlerine ataması halinde, söz konusu kişiyi görevlendirme gerekçesi pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
3.4.14. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme
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imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan “ücretlendirme politikası”, şirketin internet sitesinde yer almalı ve olağan genel kurul toplantısında ayrı
bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmalıdır.
3.5. Bağımsız denetim kuruluşu toplantıda; mali tabloların ve sermaye yeterlilik tablosu gibi ilgili diğer raporların mevcut ilke ve standartlara
uygunluğu ile bilgilerin doğruluğu ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp
yansıtmadığı; bağımsızlığı engelleyen herhangi bir husus olup olmadığı;
kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirkete ve iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetler, konularında pay sahiplerinin bilgisine sunulmak
üzere yazılı bir açıklama yapar. (T)
3.6. Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik
meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi
teminat verilmesine ilişkin kararların, genel kurulda işlemin tarafları ile
bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada alınması yönünde esas sözleşmeye hüküm konularak pay sahiplerinin genel kurulda
bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Esas sözleşmeye bu yönde bir hüküm
konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanmaz.
4. Oy Hakkı
4.1. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup, esas sözleşme ile
kaldırılamaz ve oy hakkının özüne dokunulamaz.
4.2. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır.
Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve
uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.
4.3. Pay sahibinin genel kurulda kullanabileceği oy sayısına üst sınır
getirilemez.
4.4. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar, oy hakkının iktisap
tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek şekilde
bir düzenleme yapılamaz.
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12 Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni TTK m. 329’a göre, anonim şirket (A.Ş.) sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu
bulunan şirkettir. A.Ş.’lerde tamamı taahhüt edilmiş esas sermaye 50.000,-TL’den, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan A.Ş.’lerde ise başlangıç sermayesi
100.000,-TL’den aşağı olamaz. Payın itibari değeri en az 1 kuruş olup, her pay, malikine
aynı nitelikte haklar sağlamakta ve borçlar yüklemektedir. “Paylar arasında eşitlik” diye
nitelendirilen bu ilke gereğince, bütün paylar, maliklerine sağladıkları haklar ve yükledikleri borçlar açısından birbirinin aynısı olup, maliklerine diğer paylara oranla farklı ve üstün
(ilave) haklar sağlayan payların varlığı kabul edilemez. Ancak, kural bu olmakla birlikte,
6762 sayılı Meri TTK madde 401 ve 6102 sayılı Yeni TTK m. 478, ilk esas sözleşmeyle
veya esas sözleşme değiştirilerek (imtiyazlı pay ihdasını içeren esas sözleşme değişikliği
sermayenin en az %75’ini oluşturan payların veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karara
bağlanır) bazı paylara imtiyaz tanınabileceğini, imtiyazın; kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve
oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir
pay sahipliği hakkı olduğunu düzenlemiştir. Buna göre imtiyazlı pay ihdasında 4 temel ilke
söz konusudur: imtiyazlı pay ihraç edilebilir, ilk esas sözleşmede tanınabileceği gibi, esas
sözleşme değiştirilerek de çıkarılabilir veya mevcut paylara imtiyaz tanınabilir, imtiyaz yalnızca esas sözleşme ile tanınabilir ve imtiyaz kişiye değil, paya tanınır. Bu düzenlemenin
yanında, 6102 sayılı Yeni TTK m. 479’a göre eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy
hakkı verilerek oyda imtiyazı da tanınabilir. Ancak, bir paya en çok 15 oy hakkı verilebilir.
Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği, işlem denetçilerinin seçimi, ibra
ve sorumluluk davası açılması ile ilgili kararlarda kullanılamaz. Oyda imtiyaza ilişkin bu
düzenlemenin amacı, ülkemizdeki A.Ş.’lerin aile şirketi modelinden çıkarılarak kurumsallaşmalarını sağlamaktır. Görüldüğü üzere, oyda imtiyaz tanınması emredici hükümle sınırlanmakta ve halen eşit olmayan itibari değerdeki paylara eşit oy hakkı sağlayarak imtiyaz
tanınması uygulaması yasaklanmaktadır. Diğer taraftan, 6102 sayılı Yeni TTK m. 454’e
(6762 sayılı Meri TTK m. 389) göre genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin arttırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını
ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda
alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden
sermayenin %60’ının çoğunluğuyla toplanır ve temsil edilen payların çoğunluğuyla karar
alır. İmtiyazlı paylar esasen 6102 sayılı Yeni TTK m. 478-479’da düzenlenmiş olmakla
birlikte, m. 360’da da esas sözleşmede öngörülmek koşuluyla, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda
temsil edilme hakkı tanınabileceği, bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup
oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede
öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkının da tanınabileceği ve yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan payların imtiyazlı
sayılacağı hükmolunmuştur. 6102 sayılı Yeni TTK imtiyazlı paylar konusunda 6762 sayılı Meri TTK’nın hükümlerini temel olarak korumasına karşın, 6762 sayılı Meri TTK’nın
401’inci maddesine, 12.04.2011 tarihli ve 27903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ya-
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4.5.1. İmtiyazlı pay sahiplerine, halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek biçimde aday gösterme imtiyazı tanınmaz.
4.5.2. Oy hakkında imtiyaz yaratılacaksa, imtiyaz basit ve anlaşılabilir
olur. Adi paylar ile imtiyazlı paylar arasında denge kurulmasını teminen,
imtiyazlı grubun sermayedeki payının en fazla yüzde elli fazlası kadar oy
imtiyazı olabileceği şeklinde bir hüküm esas sözleşmeye konabilir. (T)
4.6. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümlere esas sözleşmede yer verilmez.
4.6.1. Oy hakkını haiz olan pay sahibi genel kurul toplantılarında bu
hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir.
4.6.2. Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından
temsil edilir. Tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi
durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılır. Oy kullanmaya
kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilir.
4.6.3. Kanuni temsil hallerinde bu durumun belgelendirilmesi gerekir.
4.6.4. Şirket, genel kurul toplantısında oy hakkının kullanılması bakımından kurumsal temsile önem verir ve kurumsal temsilin işlerliğini sağlayacak önlemleri alır. (T)
4.6.5. Şirket esas sözleşmesinde pay üzerinde intifa hakkı bulunması
durumunda, oy hakkının payın malikine ait olacağı, pay sahibinin oy hakkını kullanırken intifa hakkı sahibinin de menfaatlerini gözeteceği hususlarında esas sözleşmeye hüküm konulabilir. (T)
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yımı tarihinde yürürlüğe giren 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”un 15’inci maddesiyle “Pay sahipleri arasında Devlet, il özel idaresi, belediye ve
diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşları bulunan anonim şirketlerde ve iştiraklerinde; kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı
dernek ve vakıflar lehine tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez.
İkinci fıkraya aykırı esas mukaveleler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay
içinde anılan fıkra hükmüne uygun hale getirilir. Gerekli esas mukavele değişikliklerinin ve
uyarlamalarının bu süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili esas mukavele hükümleri bu sürenin dolduğu tarihte kendiliğinden geçersiz hale gelir ve esas mukavelede öngörülen imtiyazların tümü kanunen sona erer.” hükmü eklenmiştir. Burada geçen 6 aylık sure
654 sayılı KHK’nın maddesiyle 1 yıl olarak değiştirilmiş ve anılan KHK’nın “Süre uzatımı
yetkisi” başlıklı geçici 6’ncı maddesiyle 6762 sayılı Meri TTK’nın 401’inci maddesinin
üçüncü fıkrasında belirtilen bu süreyi -1 yıl- 3 aya kadar uzatmaya Gümrük ve Ticaret Bakanı yetkili kılınmıştır.
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13 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 sermayesinden
(kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini/ paylarını
temsil eden sermayeleridir) 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 bağlı şirket sayılır. Karşılıklı
iştirak durumundaki şirketlerin her biri diğerine hakimse ikisi de bağlı ve hakim şirket kabul
edilir (Yeni TTK m.197).
14 Bu madde, payları İMKB’de işlem gören HAAŞ’lardan İMKB 30 Endeksine dahil olan
bankalar haricindeki HAAŞ’lar için zorunludur.
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4.7. Karşılıklı iştirak13 ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de
getiriyorsa, karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak
gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları şirketin genel kurullarında oy haklarını kullanmaktan
kaçınırlar ve bu durumu kamuya açıklarlar14.
4.8. Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle
yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul
tarafından belirlenir.
4.9. Oy kullanma süreci toplantıdan önce ve toplantı başlangıcında pay
sahiplerine duyurulur.
5. Azınlık Hakları: Azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen
gösterilir. Azınlık pay sahiplerinin yönetim kuruluna temsilci göndermelerini teminen esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilir. Azınlık hakları sermayenin %5’inden düşük bir miktara sahip olan
veya olanlara esas sözleşme ile tanınır. Azınlık haklarının kapsamının esas
sözleşmede düzenlenerek genişletilmesi sağlanır. (T)
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6. Kar Payı Hakkı
6.1. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler, mevzuatta tanımlanan örtülü ve muvazaalı işlemler yapmak suretiyle karı azaltamaz.15
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15 2499 sayılı SPKn’nun 15/son maddesi halka açık anonim şirketlerin yönetim, denetim
veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs
veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü
işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamayacağını, 47/A-6 maddesi ise
söz konusu işlemlerde bulunarak karı veya mal varlığı azaltılan tüzel kişilerin yetkilileri
ve bunların fiillerine iştirak edenlerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 günden 10.000
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağını hükme bağlamıştır. 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe giren 13/f.1 maddesi de kurumların,
ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağını
hükme bağlamıştır. İşte, 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
ve esas itibariyle hükümleri 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni
TTK, anonim şirketler (A.Ş.) bakımından “kurumsal yönetimi” hakim kılabilmek amacıyla
eşit işlem ilkesi ile şirkete borçlanma yasağını getirmiştir. Buna göre, pay sahipleri eşit
şartlarda eşit işleme tabi tutulur (Yeni TTK m.357). Bu hükümle, Yeni TTK’nın evrensel
nitelikteki eşit işlem ilkesini yasal bir üst-kural haline getirdiği anlaşılmakta, anılan hüküm
organların öznel ve keyfi karar ve uygulamalarını engellemeyi amaçlamaktadır. Yeni TTK
m.358 ise iştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahiplerinin şirkete borçlanamayacağı hükmünü getirmiştir. Bu düzenleme hukuk sistemimizde yeni olup, ticaret yaşamında
yaygın ve kazandığı boyutlar dolayısıyla verdiği zararlar oldukça genişlemiş olan, kötü ve
sakat bir uygulamayı önlemeyi amaçlamaktadır. Çünkü, hükümle paysahiplerinin şirkete
karşı borçlanmalarının, yani sermaye taahhüdü dahil, birçok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para
çekmelerinin engellenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu hükme aykırılık, aynı zamanda
cezai yaptırıma da bağlanmıştır. Yeni TTK’nın 562’nci maddesinin beşinci fıkrasının (c)
bendine göre Yeni TTK m.358’e aykırı olarak şirkete borçlananlar, 300 günden az olmamak
üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Ancak bu hükmün istisnasız bir şekilde ve katı
bir tarzda uygulanması haksızlıklara yol açabileceğinden, m.358’in ikinci kısmında “meğer
ki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış
bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsun”
hükmüne yer verilmiş olup, böylece işletmesi dolayısıyla şirketle iş yapan paysahiplerinin,
şirketin her müşterisi gibi vadeli, konsinye (tamamen güven esasına dayalı olarak, kesin
satış tarihinden önce mal gönderilmesi yöntemi) veya benzeri yöntemlerle şirketten mal
alabilmelerine olanak sağlanmıştır. Diğer taraftan, Yeni TTK m.395/f.2 uyarınca, A.Ş.’ler
bakımından “Yönetim kurulu üyesi, onun yakınları (yani yönetim kurulu üyesinin şirket
dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan biri ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil
üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından biri; Yeni TTK m.393/f.1), kendisinin
ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az %20’sine katıldıkları
sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet,
garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi

6.2. Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası olur ve kamuya
açıklanır. Bu politika genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine
sunulur ve faaliyet raporunda, izahname ve sirkülerlerde yer alır.
6.2.1. Kar dağıtım politikasında a- dönem karı ve dağıtılabilir karın
tutarı ile kaynağı, b- yönetim kurulunun karın dağıtılmasına ilişkin teklifini
hangi kriterleri gözeterek hazırladığı hususu,�������������������������������
c- grup ayrımları da belirtilmek suretiyle hisse başına ödenecek kar payı, ç- yönetim kurulu üyelerine,
kurucu intifa senedi sahiplerine ve çalışanlarına dağıtılması düşünülen kar
payları ve bunların hesaplama şekli, d- kar paylarının ödeme yeri, zamanı
ve şekli, e- takip eden hesap döneminde kar payı (temettü) avansı dağıtılması düşünülüyorsa, buna ilişin esaslar ve öngörüler, f- dolaylı iştirak
ilişkileri de dikkate alınmak suretiyle, dağıtılabilir kardan önemli miktarda
pay alan gerçek kişiler ve alacakları kar payı tutarları (küçük yatırımcılar toplulaştırılmış olarak verilebilir), g- şirketin yıl içinde yaptığı ve yıl
sonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında bilgiye de yer
verilir.
6.3. Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile karın kullanım şekline ilişkin bilgi ayrıca
pay sahiplerine sunulur ve faaliyet raporunda, izahname ve sirkülerlerde
yer alır.
6.4. Kar dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, genel kurul
toplantısını takiben en kısa sürede yapılır.
6.5. Kar payı (temettü) avansı kararı alınmasında ve uygulamasında
azami özen gösterilir.
6.6. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket
menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. (T)
7. Payların Devri: Pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini
zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Esas sözleşmede pay devrini zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmez.
8. Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi 16: Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Yönetim kurulu üyeleri
halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği
tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler.”
16 Eşit işlem ilkesiyle ilgili açıklamalar için bkz: “10” numaralı dipnot.
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ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da
imtiyazlı bir biçimde çeşitli bilgilere ulaşma olanağı olan kimseler, kendileri
adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemleri kamuya
açıklarlar. Pay sahipleri, kendi haklı menfaatlerini koruma amacı olmaksızın,
şirkete veya diğer pay sahiplerine zarar verme kastıyla hareket edemez. (T)
B) Kamuyu Aydınlatma17 ve Saydamlık/Şeffaflık: Pay ve menfaat
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17 6102 sayılı Yeni TTK da kamuyu aydınlatma ilkesi bakımından önemli düzenlemeler
getirmiş olup, anılan düzenlemelere aşağıda değinilecektir.
Ticaret sicili: Yeni TTK m.24’e göre, ticaret sicili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesindeki ticaret
sicili müdürlüklerince tutulur. Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve
depolanması mümkündür.
Tüzel kişi temsilcisi yönetim kurulu üyesi: A.Ş.’lerde bir tüzel kişi yönetim kuruluna (YK)
üye seçildiğinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin
internet sitesinde hemen açıklanır (Yeni TTK m.359).
Bağımsız denetim: A.Ş. denetçisi veya işlem denetçisi, ortakları yeminli mali müşavir (YMM)
veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu (BDK) olabilir. Yeni TTK’ya göre işlem denetçilerinin/BDK’ların görevlerinden bazıları; sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, birleşme sözleşmesi ve raporunun
denetlenmesi, bölünme sözleşmesi ve planının denetlenmesi, tür değiştirme planı ve raporunun
denetlenmesi ile sermaye artırımı ve azaltımının denetlenmesidir.
İnternet sitesi kurma: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
bir internet sitesi açması ve şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü içerikleri Yeni TTK m.1524’de belirtilen hususların yayımlanmasına özgülemesi
zorunlu olup, anılan hükmün yürürlük tarihi 01.07.2013’dür. Anılan sitede yer alacak hususlardan bazıları şunlardır: sermaye artırımı, azaltılması dahil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan rüçhan, değiştirme,
alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; mali tablolar,
kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer mali
tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri; YK yıllık raporu; denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
Fatura, teyit mektupları, ihbar, itiraz vb. beyanların elektronik ortamda yapabilmesi: Tarafların açıkça anlaşmaları ve tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi
feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarların noter aracılığıyla, taahhütlü
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılması koşuluyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit
mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve elektronik gönderme ve elektronik
saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve
kabul edilmişse hüküm ifade eder. Buna ilişkin esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca bir yönetmelikle düzenlenir ve söz konusu yönetmelik Yeni TTK’nın resmi gazetede
yayımı tarihinden itibaren 5 ay içinde yayımlanır (Yeni TTK m.1525).
Kurulların elektronik ortamda yapılması: Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması koşuluyla, sermaye şirketlerinde YK ve müdürler kurulu tamamen elekt-
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ronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde
TTK’da veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik
ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fiziki
katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip
olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya
elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır. A.Ş.’lerde genel kurullara elektronik ortamda
katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin
bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu esaslar bir tüzükle düzenlenir (anılan tüzük 6103 sayılı Kanun’un 42’nci maddesi uyarınca Yeni TTK’nın yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde -14.02.2012 tarihine kadar- yayımlanır). Bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte genel
kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri
borsaya kote edilmiş A.Ş.’lerde zorunlu hale gelir (Yeni TTK m.1527). Bu hükümlerin
yanında, Yeni TTK m.339/2, 354, 379, 385, 393, 398 ve 437’de de kamuyu aydınlatmaya
ilişkin dolaylı (güçlendirici) hükümler yer almaktadır.
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sahipleri şirketin yönetimi, finansal ve hukuki durumuyla ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim gereksinimi duyarlar. Kamuyu aydınlatma
ve şeffaflık ilkesi, pay ve çıkar sahiplerine, şirketin hak ve yararlarını da
gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin sunulmasını amaçlar. Şirket,
kamuya açıklamada bulunurken, mümkün olan en basit kavram�����������
ları kullanır, belirsiz ifadelerden kaçınır. Teknik kavram kullanması gerektiğinde,
herkesin kolayca anlamasına olanak verecek şekilde açıklamalar verilir.
Kamuya açıklanan bilgiler tarafsız olmalıdır. Şirketle ilgili tarafların bir
veya birkaçının bilgi alma ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yapılan bilgi açıklamaları kabul edilemez. Şirketler hiçbir koşulda kendi aleyhlerine
sonuçlar doğuracak da olsa açıklanması gereken bilgilerin açıklanmasında
tereddüt etmemelidir. Ancak kamuya açıklanan şirket bilgilerinin de ticari
sır kapsamında olmaması ve şirketin rekabet gücünü engelleyerek zararına
neden olabilecek sonuçlar doğurmaması önem taşır. Bu İlkeler içerisinde
yer alan periyodik mali tablo ve raporlar ifadesinden, yıllık ve ara dönem
mali tablolarla, yıllık ve ara dönemler itibarıyla hazırlanacak bağımsız
denetim raporu, sermaye yeterliliği tabloları vb. raporlar kastedilir.
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1. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları
1.1. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve
kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru,
eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve
eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz iki yönetici
bulunur. Bu yöneticiler denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim
komitesi ile yakın iş birliği içerisinde bu sorumluluklarını ifa ederler. Pay
sahipleri ile ilişkiler biriminde çalışan bir personel münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilir. Ayrıca yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları vb. kesimler
bu birime yönlendirilir. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde
belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle
şirket ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek durumda olan bağımsız denetim
kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, derecelendirme kuruluşları, sendikalar gibi kurumlar bu kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda, bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar. Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan
muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya
açıklanır.
1.2. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Yönetim kurulu, bilgilendirme
politikası olarak adlandırılabilecek ilkeler bütününü hazırlayarak, genel
kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin
açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan
kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile
hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla
toplantılar düzenleneceğini, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında
nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir. Mevzuat ile düzenlenenler haricinde, genel kurulda görüşülecek konularla ilgili bilgi ve
belgelerin neler olduğu, bilgilendirme politikasında yer alır. Bilgilendirme
politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve
gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun
bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

1.3. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali
bulunan gelişmeler mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.
1.4. Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir
değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin
ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan
hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilir.
1.5. Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek
kamuya duyurulur.
1.6. Yönetim kurulunun, bu İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin bilgileri
içeren tek taraflı irade beyanına ve varsa buna ilişkin uyum raporuna, yıllık
faaliyet raporunda yer verilir ve kamuya açıklanır.
1.7. Kar payı dağıtım politikası faaliyet raporunda yer alır ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
1.8. Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
1.9. Sermaye piyasası araçları yabancı borsalarda kote olan şirket, yurt
dışında açıklamakla zorunlu tutulduğu bilgileri yurt içinde bir zorunluluk
bulunmayan hallerde dahi, bu bilgilerin anlaşılmasını kolaylaştırıcı bilgilendirme notu ile birlikte, yurt dışı borsalar ile eşzamanlı olarak yurt içinde
de kamuya açıklar.
1.10. Proforma mali tablolar ve raporlar dahil, kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan
abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz ve şirketin finansal durumu
ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının
gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal
gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır. Mevzuat ile öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla, proforma
mali tabloların hazırlanması veya revize edilmesi, bağımsız denetim kuru-
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luşunca yapılacak uygunluk denetimi ve kamuya duyurulması ile geleceğe
yönelik bilgilerin açıklanması uluslararası standartlar ile uyumlu olur. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar, bilgilendirme politikasında yer alır.
1.11. Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet adresi kolay bulunabilir ve ulaşılabilir olur. İnternet
sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından
ayrıca İngilizce olarak hazırlanır. Şirketin kendi internet sitesinde yer alan
açıklamalar, mevzuat uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları
yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet
üzerinden erişim olanağı sağlanır, internet sitesi buna uygun olarak
yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitelerinde yayımlanan bilgilerin
değiştirilmesini önleyecek güvenlik önlemleri alınır. İnternet sitesinde,
ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret
sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son
hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo
ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının
gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten
�����������������
oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararlarının toplantı tutanakları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi
talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar, öncelikle yer alır.
Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine,
gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek bir şekilde yer
verilir. Şirketin antetli kağıdında İnternet sitesinin adresi yer alır. İnternet
sitesinin kullanımına ilişkin esaslar, bilgilendirme politikasında yer alır.
1.12. Şirket, mevzuat gereği yapması gereken açıklamalarla sınırlı kalmayarak, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek her türlü önemli bilgiyi kamuya açıklar. (T)

2. Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler
Arasındaki İlişkilerin Kamuya Açıklanması
2.1. Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir kişi veya grubun
şirket sermayesinde veya oy haklarındaki payının şirketin sermayesinin
veya oy haklarının %5, %10, %25, %33, %50 ve %66,67’sine ulaşması,
aşması veya bu oranların altına inmesi durumları şirket tarafından öğrenildiği anda zaman geçirmeksizin kamuya açıklanır.
2.2. Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri dolaylı ve
karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile kamuya açıklanır. Şirketin ortaklık yapısı, sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimlerinin, pay
miktarı ve oranları ile hangi grup paya sahip olduklarına ilişkin bilgilerin
yer aldığı bir tablo haline getirilir ve bu tabloya faaliyet raporunda ve mali
tablo dipnotlarında yer verilir.
2.3. Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan ya
da dolaylı olarak %5’ine sahip olan pay sahipleri, şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri kamuya açıklarlar. Yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve şirket sermayesinin doğrudan ya
da dolaylı olarak %5’ine sahip olan pay sahiplerinin, şirketin ihraç ettiği
sermaye piyasası araçları üzerinde, alım satım işlemleri yapmaları halinde, konuya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, son bir yıl
içerisinde yapılan alım satım işlemlerine ilişkin bilgiler şirketin İnternet
sitesinde ayrıca yer alır. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve
şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5’ine sahip
olan pay sahipleri, şirketin hisse senetlerine dayalı türev ürünlerindeki net
pozisyonlarının şirket sermayesindeki doğrudan veya dolaylı payı %1’i
aştığı takdirde, bu durumu derhal kamuya açıklarlar.
2.4. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5’ine sahip olan pay sahipleri;
pay sahibi olduğu grup şirketleri ile grup şirketi olmamakla beraber, şirketin önemli miktarda ticari ilişki içerisinde bulunduğu şirketlerin sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemlerini derhal
kamuya açıklarlar.
2.5. Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve şirket sermayesinin
doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5’ine sahip olan pay sahiplerinin,
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sermayesinin %5’inden fazlasına sahip olduğu veya bu orana bağlı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle şirket arasındaki ticari ve ticari olmayan iş ve
işlemler kamuya açıklanır.
2.6. Pay sahipleri, şirket yönetiminde etkinlik sağlamak için oy sözleşmeleri yapabilirler. Şirket bu amaçla imzalanmış oy sözleşmelerinin varlığının öğrenilmesi halinde konu hakkındaki bilgileri derhal kamuya açıklar.
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3. Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar
3.1. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanır ve kamuya açıklanır. Periyodik
mali tablolar ve dipnotları mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanır ve uygulanan muhasebe politikaları mali
tablo dipnotlarında yer alır. Periyodik mali tablolar mevcut mevzuat ve
uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde, bağımsız denetim raporunda yer alan hususlar doğrultusunda düzeltilir. Periyodik mali tablo dipnotları şirketin; şarta bağlı olanlar dahil, tüm önemli bilanço dışı işlemlerini, yükümlülükleri ile gelecekteki finansal durumunda etki yaratabilecek
faaliyet sonuçlarını, likiditesini, yatırım harcamalarını, yatırım kaynaklarını ve gelir-gider kalemlerini etkileyebilecek konsolidasyon kapsamında
olmayan diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ilişkilerini içerir. Periyodik
mali tablolar, şirket çalışanlarının, şirketin hisse senetlerinin edindirilmesi
için geliştirilmiş hisse senedi bazlı ve/veya diğer sermaye piyasası araçları
bazlı tüm teşvik sistemleri hakkında bilgi içerir. Halka açık aracı kurumlar ve bankalar, bağımsız denetimden geçmiş periyodik mali tablolarının
dipnotlarında, ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken standart açıklama
ile birlikte, sermaye yeterliliği yükümlülüklerinin yorumuna ve özet bir
bilgiye yer verir. Aracı kurumlar ve bankalar, ayrıca bağımsız denetimden
geçmiş yıllık ve ara dönem sermaye yeterliliği tabloları ile söz konusu tablolara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşüne kendi internet sitesinde
yer verir.
3.2. Faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her
türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.
3.2.1. Yıllık faaliyet raporu, şirketin yönetim kurulu üyeleri, icra baş-

kanı/genel müdür ile periyodik mali tablo ve raporların hazırlanmasından
sorumlu bölüm başkanı veya bu sorumluluğu üstlenmiş görevli ile yönetim
kurulunca bir iş bölümü yapılmış ise periyodik mali tablo ve raporların hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından imzalanır
ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair beyanları faaliyet
raporunda yer alır. Bu kişilerden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda
yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar
yazılı olarak faaliyet raporunda ayrıca yer alır.
3.2.2. Yıllık faaliyet raporu, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, a- faaliyet konusu, b- sektör hakkında bilgi ve şirketin sektör içindeki
yeri, c- finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetimin analiz
ve değerlendirmesi; planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi; belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu, ç- iç kontrol sistemi
ile bu sistemin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine ilişkin yönetim kurulu
beyanı,��������������������������������������������������������������������
d- bağımsız denetim kuruluşunun şirketin iç kontrol sistemi ile ilgili görüşü, e- derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesi, f- faaliyetlerle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin detaylı açıklama, g- Son bir yıl
içinde grup içi şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan önemli
tutardaki işlemlerin analizi, ğ- yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin
ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5’ine sahip
olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5’inden fazlasına sahip olduğu veya
bu orana bağlı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu
veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle, şirket arasındaki ticari ve
ticari olmayan iş ve işlemler, ı- yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin;
özgeçmişleri, görev ve sorumlulukları, şirket dışında yürüttükleri görevler
ve münhasıran bu konuda şirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı,
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı, ödenen bireysel
ücret, ikramiye, diğer menfaatler ve bunların belirlenmesindeki kriterler ile
kurumsal yönetim komitesi tarafından yapılan performans değerlendirmesi,
şirket sermayesinde pay oran ve tutarları, söz konusu kişiler ve şirket
arasında yapılan işlemler, ellerinde bulunan şirkete ait sermaye piyasası
araçları, şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak haklarında açılan davalar, iorganizasyon, sermaye, ortaklık yapısı ve yönetim yapısı değişiklikleri, j-
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şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri, dolaylı ve karşılıklı
iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile gösteren ortaklık yapısı tablosu,
k- varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile alınan cezalar ve gerekçesine ilişkin açıklama, l- şirket faaliyetlerini önemli derecede
etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri, m- şirket aleyhine açılan önemli
davalar ve olası sonuçları; kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar
veya verilen idari para cezası ve benzeri bilgiler, n- kar dağıtım politikası;
kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi, o- satışlar, verimlilik, piyasa payı,
gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük beklentiler, ö- genel kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esasların
açıklandığı metinlere ulaşım bilgileri, p- ����������������������������������
ş���������������������������������
irketin yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla
arasında çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmasını önlemek için şirketçe
alınan tedbirleri de içerir.
3.2.3. Yıllık faaliyet raporunda istatistiki bilgilere ve grafiklere yer verilir.
3.2.4. Periyodik mali tablo ve raporlarda, yeri geldikçe daha açıklayıcı
olmak amacıyla, mevzuatın talep ettiği bilgilere ek açıklamalar getirilir.
3.2.5. Yıllık faaliyet raporunda, çalışanların sosyal hakları, mesleki
eğitim ve çevre korumasına ilişkin hususlara da yer verilebilir. (T)
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HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
İbrahim ERCAN*

2- HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASININ KDV KARŞISINDAKİ
DURUMU
Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (T.C.
yasalar, 1984) 1/1’inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai
faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki mal teslimi ve hizmet
ifalarının KDV’ye tabi olduğu, 2/1’inci maddesinde de, bir mal üzerindeki
*

Vergi Müfettişi
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1- GİRİŞ
İşletmeler bazen bayram, yılbaşı v.b. dönemlerde çalışanlarına ve bazen de müşterilerine belli bir miktarda bedelsiz alışveriş yapılmasını sağlayan hediye çekleri dağıtmaktadırlar. Çalışanlara verilen hediye çekleri
ücret ödemesi kapsamında değerlendirilerek, ücret gideri kabul edilmekte,
müşterilere verilen hediye çekleri ise pazarlama tekniği sayılarak bir pazarlama harcaması olarak kabul edilmektedir.
Hediye çeki, firmaların özellikle yılbaşı veya dini bayramlarda belirli yerlerden satın almak suretiyle müşterilerine dağıttıkları bir satın alma
çekidir. Hediye çeki, bu çeki çıkaran firmalardan belirli bir miktarda mal
veya hizmet alımını sağlayan bir belgedir. Adından da anlaşılacağı üzere,
üçüncü kişilere hediye edilen bir çektir. Özelliği üstündeki değerin belirgin ve karşılığında bir mal veya hizmet alınacak olmasıdır. Ancak çekin
aşında hediye sözcüğünün bulunması nedeniyle bu işlemin KDV’ye tabi
olup olmaması konusunda tereddütlere yol açmıştır. Aslında hediye çekini
alan firma ilerde mal veya hizmet satın alma taahhüdüyle bir nevi parayı
para ile değiştirmektir. Hediye çekini de, karşılığında bir mal veya hizmet
satın almadan, bir pazarlama tekniği gereği olarak karşılıksız dağıtmaktır.
(Değer, 2009)
Bu yazımızda, işletmelerce müşterilerine verilen hediye çeklerinin gider niteliği ve KDV karşısındaki durumu anlatılmaya çalışılacaktır.
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tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya
adına hareket edenlere devredilmesinin veya bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin teslim hükmünde olduğu, belirtilmiştir.
Mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV açısından vergi doğuran olayın malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla meydana geldiği KDV
Kanunu’nun 10’uncu maddesinde belirtilmiştir.
Hediye çeki uygulamasında KDV Kanunu açısında değerlendirilecek
iki ayrı teslim gerçekleşmektedir. İlk teslim, hediye çeklerini müşterilerine
dağıtacak işletmenin bu çekleri bastıran işletmeden satın alması, diğer teslim ise, hediye çekleri karşılığında mal ve hizmet alınmasıdır.
Hediye çeki satılması aşamasında KDV Kanunu’nda belirtilen anlamda
gerçekleşmiş bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu değildir. Bir diğer
ifade ile hediye çekinin satışı halinde KDV yönünden vergiyi doğuran olay
meydana gelmemektedir. Hediye çeki karşılığı alınan bedeller avans niteliğindedir. VUK’un 229. maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş
karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan
ya da işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen bir belge olduğundan ve
hediye çeki satışında henüz gerçekleşen bir mal teslimi ve hizmet ifası söz
konusu olmadığından, hediye çeki satışı yapan firmaların, hediye çeklerini
dekont vererek belgelendirmeleri ve alınan bedelleri avans olarak muhasebeleştirmeleri gerekir. (Altındağ, 2001; Tolu, 2002)
Bununla birlikte, her ne kadar hediye çeklerinin satın alınması aşamasında KDV’yi doğuran olay gerçekleşmemekte ve fatura düzenlenmesi de
gerekmemekte ise de, bu aşamada fatura düzenlenmesi durumunda, vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacak ve KDV hesaplanacaktır.
Hediye çeklerinin kullanımı aşamasında, yani hediye çekinde belirtilen
mal veya hizmetin alınması aşamasında KDV Kanunu’nda belirtilen vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Mal ve hizmete ilişkin faturanın da
bu aşamada düzenlenmesi gerekir.
Faturanın tanımı ve muhteviyatına ilişkin bilgilere 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu’nun (T.C. yasalar, 10.01.1961) 229 ve takip eden maddelerinde yer verilmiştir. 213 Sayılı VUK’un 229’uncu maddesine göre fatura,
satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı

göstermek üzere emtiayı satan ya da işi yapan tüccar tarafından müşteriye
verilen vesikadır. Aynı Kanun’un 230/3’üncü maddesi uyarınca faturada
müşterinin adı-ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasının yer alması zorunlu olup, 231/5’inci maddesine göre ise, faturanın
malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde
düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Ancak, hediye çekini satan firmaların hediye çekleri kullanılarak yapılan alışverişlerin karşılığı faturayı, hediye çeklerini satın alan ve dağıtan
firma veya kişiler adına düzenlemeleri gerekir. Çünkü, hediye çeki karşılığı olan alışveriş bedellerinin gerçek yüklenicileri, hediye çeklerini kullanıp
alışveriş yapan kişiler değil, hediye çeklerini satın alıp dağıtan firma veya
kişilerdir. (Altındağ, 2004)
Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı’nın 26.01.2001 tarih ve 5166 sayılı
Özelgesinde;
“………..
Herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifasını göstermeyen hediye çeklerinin verilmesi ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay gerçekleşmemektedir. Bu nedenle, hediye çeki dağıtılan firmaların, hediye çeklerini dekont
vererek belgelendirmeleri ve alınan bedelleri avans olarak muhasebeleştirmeleri gerekir.
Dekont verilmek suretiyle belgelendirilen ve “avans” olarak muhasebeleştirilen hediye çeklerinin, nihai tüketiciler tarafından ibraz edilerek çek
tutarı kadar malın teslimi durumunda, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
10/a maddesi hükmü uyarınca, vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden
daha önce belgeye bağlanmayan bu teslimlere ilişkin fatura ve benzeri vesikaların, hediye çeklerini kişilere veren firmalar adına düzenlenmesi gerekmekte olup, hediye çeklerini ibraz eden kişilere yapılan teslim ve hizmet
ifaları sırasında ayrıca bu kişiler adına fatura ya da fatura yerine geçen bir
vesika düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu teslim ve hizmetlere
ilişkin faturaların, onar günlük süreler halinde satış bilgileri toplanarak ve
katma değer vergisi yönünden aylık vergilendirme dönemleri de geçirilmemek kaydıyla düzenlenmesi gerekmektedir.
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Öte yandan, hediye çekleri ibraz edilmek suretiyle yapılan teslim ve
hizmetlere, bu mal ve hizmet teslimleri için belirlenmiş olan katma değer
vergisi oranlarının uygulanacağı tabiidir.
……” denilmiştir.
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3- HEDİYE ÇEKLERİNİN GİDER NİTELİĞİ
Hediye çekleri, yazımızın “Giriş” bölümünde de belirtildiği gibi, çalışanlara veya müşterilere verilmektedir. Çalışanlara verilen hediye çekleri
ücret ödemesi kapsamında değerlendirilecek ve ücret gideri olarak kabul
edilecektir. Müşterilere verilen hediye çekleri ise pazarlama tekniği sayılarak bir pazarlama harcaması olarak kabul edilecektir.
Bununla birlikte, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler 193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (T.C. yasalar, 06.01.1961) 40’ıncı maddesinde, safi kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler ise 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (T.C. yasalar, 21.06.2006) 8’inci maddesinde belirtilmiştir.
193 sayılı GVK’nın 40/1’inci maddesine göre, ticari kazancın elde
edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, safi kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınmaktadır. Bu nitelikteki giderlerin, kazancın elde edilmesi ve idamesiyle illiyet bağının bulunması, iş ve
işletme hacmi ile mütenasip olması gerekir. 5520 sayılı KVK’nın 8/1’inci
maddesinde, safi kurum kazancının da ticari kazanç gibi tespit edileceği
belirtilmiştir.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nın 07.02.1994 tarih ve B07.0.GEL.0.02/13
sayılı“Akaryakıt satışlarında, hediye kuponu verip, şirkete ait marketten
bedava mal alma imkanının sağlanmasının vergi kanunları karşısındaki durumu hakkındaki” Özelgesinde;
“5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin 2. bendinde “Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır” hükmü yer almıştır.
Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1.
fıkrasında ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan
genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirtilmiş bulunmaktadır.
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4- SONUÇ
İşletmelerin çalışanlarına verdikleri hediye çekleri ücret ödemesi kapsamında değerlendirilerek ücret gideri olarak kabul edilmesi, müşterilerine
verdikleri hediye çekleri ise pazarlama harcaması kapsamında değerlendirilerek, GVK’nın 40/1’inci maddesine göre, ticari kazancın tespitinde
indirilecek gider olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Hediye çeki satın alınması aşamasında, KDV Kanunu’nda belirtilen bir
mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu olmadığından vergiyi doğuran olay
meydana gelmemektedir. Hediye çeki karşılığı alınan bedeller avans niteliğindedir. Hediye çeklerinin kullanımı aşamasında, KDV Kanunu’nda belirtilen vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ve hediye çekinde belirtilen
mal ve hizmete ilişkin faturanın da bu aşamada düzenlenmesi gerekmektedir.
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Bu hükümlere gör, işletme ile ilgili giderlerin safi kurum kazancının
tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Buna göre, adı geçen kurumun akaryakıt satışlarında, hediye kuponu
verip şirkete ait marketten bedava mal alma imkanının verilmesi durumunda, hediye kuponu karşılığında marketten müşterilere verilen emtianın bedelinin markete ait defter kayıtlarında emsal bedeli ile hasılat kaydedilmesi gerekir. Öte yandan bu bedelin, akaryakıt satışlarını arttırmak amacıyla
akaryakıt alan müşterilere verilen hediye kupon bedellerinin, market tarafından akaryakıt istasyonuna fatura edilmesi şartıyla, akaryakıt istasyonu
için tutulan kayıtlarında gider olarak gösterilmesi mümkün bulunmaktadır.” denilmektedir.
Firmaların reklam ve tanıtım amacıyla hediye çeki satın alıp dağıtmaları nedeniyle katlandıkları giderlerin GVK’nın 40/1. maddesi kapsamında
değerlendirilmesi gerekir. Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için dağıtılan hediye çeklerinin iş ve işletme ile ilgisinin ispat ve tevsik edilmesi
gerekir. Bu nedenle, hediye çeki dağıtılan kişilerin bir listesi yapılarak, hediye çeki dağıtılan kişilerle iş ve işletme faaliyetleri arasında bağlantının
kurulması gerekir. (Atındağ, 2001, 31; Tolu, 2002, 206)
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ÖZEL MALİYET BEDELİ

I-GİRİŞ
Ticari işletmeler tarafından kira ile tutulan ve genişletilen veya iktisadi kıymeti devamlı olacak şekilde artırılan gayrimenkullere bu amaçlarla yapılan giderlerin gayrimenkullerin maliyetine eklenmesi söz konusu
değildir. Çünkü gayrimenkuller gideri yapan ticari işletmenin envanterine
kayıtlı değildir.
İşletmelerin kiraladıkları gayrimenkullerden kendi ihtiyaçlarına uygun
şekilde faydalanabilmek amacıyla yaptıkları bu giderler sonucu gayrimenkullerde ortaya çıkan değer artışından işletmenin birden fazla hesap döneminde yararlanacağı göz önüne alınarak bu tür giderlerin duran varlık
niteliğini kazandığını ve amortisman yoluyla itfasının zorunlu olduğunu
söyleyebiliriz.
Nitekim; işletmelerin kiralamış oldukları gayrimenkulü genişletmek
veya iktisadi kıymetini artırmak maksadıyla kiracı olarak yapmış oldukları
giderler “Özel Maliyet Bedeli” olarak adlandırılmaktadır.
213 sayılı VUK’un 272’nci maddesinde;
“Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler,
gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet
bedeline eklenir.
(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve
eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek
suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için
yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.)
Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve da*

İller Bankası Müfettişi (E. Vergi Denetmeni)
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İlker Şadi İŞLEYEN*

145

MALİ

ÇÖZÜM

Kasım - Aralık 2011

ğıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının
veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda
getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.
Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir.”
hükmü yer almaktadır.
Madde metnine bakıldığında özel maliyet kapsamında değerlendirilecek harcamaların sadece kiralanan gayrimenkuller için değil, kiralanan
gemiler ile elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş
kiracılarının bu varlıklara yapacağı özel maliyet niteliği taşıyan harcamaların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.
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II- ÖZEL MALİYET BEDELİ OLARAK AKTİFLEŞTİRİLECEK
GİDERLER
Bir harcamanın hangi durumda özel maliyet bedeli olarak dikkate alınacağı hususunda iki konu önem arz etmektedir. İlk olarak; yapılan harcama ile meydana gelen değer artışı gayrimenkulden herhangi bir değer azalışına sebebiyet vermeden ayrılamıyor olması, ikinci olarak ise tek başına
da bir değer ifade etmiyor olması gerekmektedir. Bu durumda söz konusu
harcama özel maliyet bedeli olarak dikkate alınır ve muhasebeleştirilir.
Buna göre yapılan bir giderin özel maliyet bedeli olarak değerlendirilebilmesi için;
1- Üzerinde harcama yapılan gayrimenkul bir başkasına ait olması,
2- Giderler kiracı tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.
3- Gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak
artırmak amacıyla yapılan giderlerden olması,
4- Bir geminin, iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve
eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak, bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderlerden olması,
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III- ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI
VUK’un 327. maddesinde; “Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve
dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272.
maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya
işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa
edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir
defada gider yazılır.” hükmüne yer verilmiş ve özel maliyet bedellerinin
ne şekilde itfa edileceği açıklanmıştır.
Özel maliyet bedellerinin itfa süresi, kira kontratındaki süredir. Özel
maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kiralanan
şeyin, kira süresi dolmadan boşaltılması halinde, henüz itfa edilmemiş
olan özel maliyet bedelleri, boşaltma yılında bir defada gider yazılır. Kira
sözleşmesinde süre belli edilmemişse, itfa süresinin ne olacağı konusunda
açıklık yoktur. Bu durumda uygulamada, genel amortisman oranına göre
yani % 20 amortisman hesaplanarak itfa süresinin beş yıl olarak belirlenmektedir.
Diğer taraftan, uygulamada kira sözleşmeleri genellikle bir yıl yapılmakta, ancak devamlı olarak uzatılmaktadır. Kiralama süresi bir yıl dahi
olsa; değer artırıcı harcamaların, kiracı tarafından aktifleştirilmesi gerekir.
Zira gayrimenkullerin değerinde meydana gelecek artış, tahliye halinde
değerlemeye tabi tutulacak ve kiralayan yönünden bir gelir unsuru olarak
işlem görecektir. Bir yıllık kiralama işleminde (muvazaa söz konusu olmadığı sürece), aktifleştirilen özel maliyet bedeli aynı yıl içinde tamamen
gider yazılarak yok edilebilir. Ancak, bir yıllık sürelerle kiralama süresi
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5- Kiracının faaliyetini ifa için meydana getirdiği tesisata ilişkin giderlerden olması gerekmektedir.
Normal bakım ve tamir gideri niteliğinde olan giderler ilgili dönemde
doğrudan gider yazılması gerektiğinden, gayrimenkuller için yapılan giderler hem iktisadi kıymeti artırıcı ve hem de tamir, bakım v.s. gibi giderlerden oluşuyor ise bu giderlerden aktifleştirilecek kısmın ayrılarak özel
maliyet bedeli olarak dikkate alınması ve muhasebeleştirilmesi gerekir.
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devamlı olarak uzatılıyorsa; kira süresi belirsiz kabul edilerek uygulama yapılmalı ve bu noktada genel esaslara göre 5 yıllık itfa süresi belirlenmelidir.
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IV- ÖZEL MALİYET BEDELİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Tek Düzen Hesap Planı 264-Özel Maliyetler Hesabı ihtiva etmesine
rağmen, bu hesabın özel maliyet niteliğindeki harcamaların yapılmış olduğu cari dönemde aktifleştirilmesi durumunda kullanılması mümkündür.
Birden fazla cari hesap döneminde yapılan ve özel maliyet niteliği taşıyan giderlerin ise, ilk olarak 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına
kaydedilerek muhasebeleştirilmesi ve söz konusu giderlerin tamamlanmasından sonra toplam bedelin 264-Özel Maliyetler Hesabına alınması suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
Örnek: XYZ …Ltd. Şti. 2010 yılında 4 yıl için kiraladığı işyerine
2010 yılında 10.000,00 TL ve 2011 yılında ise 5.000,00 TL tutarında özel
maliyet niteliğinde gider yapmış olsun. Ayrıca işyerinin 21.09.2011 tarihinde kullanıma açıldığını kabul edelim.
————————–../../2010————————————–
258 – YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                                        10.000,00
Özel Maliyet Harcamaları
191 – İNDİRİLECEK KDV                                                                   1.800,00
100 – KASA                                                                          11.800,00
————————–../../2011————————————258 – YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                                          5.000,00
Özel Maliyet Harcamaları
191 – İNDİRİLECEK KDV                                                                   900,00
100 – KASA                                                                            5.900,00
—————————21/09/2011—————————————
264- ÖZEL MALİYETLER                                                                 15.000,00
258 – YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                   15.000,00
——————————————————————————–
Dikkat edilirse özel maliyet niteliğindeki giderler işyeri kullanıma açılıncaya kadar 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında muhasebeleştirilmiş, işyeri kullanılmaya başlanınca ise özel maliyet hesabına aktarılmıştır.
Özel maliyet bedelinin itfa edilmesinde ise özel maliyet giderine konu

olan işyerinin kullanılmaya başlandığı hesap dönemi de dahil edilerek
kalan kira süresinin dikkate alınması ve bu şekilde muhasebeleştirilmesi,
doğrudan 4 yıllık kira süresinin dikkate alınmaması gerekmektedir. Bu durumda kira süresi 4 yıl olmasına rağmen söz konusu kiralanan işyeri için
yapılan özel maliyet niteliğindeki harcamaların tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması 2011 yılında mümkün olduğundan ve kira süresinin
dolmasına 3 yıl kaldığından, özel maliyet bedelinin itfası 3 yıl olarak muhasebeleştirilecektir.
—————————31.12.2011—————————————
770 – GENEL YÖNETİM GİDERİ                                                       5.000,00
268 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                     5.000,00
——————————————————————————–
Özel Maliyet niteliğinde harcama yapılan kiralık bir işyerinin kira süresi içinde tahliye edilmesi halinde ise işyerinin tahliye edildiği cari yılın
sonunda tüm özel maliyet bedeli gider yazılarak muhasebeleştirilecektir.
Konu bir örnekle açıklayacak olursak;
Örnek: ABC…. Ltd. Şti. 2010 yılında 5 yıllığına kiraladığı fabrika
binası için 21.09.2010 tarihinde 10.000,00 TL özel maliyet niteliği taşıyan
harcama yapmış olsun.Aynı firmanın bu harcamayı yaptığı fabrika binasını
da kira süresi dolmadan 2011 yılında tahliye ettiğini varsayalım. Bu durumda muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır:
————————–21.09.2010————————————–
264 – ÖZEL MALİYETLER                                                                 10.000,00
Özel Maliyet Harcamaları
191 – İNDİRİLECEK KDV                                                                    1.800,00
100 – KASA                                                                           11.800,00
—————————31.12.2010—————————————
770 – GENEL YÖNETİM GİDERİ                                                       2.000,00
268 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                     2.000,00
—————————-31.12.2011—————————————–
268 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                  2.000,00
689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER ZARAR                                     8.000,00
264 – ÖZEL MALİYETLER                                                    10.000,00
Özel Maliyet Harcamaları
———————————————————————————–
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V- SONUÇ
İşletmelerin kiralamış oldukları gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini artırmak maksadıyla kiracı olarak yapmış oldukları giderler
Özel Maliyet Bedeli olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda özel maliyet
bedeline normal bakım, tamir ve temizleme giderleri gibi mutat olan gayrimenkulün değerini arttırıcı mahiyette olmayan harcamalar dahil değildir.
Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamaların kira süresi içerisinde eşit
oranlarda itfa edilmesi gerekir.
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KAYNAKÇA
www.tbmm.gov.tr
www.mevzuat.gov.tr
www.resmigazete.gov.tr
www.muhasebedersnotları.com
www.vergivekanun.com
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