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SUNUŞ
Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girme süresi yaklaşırken TÜRMOB Türkiye genelinde meslek mensuplarına yönelik TTK, KOBİ Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim eğitimlerini planlamıştır. TTK eğitimlerimiz, 30 Ocak 2012 Pazartesi başlamış ve 23 Şubat 2012 Perşembe gününe kadar 22 eğitim birimimizde devam etmiştir.
TTK eğitimlerine 15.039 meslek mensubumuz başvurmuş ve 14.496 meslek
mensubumuz bu eğitime katılmıştır. TTK eğitimlerimiz 7 saat olarak planlanmış, meslek mensuplarımız bu eğitimlere hafta içi gündüz, hafta içi akşam ve hafta sonu gruplarından birisini seçerek katılmışlardır.
TFRS eğitimlerimiz, 25.02.2012 Cumartesi başlamış ve 18.03.2012
Pazar gününe kadar 22 eğitim birimimizde eğitimlerimiz devam etmiştir.
TFRS eğitimlerine 14.974 meslek mensubumuz başvurmuş ve 13.703 meslek mensubumuz katılmıştır. TFRS eğitimlerimiz 14 saat olarak planlanmış,
meslek mensuplarımız bu eğitimlere hafta içi gündüz, hafta içi akşam ve
hafta sonu gruplarından birisini seçerek katılma olanağı elde etmişlerdir.
Eğitimler sırasında ilçe temsilcilerimiz ve yardımcı ekibimiz eğitim yerlerinde bulunarak, meslek mensuplarımızın sorularını ve sorunlarını çözmeye yardımcı olmuştur. Bu eğitimlerde barcode sistemi kullanılarak meslek mensuplarımızın eğitime katılımı kayıt altına alınmış ve takip edilmiştir.
TÜRMOB tarafından planlanan ve Odamız tarafından yürütülen TTK
ve KOBİ-TFRS eğitimlerimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Alınan eğitimlerden sonra sıra denetim eğitimlerimize gelmiş bulunmaktadır.
Denetim eğitimlerimize katılım için aşağıda belirtilen adımları izleyerek katılmak mümkün olacaktır.
https://egitim.tesmer.org.tr/portal/ adresinden eğitim alanına (Portala)
girebilmek için TEE-T.C.NO bölümünü doldurduktan sonra şifre kısmına
size gönderilen geçici şifrenizi yazınız. TEE- yazmadan sadece T.C.Kimlik
numaranız ile giriş yapamazsınız.
Portaldan 36 saatlik uzaktan DENETİM Eğitimleri 25 Nisan 2012 Çarşamba günü, saat 10.00 da başlayacak ve 7 Mayıs 2012 tarihinde saat
23.59 da sona erecektir. Belirlenen tarihler arasında istediğiniz saat ve
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günde portala giriş yaparak DENETİM eğitiminizi tamamlamanız gerekmektedir.
Odamız tarafından yapılan yüz yüze TTK ve KOBİ-TFRS eğitimlerini tamamlayanlar ile uzaktan 36 saatlik (portaldan) DENETİM Eğitimini
TÜRMOB portalından tamamlayan üyelerimiz daha sonra yapılacak 42
saatlik yüz yüze eğitimlere başvuru yapabileceklerdir. Eğitimi tamamlamayanlar yüz yüze eğitime alınmayacaktır.
Başvurular alındıktan sonra yerleştirmeler yapılacak ve eğitim birimlerimizde eğitimler başlayacaktır.
111. Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle esen kalın
YÖNETİM KURULU

4
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Haksız Rekabetle Mücadelede: “Yön Bulma”,
İlkeler ve Strateji
Yahya Arıkan
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ TİCARİ DEFTERLERE
İLİŞKİN CEZALARIN UYGULANABİLİRLİK SORUNU
Mustafa YAVUZ*
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu birçok fiil için cezai yaptırım öngörmüştür. Ancak sözkonusu cezai yaptırımlar arasında yer alan ticaret defterlere ilişkin cezaların, ceza hukukunun “suçların ve cezaların kanuniliği”,
“ceza sorumluluğunun şahsiliği” ve “kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil
için kimseye ceza verilemeyeceği” ilkeleri kapsamında tüzel kişi tacirler
ve bunların yönetim organları hakkında uygulanamayacağı değerlendirilmekte ve buna ilişkin çözüm önerisi getirilmektedir. Bu çalışma, kesin ve
nihai bir yargıya ulaşmaktan ziyade, konunun tartışılabilmesine ve gerekliyse çözüm bulunmasına zemin hazırlamayı hedeflemektedir.
Anahtar Sözcükler: Ticari defterlere ilişkin suçlar, tüzel kişi tacirler,
suçların ve cezaların kanuniliği
1. GİRİŞ
Ülkemizde ticari hayatı adeta yeniden inşa edecek olan 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu1 (YTTK), kurumsal yönetim ilkelerini ve bilgi toplumu hizmetlerini hayata geçirerek ticaret şirketlerinin şeffaflaşmasına ve
kurumsallaşmasına ağırlık vermekte, uzmanlaşma ve profesyonelleşmeyi
getirmekte, mevzuatımızın Avrupa Birliği hukukuna uyumunu sağlamakta ve Ticaret Hukuku uygulamasındaki mevcut sorunları çözüme kavuşturmaktadır. Bununla birlikte, getirdiği yeniliklerden ayrı olarak YTTK,
anonim şirketlere ilişkin suç ve cezalar açısından 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanununa (ETTK) nazaran daha fazla fiil için cezai sorumluluk öngörmektedir. Ancak Kanun, bir bütün olarak ve ceza hukukunun temel ilkeleri dikkate alınarak değerlendirildiğinde, ticari defterlere ilişkin cezaların
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve
14.02.2011 tarihli, 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, birkaç hükmü dışında
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
*
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tüzel kişi tacirler ve/veya bunların yönetim organlarının üyeleri hakkında uygulanmasında bazı sorunların yaşanmasının muhtemel olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışma, kesin ve nihai bir yargıya ulaşmaktan ziyade, konunun tartışılabilmesine ve gerekliyse çözüm bulunmasına zemin
hazırlamayı hedeflemektedir.
Makalede öncelikle tacirler hakkında genel bilgi verilmiş ve YTTK’da
faili tacirler olarak düzenlenen suçlar ve bunlar için öngörülen cezalar
açıklanmış, daha sonra da anılan Kanunda ticari defterlere ilişkin cezaların
tüzel kişiler ve/veya bunların yönetim organlarının üyeleri hakkında
uygulanmasının mümkün olup olmadığı etraflıca değerlendirilmiştir.
2. TACİRLER HAKKINDA GENEL BİLGİ
YTTK tacirleri, gerçek kişi tacirler ve tüzel kişi tacirler olmak üzere
iki gruba ayırmıştır. Gerçek kişi tacir, Kanunun 12. maddesinde “bir ticari
işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişi” olarak tanımlanmış;
ayrıca bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon
ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline
tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimsenin, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılacağı vurgulanmıştır. Küçük ve kısıtlılara ait ticari
işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci, tacir sayılmayacak, tacir sıfatı, temsil edilene ait olacaktır. Ancak, yasal temsilci ceza hükümlerinin
uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olacaktır.
Tüzel kişi tacirler ise ticaret şirketleriyle (kollektif, komandit, anonim, limited şirketler), amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel
idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan
kurum ve kuruluşlardır (YTTK md. 16/I). Tüzel kişinin iradesi, organları
aracılığıyla açıklanır ve organlar, hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle
tüzel kişiyi borç altına sokarlar.
Tacir olmanın getirdiği bazı kolaylıklar olduğu gibi, bunların bir takım görev ve sorumlulukları yanında haklarında uygulanacak yaptırımlar
da mevcuttur. Tacirler hakkında öngörülen cezai yaptırımlar, YTTK’nın
154
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562. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddede yer alan cezaların faili hem gerçek hem de tüzel kişi tacirlerdir. Ancak, ceza hukukunda tüzel
kişilerin gerçek kişiler gibi suçların faili olamadığı, bunlar hakkında tüzel
kişilere özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanabildiği dikkate alındığında,
anılan Kanunda yer alan cezaların tüzel kişi tacirler hakkında ne şekilde
uygulanacağı hususu soru işareti oluşturmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde
bu hususlar cevaplandırılmaya çalışılmıştır.
3. 6102 SAYILI YTTK’DA FAİLİ TACİRLER OLAN SUÇLAR
ve BU SUÇLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR
3.1. Defter Tutma Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması
Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle
malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve YTTK’ya göre
açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü
kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin
faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulacak,
işletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilecektir
(YTTK md. 64/I). YTTK’da ticari defter olarak yevmiye, defteri kebir ve
envanter defteri sayılmış; bunlar dışında tutulacak defterlerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu2 (GMDK) tarafından
bir tebliğ ile belirleneceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla tacirler, sayılan
defterler dışında GMDK’nın belirleyeceği defterleri de tutmakla yükümlüdür. Diğer taraftan Kanun, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili
olmayan defterleri de ticari defterler olarak kabul etmiştir.
YTTK’nın 562/I-a maddesinde ise; “64. maddenin birinci fıkrasındaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenlerin” ikiyüz günden az
olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
2 YTTK’da geçen ibare “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu” olmasına karşın, 660
sayılı KHK’nın 32/III. maddesi ile TMSK kaldırılmış; Kurulun görev ve yetkileri ile her
türlü varlıkları, borç ve alacakları, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtları ve diğer dokümanları ile nakit ve benzerleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın yeni oluşturulan Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna devredilmiştir.
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YTTK’da sayılan ticari defterleri tutma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hali cezai sorumluluk gerektirmektedir. Her ne kadar mezkur Kanunun 64/V. maddesinde, “yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında
tutulacak defterlerin GMDK tarafından bir tebliğ ile belirleneceği” ifade
edilmişse de, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamadığından (TCK md. 2/II), kanaatimizce GMKD’nın belirlediği defterleri tutmayanlar hakkında YTTK’nın 562/I-a maddesinde yer alan ceza hükmü
uygulanamayacaktır.
3.2. Belgelerin Kopyasının Saklanmaması
Tacirler, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer
şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla
yükümlüdür (YTTK md. 64/II). YTTK’nın 562/I-b maddesinde de “64.
maddenin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanların”
ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacağı öngörülmüştür.
3.3. Defterlerin Açılış ve Kapanış Onaylarının Yaptırılmaması
Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanacaktır. ETTK’ya göre sadece yevmiye ve envanter defterleri için kapanış onayı
zorunlu iken, çift defter kullanımını olabildiğince engellemek amacıyla,
YTTK’da bu defterler dışında defteri kebir, pay defteri, yönetim kurulu
karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri için de kapanış
onayı zorunlu hale getirilmiştir (YTTK md. 64/III). Kanunda bu onayların, uygulamada sıkışıklığa yol açmamak için izleyen faaliyet döneminin
altıncı ayının sonuna kadar yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da
onaylanabilecektir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini arayacaktır (Yavuz, 2011, 222). YTTK’nın
562/I-c maddesinde “64. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli
onayları yaptırmayanların” ikiyüz günden az olmamak üzere adli para
cezasıyla cezalandırılacağı belirtilmiştir.
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3.4. Ticari Defterlerin Kanuna Uygun Tutulmaması
Yukarıda belirtildiği üzere ticari defterler, tacirler tarafından tutulacaktır. Ticari defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulacak; kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları
açıkça belirtilecektir. Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılacaktır. Bir yazım veya kayıt,
önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemeyecek ve değiştirilemeyecektir. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan
değiştirmelerin yapılması yasaktır. Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların
elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla
okunmasının temin edilmiş olması şarttır (YTTK md. 65). Kanunun 562/Id maddesine göre “65. maddeye uygun olarak defterlerini tutmayanlar”,
ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.
3.5. Hileli Envanter Çıkarılması
Her tacir, ticari işletmesinin açılışında ve her faaliyet döneminin sonunda, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve
diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile
borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarmakla yükümlüdür. Faaliyet dönemi veya başka bir kanuni terimle hesap yılı oniki ayı
geçemeyecek; envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde çıkarılacaktır (YTTK md. 66). Maddi duran malvarlığı ile
stok malvarlığının ne şekilde envantere alınacağı hususu anılan maddede detaylı bir şekilde açıklanmıştır. YTTK’nın 562/I-e maddesinde, “66.
maddeye aykırı hileli envanter çıkaranların”, ikiyüz günden az olmamak
üzere adli para cezasıyla cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
3.6. Türkiye Muhasebe Standartlarına Ve Bunların Yorumlarına
Aykırı Davranılması
Gerçek ve tüzel kişi tacirler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek
münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, GMDK tarafından
yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer
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alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar (YTTK md. 88). Kanunun
562/II. maddesinde, “Bu Kanunun 88. maddesine aykırı hareket edenler
yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.” denilmiştir.
4. YTTK’DA TACİRLER HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN CEZALARIN
UYGULANABİLİRLİK SORUNU
4.1. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu
Anayasada güvence altına alınan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin gereği olarak sadece gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımına (hapis
cezası ve adli para cezası) hükmedilebilir. Tüzel kişilerin fiil ehliyeti, isnat
yeteneği veya kusurundan bahsedilemeyeceği için işlenen bir suç nedeniyle tüzel kişiler hakkında cezai yaptırım uygulanamaz ve bunlar bir suçun faili olarak kabul edilemezler. Bu kapsamda, TCK’nın 20. maddesinde
ceza sorumluluğunun şahsi olduğu ve tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımının uygulanamayacağı hükme bağlanmış, ancak suç dolayısıyla
kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımların saklı
olduğu belirtilmiştir (Yavuz, 2011, 219).
Öte yandan, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri, ancak kanunlarda bu tedbirlerin uygulanabileceğinin özel olarak belirttiği hallerde
tatbik edilecektir. Tüzel kişiler hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak TCK’nın 60. maddesinde, bir kamu kurumunun verdiği
izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya
temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması
suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkumiyet halinde, iznin iptaline karar verileceği, ayrıca müsadere hükümlerinin, yararına
işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek olan
güvenlik tedbirleri kamu kurumları tarafından verilen “iznin iptali” ve
“müsadere” hükümlerinin uygulanmasıdır.
YTTK’nın 562. maddesinin I. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) bentleri
ile II. fıkrasında düzenlenen adli para cezalarının failleri, ilgili maddelerde
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“tacirler” olarak gösterilmiştir. Tacirler, gerçek kişi tacirler ve tüzel kişi
tacirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sözkonusu suçların, gerçek kişi
tacirler tarafından işlenmesi halinde, bu suçlar için öngörülen cezaların
uygulamasında bir sorun bulunmamaktadır. Zira gerçek kişiler, bir suçun
faali olabilmektedir.
Ancak, tüzel kişi tacirler, bir başka ifadeyle, ticaret şirketleri (kollektif,
komandit, anonim ve limited şirketler) açısından durum aynı değildir. Yukarıda belirtildiği üzere, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi kapsamında
sadece gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanabilmektedir. Tüzel
kişi tacirler hakkında ise cezai yaptırım uygulanamaz ve bunlar bir suçun faili olamazlar. Tüzel kişi tacirlerle ilgili olarak kanunla öngörülmesi
şartıyla ancak TCK’da düzenlenen güvenlik tedbirleri (izin iptali ve/veya
müsadere) uygulanabilir.
4.2. Tüzel Kişi Tacirlerin Yerine Yönetim Organlarının Sorumluluğuna
Gidil(eme)mesi
Önceki bölümlerde açıklanan cezaların (YTTK md. 562/I-a,b,c,d,e; II)
tüzel kişi tacirler yerine bunların yönetim organları hakkında uygulanması
mümkün müdür? Bu soruya, ceza hukukunun temel ilkeleri kapsamında
cevap bulmaya çalışacağız.
Anayasada da ifade edilen ve evrensel nitelikteki “kanunsuz suç ve
ceza olmaz” ilkesinin gereği olarak kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil
için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz (Anayasa
md. 38; TCK md. 2). “Suç ve cezada kanunilik” ilkesi, çağdaş hukukun vazgeçilmez temel ilkelerinden biridir. Bu ilke kapsamında, ticari
defterlerle ilgili suçlardan dolayı tüzel kişi tacirlerin yönetim organlarının
(anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürler) sorumluluğuna gidilebilmesi için; YTTK’da ceza hükümlerinin uygulanması yönünden “yönetim organlarının tacir gibi sorumlu olacağının” veya “tüzel
kişi tacirlerin cezai sorumluluğunun tüzel kişi adına hareket eden organın
üyelerine ait olacağının” açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Ancak, belirtilen şekilde bir düzenleme zımni veya aleni olarak YTTK’da
yer almamaktadır. Dolayısıyla suç ve cezada kanunilik ilkesi gereğince
ticaret şirketlerin yönetim organları hakkında ticari defterlere ilişkin suçMART - NİSAN 2012
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lardan dolayı herhangi bir cezanın verilemeyeceği düşünülmektedir. Bu
durumda, hem tüzel kişi tacirlere, hem de bunların yönetim organlarının
üyelerine, yukarıda açıklanan gerekçelerle, ticari defterlerle ilgili suçlardan dolayı ceza verilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla, YTTK’nın
562. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) bentleri ile II. fıkrasındaki cezaların tüzel kişi tacirler hakkında uygulanabilirliğinin bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, YTTK’nın 375. maddesinin (c) ve (f) bentlerinde, anonim şirket yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve
yetkileri arasında, “muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin
gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması” ve
“pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması…” sayılmıştır. Sözkonusu hükümlerin, ticari defterlerin
yönetim kurulu tarafından tutulması yükümlülüğünü düzenlediği kabul
edilse dahi, bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde cezai sorumluluğun
yönetim kurulu üyelerine ait olacağına ilişkin bir kural anılan hükümlerde
yer almamaktadır. Bu haliyle bahsi geçen maddedeki hükümlerin, TCK’da
(md. 2) yer alan “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye
ceza verilemez.” kuralını karşılamadığı ve bu hükümlerden hareketle ticari defterlere ilişkin cezai sorumluluğun organ üyelerine yüklenemeyeceği
değerlendirilmektedir. Kaldı ki TCK, kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılmasını, bu hükümlerin kıyasa yol
açacak biçimde geniş yorumlanmasını yasaklamıştır. Öte yandan, her ne
kadar 64. maddenin gerekçesinde, tacir tüzel kişi ise defterleri tutma sorumluluğunun, yönetim kuruluna ve yöneticilere ait olduğu belirtilmişse
de, gerekçede yer alan ifade hem Kanun hükmü şeklinde sonuç doğurmamakta, hem de cezai sorumlulukla ilgili bir düzenlemeyi içermemektedir.
Bununla birlikte, aynı konu ETTK’da, ceza hukukunun ilkeleri dikkate
alınarak düzenlenmiş ve Kanunun 50 yılı aşkın uygulamasında herhangi
bir sorun yaşanmamıştır. Anılan Kanunun 67. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında; bir tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye
yetkili kıldığı kimsenin bu defterlere geçirdiği kayıtların, o tacirin kendisi
tarafından tutulmuş kayıtlar hükmünde olduğu, ticari defterlerin kısmen
veya tamamen mevcut olmamasından yahut kanuna uygun surette tu160
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tulmamasından veyahut saklanması mecburi olan defter ve kağıtların
gereği gibi saklanmamasından doğan sorumluluğun doğrudan doğruya işletme sahibine ve tüzel kişilerde yönetim organının üyelerine veya
idare işlerine yetkili olan kimselere ve tüzel kişiliği olmayan ticari işletme
ve teşekküllerde onları idareye yetkili olan kimselere ait olduğu, bunların,
kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu sorumluluktan kurtulamayacakları; defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun
şekilde yerine getirmeyip de belirtildiği şekilde sorumlu olanların üç
milyon liradan otuz milyon liraya kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı, defterlerin kanuna uygun şekilde tutulmaması halinde, bunları tutmakla vazifelendirilmiş olan kimselere de aynı cezanın verileceği ve diğer
kanunlarda bulunan cezai hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, ticari defterleri gerçek ve tüzel kişi tacirler tutmakla
yükümlü olmakla birlikte, bu yükümlülüğün hiç veya kanuna uygun bir şekilde yerine getirilmemesi halinde Kanunda öngörülen adli para cezası ticaret şirketlerinin yönetim organlarının üyeleri hakkında uygulanmaktadır.
YTTK’nın iki ayrı maddesinde, ETTK’nın 67. maddesine benzer nitelikte hükümler bulunmakla birlikte, sözkonusu hükümler tacirlerin cezai
sorumluluğu ile ilgili değildir. Bahsi geçen düzenlemelerden biri Kanunun
13. maddesinde, diğeri ise 63. maddesindedir. YTTK’nın 13. maddesinde,
küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilcinin, tacir sayılmayacağı ve tacir sıfatının, temsil edilene ait olduğu belirtilikten sonra yasal temsilcinin ceza hükümlerinin uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olacağı ifade edilmiştir. Öte yandan, Kanunun 62.
maddesinde haksız rekabete ilişkin cezayı gerektiren fiiller açıklanmış, bir
sonraki 63. maddede de tüzel kişilerin işlerini görmeleri sırasında bir haksız rekabet fiili işlenirse 62. madde hükmünün, tüzel kişi adına hareket
eden veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya ortakları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, bahsi geçen düzenlemeler,
başta belirtildiği üzere, ticari defterlere ilişkin olmadığından, bu makalede
değerlendirilen konuya çözüm getirmemektedir.
Öte taraftan, YTTK’nın 562. maddesinde düzenlenen diğer suçların failleri ile ilgili bir sorun bulunmamaktadır. Örneğin, anılan Kanunun 524.
maddesindeki ilanı yaptırmayanlar ikiyüz günden az olmamak üzere adli
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para cezasıyla cezalandırılacaktır. Bahsi geçen 524. maddeye göre ilan
yaptırma görevi, yönetim kuruluna aittir. Dolayısıyla suçun faili de yönetim kuruludur.
Sonuç olarak, ticaret şirketleri adına hareket eden organ üyelerinin,
ticari defterlere ilişkin suçlardan dolayı cezai yönden sorumlu olacağı
YTTK’da açıkça düzenlenmelidir. Aksi takdirde, anılan Kanundaki cezalar, sadece gerçek kişi tacirler hakkında uygulanabilecek, tüzel kişi tacirler
hakkında ise uygulanamayacaktır.
5. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda birçok fiil için cezai müeyyide öngörülmüştür. Hapis ve/veya adli para cezası şeklinde düzenlenen cezalardan bazılarının faili de tacirlerdir. Tacirler için cezai sorumluluk gerektiren
davranışlar; defter tutma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (md. 64/I),
belgelerin kopyasının sağlanmaması (md. 64/II), defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yaptırılmaması (md. 64/III), ticari defterlerin Kanuna uygun tutulmaması (md. 65), hileli envanter çıkarılması (md. 66), kayıtların
TMS’ye ve bunun yorumlarına aykırı olmasıdır (md. 88).
Ancak, ceza hukukunda bir suç nedeniyle tüzel kişiler hakkında cezai
yaptırım uygulanamayacağı ve bunların bir suçun faili olamayacağı öngörülmüştür. Bunlarla ilgili olarak sadece suç dolayısıyla kanunda öngörülen
güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar (yetkili makamlarca verilen iznin
iptali ve/veya müsadere) uygulanabilecektir. Bu kapsamda, ticari defterlere
ilişkin sözkonusu suçlardan dolayı gerçek kişi tacirler hakkında cezai takibat yapılabilmesi mümkün iken, aynı cezaların tüzel kişi tacirlere (anonim,
limited, kollektif ve komandit şirketler) uygulanması mümkün değildir.
Bununla birlikte, tüzel kişilerin iradesinin organları aracılığıyla açıklanması nedeniyle, YTTK’da tacirler için öngörülen cezaların, bunların yönetim organları hakkında uygulanacağı ileri sürülebilir. Ancak YTTK’da, ticari defterlere ilişkin cezaların uygulanması yönünden “tüzel kişi tacirlerin
yönetim organlarının tacir gibi sorumlu olacağına” veya “tüzel kişi tacirlerin cezai sorumluluğunun tüzel kişi adına hareket eden organın üyelerine
ait olacağına” dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla,
“suçların ve cezaların kanuniliği”, “ceza sorumluluğunun şahsiliği”
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ve “kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemeyeceği” ilkeleri gereğince, kanaatimizce, YTTK’nın 562. maddesinin
I. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) bentleri ile II. fıkrasında düzenlenen ticari
defterlere ilişkin cezalar tüzel kişi tacir olan ticaret şirketleri hakkında uygulanamayacaktır.
YTTK’nın 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, sözkonusu cezaların uygulanmasında herhangi bir sorun yaşanmaması ve mevcut kanuni boşluğun giderilmesi amacıyla, 6762 sayılı ETTK’nın 67/II.
maddesindeki hükme benzer bir şekilde, “ticari defterlerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan cezai sorumluluğun işletme
sahibine, tüzel kişilerde yönetim organının üyelerine veya idare işlerine
yetkili olan kimselere ait olacağına” dair bir hükmün YTTK’ya eklenmesinin veya bu Kanunun 562. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında
düzenlenen adli cezaların idari cezaya dönüştürülmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE ŞİRKETLERDE KURUMSAL
RİSK YÖNETİMİ
CORPORATE RISK MANAGEMENT UNDER NEW COMMERCIAL
CODE
Mehmet Tahir ÖZSOY*
Öz
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile payları borsada işlem gören şirketlere ve
denetçilerin gerekli görmesi halinde diğer şirketlere risk komitesi ve risk
yönetimi sistemleri kurma zorunluluğu getirilmektedir. Bu yazımızda bahis konusu düzenlemeler irdelenmekte ve şirketler için etkin bir risk yönetiminin sahip olması gereken unsurlar ile uygulamaya yönelik kritik başarı
faktörleri tartışılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Risk Yönetimi, Risk
Yönetimi Süreci, Denetçi, Etki-Olasılık Matrisi.
Abstract
According to the new Turkish Commercial Code, the public companies
are obliged to establish a risk management committee and corporate (enterprise) risk management systems. If the external auditor considers it necessary, the unlisted companies are also required to establish such systems.
The aim of this paper is to evaluate the new regulations and to discuss the
elements of effective enterprise risk management systems as well as the
critical factors for a successful implementation.
Key Words: The New Turkish Commercial Code, Risk Management,
Risk Committee, Risk Management Process, External Auditor, ImpactProbability Matrix.
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1. GİRİŞ
Ticaret hayatında devrim niteliğindeki değişim ve dönüşümleri sağlayacak hükümler içeren yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK), şirketlerin
kurumsal yönetimini pekiştirecek ve iş hayatının doğal akışı içinde karşı
karşıya kaldıkları tehlikeleri erken tespit ederek gerekli önlemleri almalarına olanak tanıyacak; bu sayede varlıklarının ve gelişimlerinin devamlılığını güçlendirecek risk yönetim sistemlerine ve komitelerine ilişkin düzenlemeler öngörmektedir. Söz konusu düzenlemelerin kapsamında pay
senetleri borsada işlem gören şirketler ile denetçilerin gerekli gördüğü
şirketler bulunmaktadır. Bu düzenleme ile gündeme getirilen açılımın, belirsizliklerin ve tehlikelerin giderek daha da arttığı ve hayatta kalma mücadelesinin giderek zorlaştığı iş hayatında diğer şirketler için de son derece
önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, risk yönetimi sistemlerinin ve bilincinin pay senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde de yaygınlaşması, şirketlerin sağlığı ve devamlılığına katkıda bulunarak genel ekonomik
faydayı da artıracaktır.
Risk yönetimi; inovasyon, verimlilik, outsourcing, stratejik birliktelikler, tedarik zinciri yönetimi, maliyet yönetimi, birleşme ve satın alma, küçülme gibi kavramların şirketleri yönlendirdiği yoğun rekabet ortamında,
son yıllarda önemi daha da belirginleşen ve ön plana çıkmaya başlayan
stratejik bir kavram ve uygulamadır.
Risk yönetimi sistemi, şirketin karşı karşıya kaldığı tüm riskleri ortadan
kaldırmayı veya yöneticilerin ve personelin risk alma inisiyatiflerini yok
etmeyi / azaltmayı amaçlamaz. Ancak, şirketin sağlıklı ve sürdürülebilir
büyümesini desteklemek amacıyla hesaplanmış ve şirketin risk iştahı ile
uyumlu riskleri almayı amaçlar.
Kısaca, risk yönetimi, şirketlerin gelecekte belirsizlik yaratacak muhtemel olaylar ile etkin bir şekilde ilgilenmesine ve olayların sonuçlarının
olumsuz olma olasılığını azaltacak, olumlu olma olasılığını artıracak tarzda
tepki vermesine yardımcı olarak değer yaratma sürecine katkıda bulunur.
Pay senedi borsada işlem görsün veya görmesin, rekabet gücünü korumak ve geliştirmek, kurumsal yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir
bir gelişim gerçekleştirmek isteyen tüm şirketlerin etkin risk yönetimi
sistemlerini kurma konusunda istekli ve gayretli olmaları gerekmektedir.
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Bu bağlamda, ülkemizde başta büyük bazı holdingler ile bazı şirketlerin
YTTK’nın birkaç yıl öncesinde risk yönetimi sistemlerini kurmuş olmaları, risk yönetimi konusundaki gelişen bilinci göstermesi açısından mutluluk vericidir.
Bu yazımızın amacı, YTTK’nın risk yönetimi ile ilgili getirdiği düzenlemelere bir göz attıktan sonra, risk yönetiminin ne demek olduğu, gelişimi, şirketlerin karşı karşıya kaldıkları risk türleri, şirketlerin risk yönetimi
sistemlerini kurarken dikkate almaları gereken asgari hususları, kurumsal
risk yönetimi ile ilgili olarak geliştirilen uluslar arası standartları tanıtmaktır.
2. YTTK’NIN RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ
YTTK’nın 378 inci maddesi ile düzenlenen ve yönetim kurulunun görev
ve yetkileri arasında yer alan “riskin erken saptanması ve yönetimi”ne
ilişkin hüküm şöyledir:
“Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken
teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp
bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve
ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.
(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu
değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.”
YTTK 378 inci maddesi esas itibari ile pay senetleri borsada işlem gören şirketler ile ve denetçinin gerekli görmesi halinde diğer şirketlerin yönetim kurullarına, bir risk yönetimi sistemi kurma, sistemi çalıştırma ve
geliştirme ve risk yönetimi konusunda uzman kişilerden oluşan bir risk
yönetimi komitesi kurma yükümlülüğü getirmektedir. Kanunun gerekçesinde, risk yönetimi sisteminin finans denetimi ve denetim komitesi yanında bir diğer iç kontrol mekanizması olduğu vurgulanmakta; denetimin
geçmişe yönelik bir inceleme olduğu, buna karşın risk teşhisinin gelecek
ve geleceğin yorumuyla ilgili olduğu, denetimin yönetilemeyeceği ancak
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riskin yönetilebileceği ve yönetilmesi gerektiği belirtilerek risk yönetimi
ve denetim arasındaki farklara da değinilmektedir. Yine gerekçede böyle
bir komitenin kurulmasının amacının yönetim kurulu ve genel kurulu devamlı uyanık (teyakkuz altında) tutmak, gereğinde organlarca derhal etkili
önlemlerin alınmasını sağlamak olduğu ifade edilmektedir.
Kanunun gerekçesinde risk yönetimi komitesinin (tehlikelerin erken
teşhisi komitesinin) kimlerden kurulabileceğine ilişkin olarak “Tehlikelerin erken teşhisi komitesi, bazı yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri suretiyle kurulabileceği gibi, tamamen üçüncü kişilerden de oluşabilir. Komitenin yönetim kurulu üyelerinden meydana gelmesi veya bu
üyelerinden bir kaçının da komitede bulunması halinde Amerika Birleşik
Devletleri’nde geçerli olan board sisteminde executive/non-executive üye
ayrımına benzer bir durum ortaya çıkabilir.” şeklinde açıklamalara da yer
verilmiştir.
Pay senedi borsada işlem görmeyen şirketler ile denetçinin gerekli gördüğü şirketler için risk yönetimi sistemi ve risk komitesi kurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu şirketlerde bahse konu sistem ve komitenin
kurulması ise tamamen ihtiyari bir konudur. Bununla birlikte, izleyen bölümde detaylı olarak açıklanan nedenlerden dolayı, payları borsada işlem
görmeyen şirketlerin de kendi yapılarına, faaliyetlerine ve iş hacimlerine
uygun risk yönetimi sistemleri geliştirmelerinin birçok yararı bulunmaktadır. Özellikle mal, hizmet ve finans piyasalarının çok fazla oynaklık/volatilite sergilediği, belirsizliklerin hakim olduğu, rekabetin yıkıcı ve uluslar
arası hale geldiği günümüz ticaret hayatında, etkin risk yönetimi sistemleri
şirketlerin varlıklarını ve sürdürülebilirliklerini güçlendirmelerine olanak
sağlayacaktır.
Her şirketin sofistike düzeyde bir risk yönetimi sistemine sahip olması
gerekmemektedir. Göreceli olarak daha basit iş modelleri ve iş süreçleri
olan ve daha az riskler ile karşı karşıya bulunan şirketler için daha düşük maliyetli ve daha basit risk yönetimi sistemleri yeterli olabilecekken,
karmaşık organizasyon, iş modeli ve iş süreçlerine sahip global düzeyde
faaliyet gösteren ve çok çeşitli ve karmaşık riskler ile karşı karşıya kalan
şirketler için ise daha sofistike (olgun) risk yönetim sistemlerine ihtiyaç
duyulacaktır.
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YTTK, risk yönetimi sistemleri ve komiteleri konusunda denetçilere de
önemli görevler yüklemektedir. Kanunun gerekçesinde bununla ilgili olarak “Kanun erken uyarı sistemine istisnai bir önem verdiğinden bu konuda
denetçileri de özel olarak görevlendirmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.
Denetçilerin bahis konusu görevlerini düzenleyen 398 inci maddesinin 4
üncü fıkrasına göre;
“Denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup
kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte,
yönetim kuruluna sunar. Bu raporun esasları geçici 2 nci ve geçici 3 üncü
maddelerde öngörülen kurul ve kurum tarafından belirlenir.”
Buna göre, denetçiler, pay senedi borsada işlem gören şirketlerin risk
yönetimi sistemlerini ve risk komitelerini kurup kurmadıklarını, kurulmuş
ise bu sistemin yapısı ve komite uygulamalarını açıklayan bir rapor düzenleyerek bu raporu yönetim kuruluna sunar. Hem 398 inci maddeye hem de
402 nci maddenin 6 ncı fıkrasına göre bu raporun “ayrı bir rapor” olması
gerekmektedir.
Kanunun 378 inci maddesinde yer verilen “…denetçinin gerekli görüp
bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde…” şeklindeki
ifadeden, pay senedi borsada işlem görmeyen şirketlerde de denetçinin denetim çalışmalarında şirketin risk yönetimi sistemine ve komitesine ihtiyaç
duyup duymadığını değerlendirmesi gerektiği sonucuna varılabilecektir.
Ancak burada temel sorun, böyle bir ihtiyacın olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınacak objektif kriterlerin olmamasıdır. Esasen, ticaret
hayatının çok çeşitli risklerle dolu olduğu ve bu bağlamda her şirketin faaliyet yapısına ve büyüklüğüne uygun düzeyde (basit veya sofistike) risk
yönetim sistemlerine ihtiyaç duydukları göz önünde bulundurulduğunda,
bahis konusu kriterler hayati önem kazanmaktadır.
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3. GENEL OLARAK RİSK YÖNETİMİ
Şirketlerin (organizasyonların) amacı, başta hissedarlar olmak üzere
paydaşların (stakeholders) beklentilerinin tatmin edilmesidir. Yöneticilerin
temel görevi ise paydaşların beklentilerinin uyum içinde karşılanmasıdır.
Örneğin, ortaklar, şirket değerinin artmasını; müşteriler ürün ve hizmet kalitesini; çalışanlar maaş, iş güvencesi ve iş tatminini; tedarikçiler dürüst ve
uzun dönemli bir işbirliğini, kreditörler kredilerin zamanında ödenmesini,
kaynakların rasyonel kullanılmasını, devlet vergilerin tam ve zamanında
ödenmesini, hesaplarının şeffaf olmasını ve düzenlemelere uyulmasını
bekler.
Şirketler, hedeflerine ulaşmaya (paydaşlarının beklentilerini karşılamaya) çalışırken iç ve dış kaynaklı belirsizlikler ve riskler ile karşı karşıya
kalırlar. Risk, şirketin her faaliyetinin ana öğesidir. Daha genel bir ifade
ile risk almadan kazanç sağlamak mümkün değildir. Burada önemli olan
nokta, maruz kalınan risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, istenmeyen risklere
karşı koruma geliştirilmesi ve risklerin istenen düzeyde tutulmasıdır. Riskler ile beklenen faydalar dengeli olmalıdır.
Çoğu kez “belirsizlik” kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılan “risk”
kavramı, esasen belirsizlik demek değildir. Risk, bir iş/işlem dolayısı ile
oluşmasını beklediğimiz durumdan sapma olasılığıdır. Somutlaştırmak istersek, bir işletmenin beklediği/hedeflediği kar düzeyinde sapma meydana
gelme olasılığı risktir. Bu tanım çerçevesinde risk hedeften sapma olasılığını temsil etmektedir. Risk ölçüm yöntemleri de bu olasılığın büyüklüğünü hesaplamayı amaçlamaktadır. Belirsizlik durumu için ise bir olasılık
atfedilmez.
Risk ile ilgili bir diğer husus, hedeften sapmanın sadece negatif değil
pozitif olanlarını kavramasıdır. Örneğin, bir şirketin sahip olduğu stokların
değerini kaybetme olasılığı bir risk olduğu gibi, değer kazanma olasılığı da bir risktir. Ancak günlük dilde ve risk ile ilgili düzenlemelerde risk
kavramı genellikle beklenenden/hedeften negatif sapmalar olarak tanımlanmaktadır. YTTK da, 378 inci maddesinde “tehlikeye düşüren sebepler”
ifadesi ile negatif sapma durumuna vurgu yapmaktadır. Riskin geleneksel anlamda “kayıp olasılığı” şeklinde tanımlanmasına karşın, yeni yaklaşımlar riski, şirketin (stratejik) hedeflerindeki başarısını etkileyen her
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türlü olay (tehlike veya fırsat) olarak tanımlanmaktadır. Yine, Çince’de
risk, fırsat ve tehlike (opportunity and danger) kelimelerinin birleşiminden
oluşmaktadır.
Geleneksel anlayış çerçevesinde risk yönetimi kayıpları azaltmayı
amaçlar ve bunun için de araç olarak iç kontrol ve finansal kontrolleri
kullanır. Ancak, bu yaklaşım, hem finansal ve ekonomik ortamın hem de
şirket yapılarının ve iş modellerinin karmaşıklaşması ve çok yeni organizasyon şekillerinin ortaya çıkması gibi nedenlerle şirketlerin karşı karşıya kaldıkları risklerin tam olarak belirlenmesine ve yönetilmesine imkan
verememektedir. Çağdaş gelişmeler çerçevesinde risk yönetimi, şirketin
karşı karşıya kaldığı tüm risklere bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşmakta,
risklerin birbirleri ile etkileşimlerini de dikkate almakta ve sadece kayıpları azaltmaya değil aynı zamanda stratejik hedeflere ulaşılmasını engelleyen durumları proaktif olarak yönetmeye ve ortaya çıkan fırsatları yakalamaya odaklanmaktadır.
İşletmeler tarih boyunca karşı karşıya kaldıkları çeşitli riskleri önlemek ve/veya yönetmek için çeşitli teknikler ve araçlar geliştirmişlerdir.
Özellikle çalışan suiistimallerini (personnel fraud) önlemeye ve düzenlemelere uyum sağlamaya yönelik olarak iç denetim ve iç kontrol sistemleri kurmuşlardır. Ancak, risk yönetiminin tüm organizasyona uygulanan
sistematik bir süreç olarak ele alınması ve yönetim sisteminin içerisine
yerleştirilmesi çok yenidir.
2000’li yılların başlarında ortaya çıkan ve çok sayıda şirketin (Enron,
Adelpphia, Peregrine, WorldCom gibi) batmasına neden olan skandallar
sonrasında yürürlüğe konulan Sarbanes-Oxley yasasının 30.07.2002 tarihinde yürürlüğe girmesini risk yönetimi uygulamaları açısından bir milat
olarak tanımlamak mümkündür.
2004 yılında COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) tarafından yayımlanan Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM) isimli çalışma, tüm şirketlerde
uygulanabilecek bir kurumsal risk yönetimi çerçevesi (enterprise risk management framework) önererek önemli bir boşluğu doldurmuş ve bir çok
şirketin risk yönetimi sistemlerini kurmaları yönünde hem rehber hem de
teşvik edici unsur olmuştur. 2009 yılında ise ISO (International Standards
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Organization), ISO 31000 Risk management – Principles and guidelines on implementation isimli standardı yayımlayarak, kullanıcılara esnek
bir risk yönetimi standardı sunmuştur.
COSO ve ISO standartları, bazı farklılıklara karşın temelde birbirleri
ile uyumludurlar. Ancak bu çalışmamızda COSO ve ISO standartlarının
öngördüğü risk yönetimi çerçevelerinin detaylı bir açıklamasından ziyade,
etkin bir risk yönetimi sisteminin sahip olması gereken asgari unsurlara
ve prensiplere yoğunlaşılmıştır. Nihayetinde, COSO ve ISO risk yönetimi
çerçeveleri bu asgari unsur ve prensipleri içermekte ve uygulamaya yönelik bir model ve rehber olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aşağıdaki şekilde risk yönetimi sistemi sürecinin asgari unsurları ile
risk yönetimi sürecine etki eden faktörler gösterilmektedir.

Şekilden görüleceği üzere, şirketin risk yönetimi süreci asgari 4 unsurdan oluşur:
- Risklerin belirlenmesi (tanımlanması),
- Risklerin ölçülmesi,
- Risklerin kontrol edilmesi,
- Risklerin izlenmesi.
172
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Risk yönetimi süreci şirketin hem iç hem de dış çevresinden etkilenmektedir. Ayrıca, şirketin stratejik amaçları ve bu amaçlar çerçevesinde
belirlenen risk yaklaşımı ve risk iştahı etkin bir risk yönetimi sisteminin dizaynında ve işletilmesinde ana/başlangıç noktalarıdır. Bundan sonra oluşturulacak risk yönetimi çerçevesi (risk yönetimi çatısı da denebilir), şirket
stratejisi, risk iştahı, risk yönetimi unsurları, yönetim, sorumluluklar ve
görevler/roller, raporlama, risk organizasyonu gibi faktörler arasında sistematik ve etkin bir ilişki kurulmasını sağlar. Gerek tanımlanmış olan risk
iştahı gerekse de risk yönetimi çerçevesi şirketin risk kültürünün oluşmasında ve yerleşmesinde en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Risk
yönetimi uygulamaları, sürecin çalıştırılması ve raporlamaların yapılması,
risk iletişimi ise risk yöneticisi (chief risk officer-CRO), yönetim kurulu,
üst düzey yönetim, birim yöneticileri, personel arasındaki şirketin karşı
karşıya bulunduğu riskler ve bu risklerin büyüklük ve gelişimleri ile risk
yönetimi sürecinin etkinliği anlamındaki her tür dikey ve yatay iletişimi
kapsamaktadır. Bu sayede şirket riskleri zamanında teşhis edebilecek ve
bunları ölçerek zamanında tedbirler alabilecek ve geri bildirimler ile hem
şirket stratejilerinin gözden geçirilerek iyileştirilmesine hem de başta risk
yönetimi olmak üzere genel yönetimin etkinliğinin artırılmasına olanak tanınacaktır.
Bazı hissedarlar veya yöneticiler risk yönetimini gereksiz ve bir maliyet unsuru olarak görmekle birlikte, risk yönetimi anlayışının günümüzde ulaştığı anlam ve içerik şirketlerin gerçek anlamda değer artışı sağlamalarına olanak tanımaktadır. Zira, risk yönetimi sistemlerinin etkinliği
alanında yapılan bir çok ampirik çalışma risk yönetiminin değer yaratma
sürecine katkıda bulunduğunu da göstermektedir. Risk yönetiminin değer
yaratma sürecine en önemli katkısı ise özellikle şirketin kazançları, öz kaynakları ve taşıdığı riskler arasında bir denge kurarak sağlanmaktadır. Bir
diğer ifade ile risk yönetimi, şirketin öz kaynaklarının ve kazançlarının
korunmasına yardımcı olmaktadır.
4. RİSK YÖNETİMİNDEN BEKLENEN FAYDALAR
Şirketler risksiz bir ortamda faaliyet göstermezler ve risk yönetimi de
böyle bir ortam sağlamayı hedeflemez ki, böyle bir ortam sağlamak mümMART - NİSAN 2012
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kün değildir. Ancak, risk yönetimi, şirketlerin risklerle dolu bir ortamda
daha etkili bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olur.
• Risk yönetimi;
– Risk iştahı ve stratejilerin ilişkilendirilmesinde,
– Büyüme, risk ve getiri arasında ilişki/denge kurulmasında,
– Risklere yönelik alınan kararların geliştirilmesinde,
– Operasyonel sürprizlerin ve kayıpların minimize edilmesinde,
– Şirketler arası risklerin belirlenmesi ve yönetilmesinde,
– Birden fazla riske karşı bütünleşik tedbirlerin alınmasında,
– Fırsatların yakalanmasında,
– Sermayenin daha rasyonel kullanılmasında
şirketlere daha gelişmiş bir yetenek sağlar.
• Risk yönetimi, bir şirketin performans ve karlılık hedeflerine ulaşmasına ve kaynak kayıplarının önlenmesine yardımcı olur.
• Etkili raporlama yapılmasını sağlar.
• Şirketin kanun ve kurallarla uyum içinde faaliyetlerini sürdürmesini
sağlayarak itibar kaybından ve diğer sonuçlardan kaçınmasına yardımcı
olur.
• Özet olarak, bir kuruluşun yol üzerindeki sürprizler ve engellerden
sakınarak ulaşmak istediği noktaya ulaşmasına yardımcı olur.
• Derecelendirme yaptıran şirketlerin daha yüksek kredi notu alabilmesine yardımcı olur.
• Daha yüksek kredi notu, özellikle uluslar arası borçlanmalarda kredi
maliyetlerinin düşmesine yol açar.
• Halka açılmalarda, satın alma ve birleşmelerde daha yüksek şirket
değeri hesaplanmasına katkıda bulunur.
5. RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI
Etkin bir risk yönetimi sistemine atfedilebilecek amaçları aşağıdakiler
gibi sıralamak mümkündür:
• Şirketin stratejik hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi, ölçülmesi
ve kontrol edilmesi suretiyle hissedar ve diğer paydaş değerini artırmak ve
korumak,
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• İş süreçlerinden ve iç ve dış etkenlerden kaynaklanabilecek kayıplara
karşı “makul düzeyde” bir güvence sağlamak,
• Organizasyonda tüm çalışanları etkileyen ve tüm çalışanların etkilediği etkin bir risk kültürü ve risk iletişimi kurulmasını sağlamak,
• Risk ve getiri arasında denge kurmak ve şirket sermayesinin daha
etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak,
• Alternatif stratejiler arasındaki risklerin değerlendirilmesi sureti ile
şirket stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunmak,
Buna karşılık bir risk yönetimi sistemi
– Tüm riskleri ortadan kaldırmayı (sıfırlamayı),
– Yöneticilerin ve personelin risk alma inisiyatiflerini yok etmeyi /
azaltmayı,
– Risklerden kaynaklanan kayıp miktarını sıfırlamayı,
– Organizasyonun karşı karşıya kaldığı tüm riskleri eşit önemde ele almayı,
amaçlamaz. Ancak, şirketin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla hesaplanmış ve risk iştahı ile uyumlu riskleri almayı
amaçlar.
6. ETKİN BİR RİSK YÖNETİMİ SÜRECİNİN UNSURLARI
Üçüncü bölümde de belirtildiği üzere, etkin bir risk yönetimi sürecinin,
esas alınan çerçeve veya model ne olursa olsun, asgari olarak dört temel
unsuru taşıması gerekmektedir: Risklerin belirlenmesi (tanımlanması),
Risklerin ölçülmesi, Risklerin kontrol edilmesi, Risklerin izlenmesi.
Bazı risk yönetimi çerçevelerinde bu dört unsur, alt unsurlarına ayrılmış
şekilde de yer almaktadır.
Uluslar arası standart ve uygulamalar çerçevesinde, asgari olarak bu
dört temel unsuru da içeren risk yönetimi sistemine ilişkin yazılı politikaların, prosedürlerin ve sorumlulukların belirlenmesine ilişkin çalışmaları
yapmak veya yaptırmak ve bunları onaylayarak etkin bir şekilde işlemesine ve geliştirilmesine yönelik önlemleri almak, risk yönetimi sistemi
üzerinde gerekli gözetim ve kontrol mekanizmalarını kurmak ve sistemin
sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak, temel olarak yönetim kurulunun
sorumluluğundadır. Nitekim, YTTK da uluslar arası standart ve uygulaMART - NİSAN 2012
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malara paralel olarak risk yönetimine ilişkin temel sorumlulukları yönetim
kuruluna vermiştir.
Risklerin Belirlenmesi: Her şirket, organizasyon içinde yer alan iş
kollarını, şubelerini, bayilerini, iştiraklerini, ürün ve hizmet sunduğu pazarlarını, tedarik zincirini, paydaşlarının beklentilerini, stratejik hedeflerini, yeni ürün ve hizmetlerini etkileyebilecek tüm riskleri belirlemelidir
(tanımlamalıdır). Risklerin belirlenmesi süreci süreklilik arz etmelidir.
Risk ve kazanç ikiz kardeş gibidir. Getirinin (veya getiri potansiyelinin) olduğu her yerde risk vardır. Kazanç potansiyeli büyüdükçe riskler
de büyür. Her şirketin karşı karşıya kaldıkları riskler birbirinden farklıdır.
Bu riskler, şirketlerin faaliyet alanları, bulundukları ülke ve sektör, müşteri
profilleri, tedarik zinciri, çalışanları, şirketin iş modeli, teknoloji kullanma
yoğunluğu, kullanılan teknolojinin türü, rekabet yapısı gibi birçok faktöre
göre değişmektedir. Şirketlerin faaliyetleri ile ilgili olarak tanımlayabilecekleri risklere örnek olarak, ülke riski, kredi riski, karşı taraf riski, faiz
oranı riski, fiyat riski (emtia, enerji, hammadde, ara mamul, hisse senedi),
kur riski, likidite riski, makro ekonomik riskler, teknoloji sistemleri riski,
bayi riski, sözleşme riski, proje riski, mevzuat riski, çalışan suiistimalleri,
doğal felaketler (deprem, kasırga, tsunami, sel vs) ve yangın riski gösterilebilir. Bu riskler genellikle çeşitli kategoriler altında sınıflanmaktadır:
Finansal Riskler, Finansal Olmayan Riskler gibi. Finansal olmayan riskleri
de alt kategoriler çerçevesinde değerlendirebiliriz: Stratejik Riskler, Çevresel Riskler, Operasyonel Riskler gibi.
Bir şirketin karşı karşıya bulunduğu küçük büyük yüzlerce risk türü
belirlenebilir. Ancak şirket için önemli olan karşı karşıya bulunduğu küçük
büyük tüm riskleri yönetmek değildir. Böyle bir şey hem kolay değildir
hem de çok maliyetli olabilir. Bunun yerine şirketler karşı karşıya kaldıkları temel ve büyük (önemli) riskleri belirleyerek bu risklerin yönetilmesine odaklanmalıdırlar. Bu risklerin belirlenmesini kolaylaştırmak amacıyla
Etki-Olasılık Matrisleri kullanılmaktadır.
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Yukarıdaki matrise yerleştirilen risklerden özellikle orta ve büyük olanlar risk yönetimi (riskten kaçınma, riski azaltma ve riski transfer etme)
kapsamına alınmalıdır. Örneğin; Düşük Olasılık-Küçük Etki kategorisinde değerlendirilen risklerin şirket tarafından taşınmasına karar verilebilir.
Buna karşın şirket Yüksek Olasılık-Büyük Etki kategorisinde değerlendirilen risklerden kaçınabileceği gibi, bu riskleri yönetmek (azaltmak) için
yoğun bir yönetim çabası harcamaya karar verebilir. Düşük Olasılık-Büyük Etki kategorisinde yer alan (deprem, tsunami, terör gibi) riskler için
transfer etmek (sigortalamak) seçeneği gündeme alınabilir.
Risk komitesi veya risk yönetimi birimi tarafından belirlenen (tanımlanan) risklerin, ayrıca bu risklere ilişkin tolerans aralıklarının ve şirketin ana stratejileri ile uyumlu risk iştahının belirlenerek Yönetim Kurulu
tarafından onaylanması ve akabinde tüm çalışanlara duyurulması ve bu
konuda ilgili çalışanların eğitimlere tabi tutulması şirkette risk kültürünün
oluşturulması ve yerleştirilmesi açısından en önemli adımlardır.
Riskin Ölçülmesi: Tanımlanan riskler uygun yöntemler ile ölçülebilmeli ve bu risklere olasılıklar atanmalıdır. Riskler zamanında ve tam olarak
ölçülebilmelidir. Bazı riskler kantitatif (nicel) yöntemler ile ölçülebilmekte
ve sayısallaştırılabilmekte iken bazı risklerin ölçümünde kalitatif (nitel)
yöntemler kullanılmaktadır. Ayrıca kullanılan ölçüm sistemlerinin doğruluğunun periyodik olarak test edilmesi gerekmekte ve testten geçemeyen
yöntemlerin iyileştirilmesi veya değiştirilmesi önem taşımaktadır. Aksi
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takdirde şirket, kullandığı modellerin uygun olmaması nedeni ile model
riskine maruz kalacaktır. Risklerini ölçemeyen bir şirketin, riskleri yönetebildiğinden bahsetmek mümkün değildir. Bazı risklerin ölçümü için basit
yöntem ve modeller yeterli iken risklerin daha karmaşık olduğu durumlarda daha sofistike yöntem ve modeller kullanılmadır. Her risk için farklı bir
ölçüm yöntemi kullanılması gerekebilir. Ayrıca, aynı risk için birden fazla
ölçüm yöntemi de bulunabilir. Hangi yöntemlerin kullanılmasının daha
uygun olacağının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Şirketler
tarafından kullanılabilecek bazı risk ölçüm araçları duyarlılık analizleri,
monte carlo simülasyonu, regresyon, value at risk (riske maruz değer), capital at risk (riske maruz sermaye), earnings at risk (riske maruz kazanç),
cash flow at risk (riske maruz nakit akışı) şeklinde sayılabilir.
Riskin Kontrol Edilmesi: Tanımlanıp ölçülen risklerin kontrol edilmesinde dört temel yaklaşım (politika) vardır:
- Riskten kaçınılması,
- Riskin azaltılması,
- Riskin transfer edilmesi,
- Riskin taşınması (kabul edilmesi).
Riskten kaçınma, belli riskleri içeren faaliyetleri/işlemleri gerçekleştirmekten kaçınmasıdır. Örneğin, bütün varlıkları ve gelir akımları TL cinsinden olan bir şirket döviz kuru riskini almak istemiyorsa, döviz cinsinden
kredi almaktan kaçınabilir. Yine, ülke riski almak istemeyen bir şirket, istikrarlı bir siyasi ve ekonomik yapısı olmayan ülkeleri pazar olarak seçmeyecektir. Riskten kaçınma, riskten kaynaklanan zararlardan kurtulmak
için en iyi yöntem olmakla birlikte bir kar potansiyelinin de kaçırılması
anlamına gelmektedir. Nitekim risk almadan kazanmak mümkün değildir.
Riskin azaltılması, riskin gerçekleşme olasılığının düşürülmesi ve/veya
gerçekleşmesi durumunda şirketin maruz kalacağı zararın etkilerinin azaltılmasına yönelik önlemler almak demektir. Şirket, belli risklerin olma olasılığını azaltmak için politikalar, prosedürler, iş akış şemaları belirleyebilir.
Örneğin, Yönetim Kurulu şirketin maruz kalacağı döviz kuru riskinin büyüklüğünü öz kaynaklarının belirli bir oranı ile sınırlandırabilir veya kullanacağı döviz kredilerinin toplam aktif içerisindeki payını sınırlandırabilir.
Yine, kredi/karşı taraf risklerini azaltmak isteyen bir şirket vadeli satışla178
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rının karşılığında teminat politikaları oluşturabilir veya vade seçeneklerini
karşı tarafın kredibilitesine göre sunabilir. Bir başka örnekte ise çalışan
suiistimallerinin olasılığını azaltmak isteyen bir şirket daha etkili iç kontrol
sistemleri geliştirebilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus,
riskin azaltılması için katlanılan maliyet ile riskin gerçekleşmesi durumunda meydana gelecek zararın karşılaştırılmasıdır. Küçük bir zarar olasılı için
daha büyük maliyet içeren önlemler almak ekonomik olmayacaktır.
Riskin azaltılmadan önceki haline doğal (inherent) risk denmektedir.
Riskin, azaltma (yönetme) tedbirlerinin uygulanmasından sonraki haline
ise artık (residual) risk ismi verilmektedir. Yani:
Riskin transfer edilmesi, riskten kaynaklanabilecek zararın üçüncü bir
kişiye aktarılması veya üçüncü bir kişiyle paylaşılması demektir. Örneğin,
deprem, yangın, sel, hırsızlık gibi risklere karşı yaptırılan sigorta, riskin
gerçekleşmesi halinde doğabilecek zararın sigorta şirketine aktarılması demektir. Yine, döviz cinsinden alınan bir krediden kaynaklanan döviz kuru
riski türev piyasalarda alınacak karşı pozisyon ile tamamen veya kısmen
hedge edilebilir. Böylece, kur değişiminden kaynaklanabilecek zarar (aynı
şekilde kar) karşı tarafa transfer edildiğinden şirket kur değişimlerinden
hiç etkilenmez veya daha az etkilenir.
Riskin taşınması (kabul edilmesi), şirketin hiçbir önlem almayarak riskin gerçekleşmesinden kaynaklanabilecek zararı kabullenmesi (taşımaya
karar vermesi) demektir.
Risklerin kontrol edilmesine yönelik uygulanacak politikalar, örneğin
hangi riskler karşısında yukarıdaki dört yaklaşımdan hangisinin veya hangilerinin benimsendiği, hangi risklerin taşınmasına, hangilerinden kaçınılması ve hangilerinin azaltılması veya transfer edilmesi gerektiği, bunlara
ilişkin risk toleransları gibi hususlar yönetim kurulu tarafından onaylanmalı ve ilgili personele duyurulmalıdır.
Riskin İzlenmesi: Risk komitesi veya risk yönetimi birimi, şirketin taşıdığı ve karşı karşıya bulunduğu risklerin gelişimini, bu risklerin kontrol
edilmesine yönelik olarak alınan önlemlerin sonuçlarını düzenli bir şekilde
izlemeli, değerlendirmeli ve yönetim kuruluna raporlamalıdır. YTTK’nda
bu raporlamanın iki ayda bir yapılması zorunluluğu getirilmektedir. Buna
karşın, önemli gelişmelerin vuku bulması halinde bu sürenin beklenmeMART - NİSAN 2012
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mesi son derece önem arz etmektedir. Şirketler, maruz kaldıkları riskleri
tanımlayacak, ölçecek, risk profilindeki önemli değişimleri kavrayacak ve
gelişmelerin zamanında raporlanmasına imkan tanıyacak yönetim bilgi
sistemlerini kurmalı ve bu sistemin güvenilir bir şekilde işlemesini temin
edecek önlemleri almalıdırlar. Risk izleme süreç, birim ve şirket seviyelerinin tamamında yer almalıdır.
7. ETKİN BİR RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULABİLMESİ 		
İÇİN BAŞARI KRİTERLERİ
Bir organizasyonun etkin bir risk yönetimine sahip olabilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanması önem arz etmektedir:
– Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim başta olmak üzere şirket yöneticilerinin risk yönetimini benimsemeleri ve etkin bir risk yönetimi sistemi
kurulmasını desteklemeleri gerekmektedir.
– Organizasyon kültürünün etkin bir risk yönetimi sistemini desteklemesi (risk kültürü) şarttır.
– Risk iştahı ve risk toleransı ve risk yönetimi politikaları ve süreçleri
yönetim kurulu tarafından onaylanmalı ve tüm çalışanlara duyurulmalıdır.
– Tüm şirket çapında etkin bir risk iletişimi kurulmalıdır.
– Etkin bir bilgi yönetimi ve raporlama sistemi gereklidir.
– Risk yönetimi süreçleri iş süreçlerine entegre edilmelidir.
– Risk yönetiminin anlık, dönemlik faaliyetler değil, sürekli faaliyetler
olarak benimsenmesi gereklidir.
– Risk yönetiminin amaç değil şirket hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmada kullanılan bir araç olduğu anlaşılmalıdır.
– Çağdaş yaklaşımlara uygun olarak riskler, birimler tarafından bağımsız (diğer birimlerden izole) olarak değil, şirket çapında bir bütün olarak
yönetilmelidir.
– Risk yönetimi sistemlerinin kurulması ve idame ettirilmesi bizzat yönetim kurulunun sorumluluğu ve gözetiminde ele alınmalıdır. Risk komitesi iş birimlerinden bağımsız olmalı ve yönetim kuruluna bağlanmalıdır.
– Risk yönetimi, şirket yönetim ve karar sisteminin bir parçasıdır. Kuruluşun karşı karşıya kaldığı en önemli riskler ve bunların nasıl yönetildiği ile alakalı olarak yönetim kuruluna bilgi sağlamak sureti ile kurumsal
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yönetimin bir parçası niteliğindedir. Ayrıca, risk yönetiminin ayrılmaz bir
parçası olan iç kontrol sistemi ile karşılıklı ilişki halindedir.
– Risk yönetimi sadece bir kişi, komite veya birimin değil, tüm üst düzey yönetim ile kısım yönetimlerinin de sorumluluğunu gerektirmektedir.
8. RİSK YÖNETİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Etkin bir risk yönetimi uygulamasından bahsedebilmek için şirket içinde her seviyede yönetici ve çalışana görevler ve sorumluluklar düşmektedir.
Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu, şirketin karar organıdır ve yetkileri Ticaret Kanunu ile şirket statüsünde belirlenmektedir. YTTK, 378 inci
maddesinde sayılan şirketler için risk yönetimi sistemlerini kurma, çalıştırma ve geliştirme görevini, uluslar arası standart ve kabullere uygun olarak,
Yönetim Kuruluna vermiştir. Peki Yönetim Kurulu’nun bu görevini yerine
getirmek için üstlendiği görev ve sorumluluklar nelerdir?
Yönetim Kurulu,
- Şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde etkin bir risk yönetim sisteminin kurgulanmasından, uygulanmasından ve geliştirilmesinden,
- Risk yönetimi politika, prosedür ve yöntemlerinin belirlenmesinden
(onaylanmasından)
- Şirketin amaç, hedef ve stratejileri ile uyumlu olarak risk iştahının
belirlenmesinden,
- Genel olarak risk yönetimi sisteminin etkin bir şekilde işlediğinin izlenmesinden ve gerekli önlemlerin alınmasından,
- Şirketin karşı karşıya bulunduğu risklerin büyüklük ve yönünün ve
üst yönetimin bu risklere önlemleri uygun tedbirleri alıp almadığının izlenmesinden,
sorumludur.
Yönetim Kurulu, risklerin izlenmesine yönelik olarak kendi içinden bir
veya birkaç kişiyi görevlendirebilir. Ancak bu Yönetim Kurulunun diğer
üyelerinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Üst Yönetim: Şirketin üst yönetimi ve özel olarak ise icra başkanı (Chief Executive Officer-CEO) veya genel müdürü şirketin risklerinin yönetilmesinden ve risklere karşı şirketin risk iştahına uygun tedbirlerin alınmaMART - NİSAN 2012
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sından nihai düzeyde sorumludur. Zira, alınan her icrai karar, yapılan her
iş, yatırım, proje, anlaşma vs çeşitli riskler içerir ve bu riskler dolayısıyla da nihai sorumlunun bu kararları alan kişiler olması doğaldır. Şirketin
risk yöneticisi, üst yönetime ve yönetim kuruluna şirketin karşı karşıya
olduğu riskler ve bu risklerin şirketin stratejileri, risk iştahı ve politikaları
ile uyumluluğu konusunda görüş verir ve raporlama yapar. Şirketin kağıt
üzerinde bir risk yönetimi sisteminin, hatta risk yönetimi departmanının
bulunması, ancak Yönetim Kurulu ve üst yönetimin şirket risklerinden bihaber olması durumunda risk yönetiminin etkinliğinden bahsetmek mümkün değildir.
Risk Yöneticisi (Chief Risk Officer-CRO): Şirketin diğer yöneticileri
ile birlikte, onların sorumluluğu altındaki alanlarda, etkin risk yönetimi uygulamaların kurulmasından ve geliştirilmesinden sorumludur. Ayrıca, şirketin risk yönetimi sisteminin bütün olarak dizaynı, risk yönetimi politika
ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve bunların yönetim kurulunun onayına
sunulması, şirketin karşı karşıya kaldığı risklerin büyüklük ve yönleri ile
bunlara karşı üst yönetim tarafından alınan önlemlerin periyodik olarak
yönetim kuruluna raporlanması, yönetim kuruluna ve üst yönetime risklere
karşı alınacak tedbirler hakkında görüş verilmesi ve önerilerde bulunulması, şirketin yeni faaliyet alanları ve kararları ile ilgili risklerin belirlenmesi
ve yönetilmesi konularında icraya yardımcı olmak gibi görevleri de vardır.
Etkin bir risk yönetimi sisteminde, risk yöneticisi gerek görmesi halinde
icrai kararlara etki edebilecek güce sahip olmalıdır. CRO, ayrıca, şirketin
risk yönetimi departmanının işlemesinden de sorumludur. Risk yönetimi
nihai olarak icranın bir fonksiyonudur ve nihai sorumluluklar, uygulamayı
gerçekleştiren ve kararları alan başta CEO olmak üzere üst yönetime aittir.
Buna karşın CRO, organizasyonel olarak CEO’ya değil Yönetim Kuruluna
bağlı olmalı ve ona raporlama yapmalıdır. CRO’nun şirketin tüm yöneticileri ve birimleri ile etkin bir iletişim içinde olması gereklidir. Bütün
bunlar kapsamında CRO, şirket risk kültürünün geliştirilmesine yönelik
çalışmalarda da bulunur.
İç Denetim: İç denetim, risk yönetim sistemlerinin şirketin strateji, politika ve süreçlerine uygun olarak etkin bir şekilde çalışmasının izlenmesinden ve risk yönetim sisteminde ve süreçlerinde aksayan yönlerin tespit
182
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edilmesinden, risk yönetimi sisteminin geliştirilmesine yönelik önerilerin
belirlenmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Diğer çalışanlar: Risk yönetimi, belli bir noktaya kadar (sorumluluk
ve görev alanları çerçevesinde) şirkette çalışan herkesin sorumluluğunda
olan bir konudur. Bu nedenle de, risk yönetimi her çalışanın görev tanımı
içerisinde açık veya örtülü olarak yer almalıdır. Ayrıca, tüm çalışanlar işleri sırasında karşılaştıkları sorunları, riskleri, şirketin risk politikaları ile
uyumsuz uygulamaları, yasadışı faaliyetleri zamanında üst yönetime uygun kanallar ile iletmelidir.
9. SONUÇ
Pay senedi borsada işlem gören şirketler ile denetçiler tarafından kurulması gerekli görülen ve yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilen şirketler
yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) çerçevesinde risk komitesi ve risk yönetim sistemi kurmak ve geliştirmek konusunda zorunlu tutulmuşlardır.
Bununla YTTK, şirketlerin kurumsal yönetimini pekiştirmeyi, karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri (riskleri) erken tespit ederek gerekli önlemleri
almalarını amaçlamaktadır. Ancak, belirsizliklerin ve tehlikelerin giderek
daha da arttığı ve hayatta kalma mücadelesinin giderek zorlaştığı iş hayatında, bu düzenlemeler ile gündeme getirilen açılımın YTTK’nın kapsama
aldıklarının dışında kalan diğer şirketler için de son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, risk yönetimi sistemlerinin ve bilincinin pay
senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde de yaygınlaşması, şirketlerin
sağlığı ve devamlılığına katkıda bulunarak genel ekonomik faydayı da artıracaktır.
İnovasyon, verimlilik, outsourcing, stratejik birliktelikler, tedarik zinciri
yönetimi, maliyet yönetimi, birleşme ve satın alma, küçülme gibi kavramların şirketleri yönlendirdiği yoğun rekabet ortamında, son yıllarda önemi
daha da belirginleşen ve ön plana çıkmaya başlayan stratejik bir kavram
ve uygulama olan risk yönetimi, gelecekte belirsizlik yaratacak muhtemel
olaylar ile etkin bir şekilde ilgilenmesini ve olayların sonuçlarının olumsuz
olma olasılığını azaltacak, olumlu olma olasılığını artıracak tarzda tepki
vermesine yardımcı olarak değer yaratma sürecine katkıda bulunur.
Geleneksel yaklaşımlarda olumsuz sonuçlardan korunmayı amaçlayan
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risk yönetimi sistemleri, çağdaş yaklaşımlarda hedeflerden ve beklentilerden olumlu ve olumsuz sapmaları da dikkate almakta ve olası zararlar
kadar fırsatları da yakalamaya odaklanmaktadır. Diğer taraftan risk yönetimi sistemleri, şirketin karşı karşıya kaldığı tüm riskleri ortadan kaldırmayı veya yöneticilerin ve personelin risk alma inisiyatiflerini yok etmeyi
/ azaltmayı amaçlamamakta, ancak, şirketin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla hesaplanmış ve şirketin risk iştahı ile
uyumlu riskleri almayı amaçlamaktadır.
Her şirketin sofistike düzeyde bir risk yönetimi sistemine sahip olması
gerekmemektedir. Göreceli olarak daha basit iş modelleri ve iş süreçleri olan ve daha az riskler ile karşı karşıya bulunan şirketler içi daha düşük maliyetli ve daha basit risk yönetimi sistemleri yeterli olabilecekken,
karmaşık organizasyon, iş modeli ve iş süreçlerine sahip global düzeyde
faaliyet gösteren ve çok çeşitli ve karmaşık riskler ile karşı karşıya kalan
şirketler için ise daha sofistike (olgun) risk yönetim sistemlerine ihtiyaç
duyulacaktır.
YTTK, ile risk yönetimi sistemleri ve komiteleri konusunda denetçilere
de önemli görevler yüklemektedir. Risk yönetimi sistemlerinin kurulması
konusuna istisnai bir önem veren Kanun, bu konuda denetçileri de özel
olarak görevlendirmiştir. Buna göre, denetçiler, pay senedi borsada işlem
gören şirketlerin risk yönetimi sistemlerini ve risk komitelerini kurup kurmadıklarını, kurulmuş ise bu sistemin yapısı ve komite uygulamalarını
açıklayan bir rapor düzenleyerek bu raporu yönetim kuruluna sunarlar. Bu
kapsamda, pay senedi borsada işlem görmeyen şirketlerde de denetçinin
denetim çalışmalarında şirketin risk yönetimi sistemine ve komitesine ihtiyaç duyup duymadığını değerlendirmesi gerekmektedir. Ancak burada
temel sorun, böyle bir ihtiyacın olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınacak objektif kriterlerin olmamasıdır. Esasen, ticaret hayatının çok
çeşitli risklerle dolu olduğu ve bu bağlamda her şirketin faaliyet yapısına
ve büyüklüğüne uygun düzeyde (basit veya sofistike) risk yönetim sistemlerine ihtiyaç duydukları göz önünde bulundurulduğunda, bahis konusu
kriterler hayati önem kazanmaktadır ve bu konu ilgili alt düzenlemelerin
oluşturulmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak, pay senedi borsada işlem görmese de tüm şirketlerin fa184
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aliyet hacimleri, iş alanları, organizasyon ve iş modelleri, faaliyette bulundukları sektör ve ülke, tedarik zinciri ve pazarları gibi unsurlar çerçevesinde basit veya daha gelişmiş risk yönetimi sistemlerine / yaklaşımlarına
ihtiyaç bulunmaktadır. Risk yönetimi yaklaşımlarının borsa dışı şirketlerde
de yaygınlaşması, şirketlerin rekabet güçlerine, verimliliklerine ve devamlılıklarına da katkı sağlayarak genel ekonomik faydayı artıracaktır.
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CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN
SORUNLAR DEVAM EDİYOR
Bülent SEZGİN*

1-GİRİŞ
İşletmelerin satışlarını artırmak için devamlı olarak çalıştıkları bayi ve
alıcılarına belli bir dönemde satın aldıkları mal ve hizmet tutarına bağlı
olarak yapılan ödemeye ciro primi denilmektedir. Genellikle büyük işletmelerin belirli hedefleri aşan bayilerine yıl sonlarında ödenen bir başarı
primidir. Dönem sonunda firmanın koyduğu limitleri aşan müşterilerine
yapılan bu ödeme, ana satıcı firma için gider, bayi içinse gelir teşkil etmektedir. (Değer, 2011, 848)
Ciro primi ödemelerinin katma değer vergisi (KDV) karşısındaki durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı’nın 26 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile
açıkladığı ve çeyrek asırdır koruduğu görüşüne göre söz konusu ödemeler
“hizmet” kapsamında olup KDV’ye tabi bulunmaktadır. Buna karşın yargı
organlarının müstakar hale gelmiş bulunan kararları, söz konusu ödemelerin KDV’ye tabi tutulamayacağı şeklindedir.
Maliye Bakanlığı, son olarak yayımladığı 116 seri no’lu KDV Genel
Tebliği ile çeyrek asırdır koruduğu görüşünü değiştirmiş, konuya ilişkin
farklı bir değerlendirme yapmış ve söz konusu ödemeleri KDV Kanunu’nun
35’inci maddesi kapsamında “matrahın değişmesi” olarak kabul etmiştir.
2-KONUNU GELİŞİMİ VE NİHAİ DURUM
Maliye Bakanlığı, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda veya belli bir
ciro aşıldığında yapılan ciro primi ödemelerinin KDV karşısındaki durumuna ilişkin olarak bugüne kadar iki farklı görüşe sahip olmuştur. (Kızılot,
2010, 1099)
Bunlardan ilki KDV Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.01.1985 ile 26
seri no’lu KDV Genel Tebliği’nin yayımlanma tarihi olan 31.12.1987 ta*

Vergi Müfettişi
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rihleri arasında kalan sürece benimsenen görüştür. İkincisi ise 26 ve 116
seri no’lu KDV Genel Tebliğleri’nin yayımlanma tarihleri arasında kalan
süre boyunca benimsenen görüş olup bu süre 31.12.1987-19.01.2012 tarihleri arasını kapsamaktadır.
2.1-Bakanlığın, 26 seri no’lu KDV Genel Tebliği’ne Kadar Olan
Görüşü
26 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nin Resmî Gazete’de yayımlanma tarihi olan 31.12.1987’ye kadar Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin görüşü özelge düzeyinde olup, “satılan mal ya da yapılan hizmet karşılığında
düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilmeyip, sonradan ya da
yıl sonlarında yapılan iskontoların katma değer vergisinden indirilmesi
ve vergiye tabi tutulması mümkün değildir.” şeklindedir. (Kızılot, Cilt:2,
3156)
Maliye Bakanlığı’nın 18.02.1986 tarih ve 2601025-7/11495 sayılı özelgesinde ifade edilen bu görüş 26 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nin Resmî
Gazete’de yayımlanma tarihi olan 31.12.1987’ye kadar korunmuştur.
Adı geçen Bakanlığın bu görüşüne göre, belirtilen şekilde ödenen ciro
primlerinin KDV’ye tabi tutulması söz konusu değildir. Bu görüşün dayanağını ise, sonradan ciro iskontosu, ciro primi vb. adlarla yapılan ödemelerin bir teslim ve hizmetin karşılığı olmaması görüşü oluşturmaktadır. Adı
geçen Bakanlığın bu konuda tayin ettiği çok sayıda özelgesi bulunaktadır.
(Kızılot, 2010, 1099)
2.2-Bakanlığın, 26 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile Açıkladığı Görüşü
Bakanlık, yukarıda yer alan görüşünü 26 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile değiştirmiş ve fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl
sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış
primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemelerin
“hizmet” kapsamında katma değer vergisine tabi olacağını belirtmiştir.
Bakanlık bu görüşünün gerekçesini anılan Tebliğ’de aşağıdaki gibi
açıklanmıştır:
“… Zira, bu tür bir iskonto doğrudan satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın ya da ça188
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banın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya karşı
verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen
sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine
uygun olarak belli bir çabayı göstermiştir ki (belli bir hizmeti vermiştir ki)
ek ödemeye (iskontoya) hak kazanmıştır.
Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde uygulanan ve Katma Değer Vergisi Kanununun 4’üncü maddesi çerçevesinde “hizmet” kapsamına giren
bu işlemlere ait iskontolar, aynı Kanunun 1/1 maddesi uyarınca vergiye
tabi tutulacaktır.”
2.3-Yargı Organlarının Konuya İlişkin Görüşü
Maliye Bakanlığı’nın 26 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile açıkladığı ve
yıl sonu primlerinin KDV’ye tabi tutulması gerektiği görüşüne Danıştay
katılmamaktadır.
Danıştay, yıl sonunda yapılan iskontoların, bir mal teslimi ve hizmet
ifası karşılığı olmayıp, teşvik amacıyla yapıldığından KDV’ye tabi tutulmaması gerektiği görüşündedir. Danıştay 9’uncu Dairesi’nin 02.10.2007
tarih ve E:2007/2897, K:2007/3204 sayılı Kararında, “üretici firmanın bayisine ödediği ciro primleri KDV’ye tabi olmadığından, bu primler üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.” denilmektedir. (Değer, 2011, 849)
Yargı organlarının KDV Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana
değişmeyen görüşü ve bu doğrultuda verdiği kararlar yerleşik (müstakar)
hale gelmiş bulunmaktadır. (Kızılot, 2010, 1100)
2.4-Bakanlığın, 116 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile Açıkladığı
Görüşü (Nihai Durum)
Maliye Bakanlığı yayımladığı 116 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nde
konuya ilişkin görüşlerini değiştirmiş ve daha önce “hizmet” kapsamına
giren işlemlerin karşılığı olarak kabul ettiği ciro primi ödemelerini, KDV
Kanunu’nun 35’inci maddesi kapsamında “matrahın değişmesi” olarak
yorumlamıştır.
Anılan Genel Tebliğin konuya ilişkin “6.2. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyip, Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda ya
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da Belli Bir Ciro Aşıldığında Yapılan İskontolar” başlıklı bölümü aşağıdaki gibidir:
“KDV Kanununun 35’inci maddesi ile KDV matrahında çeşitli sebeplerle değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan
mükelleflerin, bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan
mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltebilmelerine
imkân sağlanmıştır.
Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli
bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibariyle, asıl
işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda KDV
Kanununun 35’inci maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir.
Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem
sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV
matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla
düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan
KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır.”
Genel Tebliğ’de yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Maliye Bakanlığı ciro primi ödemelerinin KDV’ye tabi olduğu yönündeki görüşünü
korumakla beraber bunları Kanunun 35’inci maddesi kapsamında, matrahın değişmesi olarak değerlendirmiş ve düzeltme yapılması gerektiğini
belirtmiştir. Düzeltme işlemi alıcı tarafından satıcı adına fatura ve benzeri
belge düzenlemek suretiyle yapılacaktır. Bu amaçla düzenlenecek fatura
ve benzeri belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan
KDV oranı uygulanacaktır.
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3-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
116 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nin Resmî Gazete’de yayımlandığı 19.01.2012 tarihine kadar ciro primi ödemelerinin katma değer vergisi
karşısındaki durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı iki farklı görüş benimsemişti. Kanunun yürürlük tarihinden 26 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nin
yayımlanma tarihine kadar olan sürece bu türden ödemelerin teslim ve hizmet karşılığı olmadığı, dolayısıyla KDV’ye tabi tutulmasının söz konusu
olmadığı yönünde görüş sahibi iken, 26 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nde
yaptığı açılamada, bu tür iskontoların doğrudan satılan malla ilgili olmadığını, firmanın ek bir çalışma ya da çabası sonucu doğduğunu, dolayısıyla
yapılan işin ana firmaya karşı verilen bir hizmet olduğundan bahisle KDV
Kanunu’nun 4’üncü maddesi çerçevesinde “hizmet” kapsamına giren bu
işlemlere ait iskontoların aynı Kanunun 1/1 maddesi kapsamında vergiye
tabi tutulması gerektiğini belirtmiştir.
Öte yandan yargı organları, Maliye Bakanlığı’nın 26 seri no’lu KDV
Genel Tebliği ile açıkladığı ve çeyrek yüzyıldır koruduğu görüşene katılmamaktadır. Danıştay’ın bu yöndeki kararları müstakar hale gelmiş bulunmaktadır.
Yargı organları, satıcının bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olarak yıl
sonunda, belli bir ciro aşıldığında alıcıya yaptığı ödemelerin hizmet ifası
veya mal satışı karşılığı olmayıp teşvik amacıyla yapıldığı, bu tür iskontoların KDV Kanunu’nun 2, 3, 4 ve 5’inci maddelerinde yer alan teslim ve
teslim sayılan haller ile hizmet ve hizmet sayılan hallerle ilgisi bulunmadığından KDV’ye tabi tutulamayacağı görüşündedir. (Kızılot, 2010, 1100)
Maliye Bakanlığı, çeyrek asırdır koruduğu görüşünü 116 seri no’lu
KDV Genel Tebliği’nde yaptığı açıklamalarla değiştirmiş ve konuya ilişkin farklı bir değerlendirme yapmıştır.
Buna göre Bakanlık ciro primi ödemelerini Kanunun 35’inci maddesi
kapsamında, “asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi” olarak değerlendirmiş ve düzeltme yapılması gerektiğini, düzeltme işleminin alıcı
tarafından satıcı adına fatura ve benzeri belge düzenlemek suretiyle yapılacağını, bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe
neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu
işlem için geçerli olan KDV oranının uygulanacağını belirtmiştir.
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Ancak ciro primi ödemelerinin satılan mal ve hizmetlerle ilgisi bulunmamaktadır. Zira, ciro primi ödemelerinin, satılan her mal ve bunlara ilişkin faturalarla bağlantısının kurulması ve bunlara dayandırılması mümkün
değildir. Bu doğrultuda farklı oranlara tabi çeşitli malların satılması durumunda alınan ciro primleri için düzenlenecek faturada esas alınacak KDV
oranının ne olacağı belirsizdir. Bu gibi durumlar için ilk akla gelen çözüm,
ciro primine hak kazanan alıcının her farklı KDV oranına tabi alımlarının
toplam alımları içindeki payını tespit edip ciro primi karşılığında düzenleyeceği faturada yazan bedeli bu doğrultuda ayrıştırmak ve farklı KDV
oranlarına tabi tutmaktır.
Örnek: Perakendeci bir işletme toptancı işletmeden iki çeşit mal almakta ve bunlar %8 ve %18 KDV oranına tabi bulunmaktadır. Perakendeci
işletme yıl içinde %8 KDV’ye tabi maldan KDV hariç 2 Milyon TL, %18
KDV’ye tabi maldan KDV hariç 3 Milyon TL alımda bulunmuş, daha önce
tespit edilen tutarı aşan alımları nedeniyle toptancı işletme tarafından perakendeci işletmeye yıl sonunda 500.000 TL tutarında ciro primi ödemesi
yapılmıştır.
Bu durumda ciro priminin 2/5’i %8, 3/5’i ise %18 KDV oranına tabi
olacak ve perakendeci işletme tarafından bu doğrultuda fatura düzenlenecektir. Düzenlenecek faturada gösterilecek KDV’nin hesabı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
(500.000 x 2/5 x %8) + (500.000 x 3/5 x %18) = 70.000 TL
Bununla beraber ciro primine hak kazanılmasına neden olan alımlara
konu olan mal ve hizmetlerin farklı kârlılık oranlarına sahip olması olağandır. Farklı kârlılık oranlarına sahip olan mal ve hizmetlerin bir taraftan da
farklı KDV oranlarına tabi olması mümkündür. Bu yapı içerisinde kazanılan ciro primleri için karmaşık hesaplamalar yapılıyor da olabilir. Örneğin
kâr marjı yüksek olan mal alımları için yüksek, düşük olan mal alımları
için düşük bir katsayı belirlenip daha önce tespit edilmiş bulunan belirli bir
rakama ulaşıldığında ciro primine hak kazanılıyor olabilir. Bu husus ciro
primi ödemelerinin satın alınan mal ve hizmetlerle doğrudan ilişkilendirilmesini ve bunlarla bağlantısının kurulmasını güçleştirmektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda kazanılan ciro primlerinin tabi olacağı KDV oranını
tespit etmek kolay olmayacaktır.
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Bu karmaşık yapı içerisinde ciro primi sözleşmelerinin yazılı olarak
yapılabiliyor olmasının yanı sıra sözlü olarak da yapılabilmesine imkân
bulunması, ciro primleri için düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde esas
alınan KDV oranlarının doğruluğunun Vergi İdaresince tespitini de güçleştirmektedir. Zira mükelleflerin ciro primi sözleşmelerinin bildirimi yönünde bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Bunun yanında konunun “matrahın değişmesi” olarak değerlendirilmesi, yargı organlarının müstakar hale gelmiş bulunan kararlarıyla da
uyumsuzdur. Dolayısıyla bu haliyle vergi idaresi ile mükellefler arasında
konuya ilişkin süre giden ihtilafların devam edeceği açıktır.
Öte yandan 116 seri no’lu KDV Genel Tebliği öncesinde hizmet ifası
karşılığı olarak değerlendirilen ciro primi ödemeleri, ilgili Bakanlar Kurulu
Kararları doğrultusunda %18 KDV oranına tabi tutulmaktaydı. Anılan genel tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu
işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanacak olması nedeniyle örneğin
%8 KDV oranına tabi mal satın alan işletmeler ciro primi ödemeleri için
%8 KDV oranını esas alarak fatura ve benzeri belge düzenleyeceklerdir.
Dolayısıyla sorun bütünüyle çözülmemiş olsa da, daha önce hizmet ifası
olarak kabul edilmelerinden dolayı %18 KDV oranına tabi tutulan ciro primi ödemeleri artık ilk işlemin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan
oran esas alınarak KDV’ye tabi tutulacaktır. Dolayısıyla iskonto tutarına
%8 ve hatta %1 KDV oranı uygulanabilecektir.
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SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ
ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim ERCAN*
1- GİRİŞ
Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi
veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında, kendi nam ve hesabına yapılan bir faaliyet olduğuna, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun
(GVK) 65/2’inci maddesinde, serbest meslek faaliyetini mutad meslek
halinde ifa edenlerin serbest meslek erbabı sayıldığına da, aynı Kanun’un
66’ıncı maddesinde yer verilmiştir. Bununla birlikte, faaliyetleri itibariyle
serbest meslek erbabı sayılanların bir kısmı Kanunda bizzat sayılmıştır.
GVK’da bizzat sayılan ile, faaliyetleri itibariyle serbest meslek erbabı sayılanların bu faaliyetlerinden elde etikleri kazançlar serbest meslek
kazancı sayılmaktadır. Serbest meslek kazancı ise, bir takvim yılı içinde
serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyetler dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktan oluşur.
Serbest meslek kazancı niteliği itibariyle gelir vergisine tabi tutulmaktadır.
Uygulamada serbest meslek erbabı, yaptığı hizmetler karşılığında, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 236 ve takip eden maddelerde düzenlenen,
serbest meslek makbuzu düzenlemektedir. Serbest meslek makbuzunda,
yapılan hizmetin karşılığı ile katma değer vergisi hesaplanmaktadır. Ancak, hizmetin 193 sayılı GVK’nın 94’üncü maddesinde tevkifat yapmak
zorunda olan kişi ve kurumlara sağlanması halinde düzenlenecek serbest
meslek makbuzunda gelir vergisi stopajı hesaplanacaktır. Hesaplanacak bu
miktar, serbest meslek erbabına ödenmeyerek hizmet alan kişi ve kurumca
muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. Serbest meslek erbabı
ise, söz konusu kişi ve kurum tarafından tevkif edilen vergiyi geçici vergi
*
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ve gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplayacağı vergiden mahsup
edecektir. Bu şekilde vergilendirme işlemi gerçekleşmiş olacaktır.
Serbest meslek faaliyetinin şahıs şirketi veya sermaye şirketi bünyesinde icara edilmesi halinde vergilendirmede farklılıklar olmaktadır.
Bu yazımızda, serbest meslek faaliyetinin şahıs ve sermaye şirketi organizasyonu dahilinde sunulmasının gelir ve kurumlar vergisi uygulaması
anlatılmaya çalışılacaktır.
2- Serbest meslek faaliyetiNİN ŞAHIS ŞİRKETİ
DAHİLİNDE İCRASI
Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, 124’üncü
maddesinde ticaret şirketlerinin kolektif, komandit, anonim, limited ve
kooperatif şirketlerinden ibaret olduğu, kollektif ile komandit şirketlerin
şahıs şirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerin ise sermaye şirketi, sayıldığı belirtilmiştir.
Şahıs şirketlerinin sermaye şirketleri gibi ayrı bir tüzel kişilikleri bulunmaktadır. Vergi Kanunlarımız açısından, şahıs şirketlerinin katma değer
vergisi ve stopaj gelir vergisi mükellefiyetleri olmasına rağmen, gelir vergisi açısından mükellef şirket ortaklarıdır.
193 sayılı GVK’nın 37’inci maddesine göre, kollektif şirket ortakları ile adi komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirketten hisselerine
düşen kazanç, ticari kazanç niteliğindedir. Ancak, aynı Kanun’un 65 ve
66’ıncı maddesine göre, kollektif şirketler ile adi komandit şirketlerin serbest meslek faaliyetinde bulunması halinde, kollektif şirket ortakları ile adi
komandit şirketlerin komandite ortakları serbest meslek erbabı sayılmakta
ve şirket kazancından hisselerine düşen kazanç serbest meslek kazancı kabul edilmektedir.
Bununla birlikte adi komandit şirket serbest meslek faaliyetiyle uğraşsa bile komanditer ortağın hissesine (şirket kazancından) düşen pay yine
menkul sermaye iradı olarak vergilendirilecektir ve bu komanditer ortak
serbest meslek erbabı sıfatı kazanamamaktadır.
GVK’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş
ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,
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kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye
mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço
veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, bu maddenin
sonraki bentlerinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine
mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı madde de, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri
icra edenlere yapılan ödemelerden bu maddeye göre (2009/14592 sayılı
B.K.K ile 03.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere) % 20 oranında gelir
vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla,
GVK’nın 94’üncü maddesinde sayılan kişi ve kurumlarca, serbest meslek
erbabına yaptırılan hizmetler karşılığında yapılacak ödemelerde % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
Bu konuda, İstanbul Defterdarlığı’nca verilen 13.12.2004 tarih ve
B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-1/236 sayılı Özelge aşağıdaki gibidir.
“… Bu hükümlere göre her ne kadar Kolektif şirketlerin elde ettikleri kazançlar TTK’ya göre ticari kazanç olarak değerlendirilse de serbest
meslek faaliyetini mutad meslek olarak ifa eden Kolektif şirketlerin ve
ortaklarının elde ettikleri gelirler GVK’nın 66/3. maddesine göre serbest
meslek kazancı olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla Kolektif şirket statüsü içinde yapılan müşavirlik işi karşılığı sağlanan kazanç kanun hükmü
gereğince şirket ve ortaklar açısından serbest meslek kazancı olup bu faaliyetleri dolayısıyla Kolektif şirkete yapılan ödemeler üzerinde 94. maddenin 2/b alt bendi uyarınca tevkifat yapılacaktır. Öte yandan mükellefler
diledikleri takdirde ortağı bulundukları Kolektif şirketlerin müteselsilen
sorumlu oldukları vergi borçlarına mahsuben iade talebinde bulunabileceklerdir. … Buna göre Kolektif şirket olarak yapacağınız müşavirlik hizmeti karşılığında sağlayacağınız kazanç şirket ve ortaklar açısından serbest
meslek kazancı olduğundan bu faaliyet dolayısıyla şirkete yapılacak ödemelerin serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca şirketin bilanço esasına göre tutacağı defterlerin serbest meslek kazanç
defteri yerine geçeceği tabiidir.”
Bu kapsamda, kollektif şirket ortakları ile adi komandit şirketlerin
komandite ortakları gerçekleştirdikleri serbest meslek işleri dolayısıyla
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serbest meslek erbabı sayıldıklarından ve şirket kazancından hisselerine düşen pay serbest meslek kazancı kabul edildiğinden, kollektif ve adi
komandit şirketlerce yapılan hizmetler karşılığı düzenlenecek belgelerde
GVK’nın 94’üncü maddesine göre %20 oranında tevkifat hesaplanacak ve
ödemeyi yapanlarca söz konusu miktar muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. Serbest meslek kazancına istinaden ödemeyi yapanlarca
beyan edilip ödenecek olan söz konusu vergiyi, kollektif şirket ortakları ile
adi komandit şirketlerin komandite ortakları, hisselerine düşen miktarda,
geçici vergi ve gelir vergisi beyanları üzerinden hesaplayacakları vergiden
mahsup edebileceklerdir.
Bununla birlikte, Danıştay 4.Dairesi 13.05.1988. tarih ve E.1986/2886,
K.1988/2108 Sayılı Kararında tevkif yoluyla ödenen verginin komanditer
ortakların gelir vergilerine mahsup edilebileceği doğrultusunda karar vermiştir. Söz konusu kararda özetle;
“Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirketlere, iş sahiplerince ödeme yapılırken tevkif yoluyla ödenen vergiler, gerek komandite
ve gerekse komanditer ortakların gelir vergilerine mahsup edilebilecektir.”
denilmektedir.
3- Serbest meslek faaliyetiNİN SERMAYE ŞİRKETİ
DAHİLİNDE İCRASI
Ticaret şirketlerinden anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin sermaye şirketi sayıldığı Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun, 124’üncü maddesinde belirtilmişti.Sermaye şirketleri ayrı
bir tüzel kişiliğe sahiptir. Vergi kanunlarımız yönünden sermaye şirketleri
için ayrı bir vergilendirme sistemi benimsenmiştir. Sermaye şirketlerinin
kazançları kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisine tabi kazançlar
yedi gelir unsurundan oluşur.
Ancak, bu gelir unsurları, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer aldığı gibi ayrı
ayrı kazanç ve irat olarak adlandırılmamakta, tamamı “kurum kazancı”
olarak adlandırılarak kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ıncı maddesinde de belirtildiği üzere, kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde
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ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmakta, safi kurum kazancının
tespitinde ise, GVK’nın ticari kazanca ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.
Bununla birlikte 1 Seri No’lu KVK Genel Tebliğinde safi kurum kazancının tespitine ilişkin yapılan açıklamada;
213 VUK’un 177’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı
bentlerine göre her türlü ticaret şirketleri ile kurumlar vergisine tabi olan
diğer tüzel kişilerin birinci sınıf tüccar olup, bilanço esasına göre defter
tutmak zorunda oldukları,
Bilanço esasına göre ticari kazancın, GVK’nın 38’inci maddesine göre,
teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu belirtilerek, bu dönem zarfında sahip
veya sahiplerce; işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği,
işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı belirtilerek ticari
kazancın bu şekilde tespit edileceği,
Kazancın bu şekilde tespit edilmesi sırasında, VUK’un değerlemeye ait
hükümleri ile GVK’nın ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlere ilişkin hükümlerine uyulması gerektiği,
Kurumlar Vergisi Kanununda da safi kazancın belirlenmesinde temel
ölçünün, dönem sonu ve dönem başı öz sermaye kıyaslaması olduğu, safi
kurum kazancının tespitinde KVK’nın 7’nci ve müteakip maddelerinin
yanı sıra GVK’nın indirilecek giderlere ilişkin 40’ıncı maddesi de dikkate
alınacağı, belirtilmiştir.
Yukarıda yapılan tespit ve açıklamalar doğrultusunda, serbest meslek
faaliyeti niteliğinde bir hizmette bulunan bir kurumun kazancı, serbest
meslek kazancı değil, kurum kazancı kapsamında değerlendirilecektir. Kurum kazancı ise, VUK’un değerlemeye ilişkin hükümleri ile GVK’nın ticari kazancın tespitine ilişkin hükümleri dikkate alınarak tespit edilecektir.
Bununla birlikte, 5520 sayılı KVK’nın 15’inci maddesinde, tam mükellef kurumlara yapılacak bazı ödemelere uygulanacak vergi kesintisi düzenlenmiştir. Söz konusu maddede, tevkifat yapacak kişi ve kurumlar ile üzerinden tevkifat yapılacak ödemeler sayılmıştır. Ancak, faaliyetleri niteliği
itibariyle serbest meslek faaliyeti olan kurumlara yapılacak ödemelerden
tevkifat yapılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
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Dolayısıyla, serbest meslek faaliyeti niteliğinde bir hizmette bulunan
bir kurum serbest meslek makbuzu değil fatura düzenlemesi gerekmektedir. Ancak, düzenlenecek faturada tevkifat hesaplaması ve ödemeyi yapan
kişi veya kurumun söz konusu tevkifatı beyan edip ödemesi gibi bir uygulama söz konusu değildir.
Bununla birlikte, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı’nca 01.02.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1325-6 sayılı ile “Serbest meslek faaliyetinde bulunan Limited Şirketin hangi belgeyi düzenleyeceği ile
gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı” konusunda verilen Özelgede;
“İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 3568 sayılı yasa kapsamında
mali müşavirlik ve denetim hizmetleri vermek amacı ile kurulan şirketinizin fatura mı, serbest meslek makbuzu mu düzenlenmesi gerektiği ile serbest meslek hizmetleri karşılığında ödenecek bedellerden vergi kesintisi
yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği
anlaşılmaktadır.
KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI YÖNÜNDEN:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar
vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum
kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir
Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı
hükme bağlanmıştır.
5520 sayılı Kanunun 15’ inci maddesinde de tam mükellef kurumlara
yapılan ödemelerin hangilerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı
bentler halinde sayılmış olup maddede, tam mükellef kurumlara yapılan
serbest meslek ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.
  Buna göre, mali müşavirlik ve denetim hizmetleri vermek amacı ile
kurulmuş olan şirketiniz kurumlar vergisi mükellefi olduğundan ve elde ettiğiniz kazanç kurum kazancı olarak beyan edileceğinden, şirketinize mali
müşavirlik ve denetim hizmetleri karşılığında ödenecek bedellerden vergi
kesintisi yapılmaması gerekmektedir.
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VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa
sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da
fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile
kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde
olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin
50.000.000 (393 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 01/01/2010’dan itibaren 680.-TL) liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya
işi yapanın fatura vermesi mecburidir.” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 236’ncı maddesinde ise; “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek
makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek,müşteride bu
makbuzu isteme ve almak mecburiyetindedir.” hükmüne yer verilmiştir.
   Buna göre, serbest meslek makbuzu serbest meslek erbabı tarafından
düzenlenmekte, Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin (4) numaralı
bendi uyarınca her türlü ticaret şirketleri birinci sınıf tüccar sayılmaktadır.
Bu durumda, birinci sınıf tüccar sayılan şirketinizin, malın teslimi veya
hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde fatura düzenlemesi gerekmekte olup e-fatura uygulamasından yararlanmak istemeniz
halinde ise 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen
işlemleri yerine getirmeniz icap etmektedir.”
Özelgede de belirtildiği üzere, kurumlar vergisi mükellefinin elde ettiği
kazanç kurum kazancı olup, mal ve hizmet teslimleri karşılığı fatura düzenlenmesi gerekmekte, ayrıca yapılan serbest meslek faaliyeti niteliğindeki hizmetleri karşılığında ödenecek bedellerden vergi kesintisi yapılması
gibi bir uygulama söz konusu değildir.
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4- SONUÇ
Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın,
şahsi sorumluluk altında, kendi nam ve hesabına yapılması, serbest meslek
faaliyetidir. Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler
ise serbest meslek erbabı olarak tanımlanır. Serbest meslek kazancı, bir
takvim yılı içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para
ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyetler dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan
farktan oluşur. Serbest meslek kazancı gelir vergisine tabidir.
Serbest meslek faaliyetinin şahıs şirketi veya sermaye şirketi bünyesinde icara edilmesi halinde vergilendirmede farklılıklar olmaktadır.
Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda;
Şahıs şirketlerinden kollektif şirket ortakları ile adi komandit şirketlerin komandite ortakları gerçekleştirdikleri serbest meslek işleri dolayısıyla
serbest meslek erbabı sayıldıklarından ve şirket kazancından hisselerine
düşen pay serbest meslek kazancı kabul edildiğinden, kollektif ve adi komandit şirketlerce yapılan serbest meslek işleri karşılığı düzenlenecek belgelerde GVK’nın 94’üncü maddesine göre %20 oranında tevkifat hesaplanması ve ödemeyi yapanlarca söz konusu miktarın muhtasar beyanname
ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Tevkif edilen vergi ise, kollektif
şirket ortakları ile adi komandit şirketlerin komandite ortaklarının geçici
vergi ve gelir vergisi beyanları üzerinden hesaplayacakları vergiden mahsup edilebilecektir.
Serbest meslek faaliyeti niteliğinde bir hizmette bulunan bir sermaye
şirketinin serbest meslek makbuzu yerine, fatura düzenlemesi gerekmektedir. Ancak, düzenlenecek faturada tevkifat hesaplaması ve ödemeyi yapan
kişi veya kurumun söz konusu tevkifatı beyan edip ödemesi gibi bir uygulama söz konusu olmayacaktır.
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VERGİ USUL KANUNU VE AMME ALACAKLARININ TAHSİL
USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ANONİM
VE LİMİTED ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİ VE
SORUMLULUKLARI
Mehmet YÜCEL*

1.GİRİŞ
Devlet ile, fert ve kurumlar arasında doğan vergi ilişkisi taraflara bazı ek
sorumluluklar yüklemekle birlikte, esas olarak söz konusu ilişki, bir borçalacak ilişkisinden başka bir şey değildir. Bu ilişkide bir tarafta vergi alacaklısı (veya aktif vergi süjesi) olarak devlet, diğer tarafta vergi borçlusu (veya
pasif vergi süjesi) olarak fert ve kurumlar bulunur. Vergilendirme işlemi dolayısıyla ortaya çıkan hukuki ilişkiye taraf olanların yetki ve sorumlulukları
Anayasada ve vergi kanunlarında tespit edilmiş durumdadır.
Devlet vergileme yetkisine dayanarak, ödeme gücüne sahip fert ve kurumları “vergi mükellefi” olarak tanımlamış ve bunları “asıl vergi borçlusu”
olarak nitelendirmiştir. Ancak, devlet bununla yetinmeyerek, bazı durumlarda vergi tahsilatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak, bazı durumlarda vergileme ile ilgili ödevlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
bazı durumlarda ise vergi alacağını güvence altına almak amacıyla, vergi
mükellefi ile iktisadi veya hukuki ilişki içinde olan bazı üçüncü kişileri de
mükellef ile birlikte veya onun yerine vergi borcunun ödenmesinden sorumlu tutmayı tercih etmiştir. Bunu sağlayabilmek için, vergi sorumlusu
kavramını ve vergi sorumluluğu müessesesini geliştirmiştir. Yine Devlet
vergileme yetkisine dayanarak, mükellef ve vergi sorumlularının vergi ile
ilgili ödevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve vergi
alacağının güvence altına alınması amacıyla kanuni temsilcilerin sorumluluğu müessesesini geliştirmiştir.

*

Vergi Müfettişi
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2.TEMSİLCİ NEDİR VE TÜRLERİ NELERDİR
Temsilci, hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına
hareket eden kimsedir.(TDK:Büyük Sözlük) Diğer bir ifade ile temsilci;
başkasının nam ve hesabına hareket ederek, irade beyanı ile temsil ettiği kişiyi hak sahibi yapabilen veya borçlu kılabilen kimsedir. Temsilcinin
temsil yetkisi, bir kanun hükmüne veya temsil edilenin istek ve iradesine
dayanır. Kanuna dayanan temsil yetkisine kanuni temsil; bu tür yetkiye
sahip olan kişiye de, kanuni temsilci denir.
Kaynağını temsil edilenin istek ve iradesinden alan temsil yetkisine ise
iradi temsil yetkisi; bu şekilde yetkili kılınan kişiye de iradi temsilci adı
verilir. (Candan, 2006, 7 ) Bu yazımızda, kanuni temsilcileri ve sorumluluklarını daha ziyade limited ve anonim şirketlerin ortak ve yöneticileri ile
sınırlı olarak ele alacağız.
3.TÜZEL KİŞİLERİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ
Tüzel kişiler; fiziki varlığa sahip olmaksızın belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için bir araya gelen gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Tüzel
kişiler, gerçek kişilerin aksine, fiziki varlığa sahip değildirler. Bu yüzden
tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla kazandıkları fiil ehliyetini1 organları vasıtasıyla kullanırlar. Kanuni
temsilci adı verilen bu organlar vasıtasıyla irade açıklamasında bulunurlar,
organların hukuki işlemleri ve diğer bütün filleriyle borç altına girerler.
Tüzel kişiyi idare ve temsile yetkili organ, vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından kanuni temsilcidir. Bu durumda, vergi ödevlerinin
yerine getirilmesi bakımından bir tüzel kişinin kanuni temsilcisinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.
1 Fiil ehliyeti; kendi fiiliyle hak edinebilme ve borç altına girebilme yeterliliğidir. Bunun için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak gerekir. Diğer bir ifade ile fiil ehliyeti, bir
kimsenin iradi davranışla hukuki bir sonuç meydana getirebilmesini ifade eder. Bu sonuç
davranışta bulunanın arzu ettiği ya da etmediği bir sonuç olabilir. Bu sonuç fiili yapanın
hak iktisabı olabileceği gibi borç altına girebilmesi şeklinde de olur. Bu sebeple fiil ehliyeti
kendi fiili ile hak kazanabilme ve yüküm altına girebilme ehliyeti olarak da tanımlanabilir.
Şüphesiz ki bu haklarda ve borçlarda değişiklik yapabilmeyi, bunları devredebilmeyi veya
sona erdirmeyi de kapsar. Kendi fiiliyle hak edinebilme ve borç altına girebilme yeterliliğidir. Bunun için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak gerekir.
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3.1.Anonim Şirketlerde Kanuni Temsilci
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanununun (T.C. Yasalar, 1956) 269’uncu
maddesinde anonim şirket, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen
(belli) ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı
ile sorumlu bulunan şirket olarak tanımlamıştır. Anonim şirket ortaklarının sorumlulukları taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır.
Yine aynı şekilde 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun (T.C. Yasalar,
2011) 329’uncu maddesinde “Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara
bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan
şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile
ve şirkete karşı sorumludur.” hükmüne yer verilmiştir.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere anonim şirketin kendisine ait bir unvanı bulunmakta olup sermayesi bellidir ve paylara bölünmüştür. Bu sermaye özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça 5.000 TL’den az olamaz ve
bu miktar Bakanlar Kurulunca on katına kadar arttırılabilir (Türk Ticaret
Kanunu md. 272). Nitekim Bakanlar Kurulu 22.12.2001 tarihli kararı ile
bu tutarı 50.000 TL’ye yükseltmiştir. Dolayısıyla anonim şirketler en az
50.000 TL sermaye ile kurulabilirler. Her payın sermayenin belli bir oranını temsil eden bir nominal değeri bulunur.
Anonim şirket ortaklarının sorumlulukları şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermayeyi getirmeleri ile sona erer. Bir başka deyişle, ortakların taahhüt ettikleri sermaye payları dışında ortaklığın borçlarından dolayı bir
sorumlulukları yoktur. Anonim şirketler kanunen yasak olmayan her türlü
iktisadi amaç ve konu için kurulabilirler, ancak şirketin esas sözleşmesinde şirketin konusunun sınırlarının açıkça gösterilmesi şarttır (Türk Ticaret
Kanunu md. 271). Şirketin konusu şirketin hak ehliyetinin2 sınırlarını be2 Hak ehliyeti, kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyetidir. Hak ehliyeti kişiye
tanınan bir hak olmayıp hak sahibi olabilmenin bir şartıdır. Hak ehliyeti kişinin iradesinden
ve davranışlarından bağımsız olarak kişi olma vasfı ile kazanmış olduğu bir ehliyettir. Medeni Kanun’un 8’inci maddesi bütün insanların aynı hak ehliyetine sahip olduklarını ifade
eder. Anlatılmak istenen her doğan insanın insan olarak, genel bir şekilde hak ehliyetine
sahip olacağıdır. Buna “genellik ilkesi” adı verilir. Belirli imtiyazlı haklar kurularak bunların belirli kişilerce kazanılmasını sağlayacak tarzda hak ehliyeti açısından bir çeşitlemeye
gitmek bu hükümle yasaklanmıştır; arzu edilen kişiler arası bir fırsat eşitliği yaratmaktır. Bu
ilke eşitlik ilkesi olarak ifade edilir.
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lirlemekte olup şirket ancak esas sözleşmede belirtilen konusu çerçevesinde haklar ve borçlar edinebilir. Türk Ticaret Kanunu 269’uncu maddesine
göre, sermaye şirketi olmanın tüm özelliklerini taşıyan, büyük hedefleri
gerçekleştirmek için kurulan, her türlü ekonomik faaliyette bulunabilen
kurullarla çoğunluk esasına göre yönetilen, menkul kıymet (hisse senedi,
tahvil vb.) çıkartabilen şirketlerdir.
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 317’nci maddesine göre;
anonim şirketin idare ve temsili yönetim kuruluna aittir. Yine aynı şekilde
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 365’inci maddesinde “Anonim
şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır.” hükmüne yer verilmiştir. Esas sözleşmede yetki verilmesi durumunda, şirket genel kurulu veya yönetim kurulu şirketin
idare işleri ile temsil yetkisini bir bütün olarak veya bu işlerden ve yetkilerden bazılarını yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına veya yönetim
kurulu olmayan müdürlere bırakabilir. Genel kurul veya yönetim kurulu,
şirketle herhangi bir ilişkisi olmayan kişleri de müdür tayin ederek, şirketi idare ve temsil yetkisini kısmen ya da tamamen onlara bırakabilir. Bu
durumda bu kişilerin anonim şirketin kanuni temsilcisi sayılacağı izahtan
varestedir.
Yönetim kurulunun şirketi temsile yetkili kimseleri tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirmesi, temsil yetkisine ilişkin kararın noterlikçe tasdik edilmiş suretinin de sicil memuruna verilmesi şarttır. Buna göre;
-Temsil yetkisine ilişkin noter tasdikli yetkili organ (yönetim kurulu
veya genel kurul) kararı,
-Şirketi temsil yetkisi verilen kişilerin kimler olduğu, hususlarının ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş olması gerekmektedir. Bu tescil, ilan
tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
Şirketi temsile yetkili olanların şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan
tüm işleri ve tüm hukuki işlemleri şirket adına yapmaları gerekir. Bu yetki
kapsam olarak sınırlandırılamaz.
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3.2.Limited Şirketlerde Kanuni Temsilci
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 503. maddesinde limited şirket; iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir ticaret ünvanı
altında, iktisadi amaç ve konular için kurulan, hissedarların sorumluluğu
koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belli olan
şirket olarak tanımlanmıştır. Öte yandan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret
Kanununun 573’üncü maddesinde; “ (1) Limited şirket, bir veya daha çok
gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas
sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından
oluşur.
(2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen
ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
(3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve
konu için kurulabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 540’ıncı maddesinde, aksine
kararlaştırılmış olmadıkça, ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla (limited)
şirketin işlerini idareye ve (limited) şirketi temsile mezun ve mecbur oldukları hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte şirket sözleşmesi ya da genel
kurul kararı ile şirketin idaresi ve temsili, ortaklardan bir veya birkaçına
bırakılabilir. Öte yandan söz konusu Kanunun 541’inci maddesi gereğince, şirket ana sözleşmesi ya da genel kurul kararı ile şirketin idaresi ve
temsili, ortak olmayan kişilere de bırakılabilir. Bu gibi kimselerin yetki ve
sorumlulukları hakkında, ortak olan müdürlere ait hükümler uygulanır. Bu
durumda, söz konusu kişiler, limited şirketin kanuni temsilcisi sayılırlar.
4.KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ
VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER
Vergi hukukunda, mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet
aranmaz (VUK m. 9/1). Medeni hukuktaki fiil ehliyetine sahip olmayanlar
da vergi mükellefi ve vergi sorumlusu (kanuni temsilci hariç) olabilirler.
İşte, kanuni ehliyeti olmayanların vergi mükellefi ve vergi sorumlusu olabilmeleri, vergi hukukunda “vergi ehliyeti” kavramıyla açıklanır. Ancak,
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tüzel kişilerin, küçüklerin, kısıtlıların ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşların mükelef veya vergi sorumlusu olmaları halinde, bunlara düşen ödevler
kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Vergi kanunları bakımından
kanuni temsilci; mükellef ve vergi sorumlularının vergi ile ilgili ödevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi konusunda vergi kanunları ile yükümlü kılınan kişi olarak tanımlanabilir.
4.1.Vergi Usul Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
213 sayılı vergi Usul Kanununun (T.C. Yasalar, 1961) “Kanuni Temsilcilerin Ödevi” başlıklı 10’uncu maddesi şu düzenlemeyi içermektedir.
“Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları
halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmayan
teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine
getirilir.
(3505 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya
vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi
ve buna bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki
temsilcileri hakkında da uygulanır.
Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler
için asıl mükelleflere rücu edebilirler.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.”
Amme alacağının tüzel kişiliğin mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde; kanuni temsilciler şirketin ödenmemiş borçlarından müştereken ve
müteselsilen sorumludur. Şirketi temsil yetkisi murahhas üye veya üyeler
ile şirkette pay sahibi olmayan sorumlu müdürlere bırakılmış ise, amme
alacağının bunlardan takip ve tahsiline gidilir. Temsil yetkisi murahhas
üyelere veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakılmamış ise, yönetim kurulu üyeleri kanuni temsilci sıfatını taşımaktadırlar ve amme alacağının
210
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ödenmesinden yönetim kurulu üyeleri şahsi mal varlıklarıyla sorumludurlar. Anonim şirketlerin ortaklarının, anonim şirketlerin ödenmemiş amme
borçlarından sorumlu tutulacağına ilişkin herhangi bir kanuni düzenleme
bulunmadığından, bu ortakların şirketlerin ödenmemiş amme borçlarından
sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Şirketin haczedilen mal varlığının 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre yapılan değerlemesi sonucu, tespit edilen değerlerinin amme alacağını karşılamaması veya bu malların satışının yapılmasına rağmen amme
alacağının tamamen tahsil edilememiş olması,
- Şirketin haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması,
- Şirketin iflasının istenmiş veya iflasının açılmış olması hallerinde
amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması,
- Borçlu şirketin yapılan araştırmalara rağmen bulunamaması hallerinde amme alacağının limited şirket ortakları ve kanuni temsilcileri ile
anonim şirketlerin kanuni temsilcilerinin şahsi mal varlığından takip ve
tahsiline gidilir.
Öte yandan Kanuni temsilcilerin vergi cezaları ile ilgili sorumlulukları
ilişkin düzenlemeye Vergi Usul Kanununun 333’ücü maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu madde metni şu şekildedir: “Tüzel kişilerin idare ve
tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir. Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi
sorumluluğu hakkında bu kanunun 10’uncu maddesi hükmü vergi cezaları
hakkında da uygulanır. (4369 sayılı Kanunun 81/A-14 üncü maddesiyle
değişen fıkra) Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi
halinde bu fiiller için 359 ve 360’ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu
fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.”
Dolayısıyla bu madde hükmüyle vergi cezaları, kanuni temsilcilerin sorumluluğunu gerektiren alacaklar arasına dahil edilmiştir. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken husus, tüzel kişilerin temsilinde -küçük ve kıstlıların temsilinden farklı olarak- vergi kanunlarına aykırı hareketlerden doğan vergi cezaları kanuni temsilciye değil, tüzel kişilik adına kesilecektir.
Fakat Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesinde belirtilen sorumluluk
gereği, tüzel kişilikten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen vergi cezaları da kanuni temsilciden tahsil edilecektir. Yine Vergi Usul Kanunu’nun
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333’ücü maddesine göre, tüzel kişilerin temsilinde ortaya çıkacak Vergi
Usul Kanunu kapsamındaki hürriyeti bağlayıcı cezaların muhatabı ise bu
fiili işleyenler olacaktır.
4.2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer
Alan Düzenlemeler
Limited şirketlerin amme borçlarından esas itibariyle şirket tüzel kişiliği sorumludur. Bu borçların takip ve tahsili öncelikle şirket malvarlığından
yapılmaktadır. Bununla beraber çeşitli nedenlerle şirketten tamamen veya
kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının ödenmesi bakımından şirket müdür ya da müdürleri ile ortakların
sorumluluğu bulunmaktadır.
Nitekim 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (T.C. Yasalar, 1953) “Limited Şirketlerin Amme Borçları” başlıklı
35’inci maddesinde;
“(4369 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle değişen madde, Yürürlük: 29.7.1998) Limited şirket ortakları, (5766 sayılı Kanunun 3üncü
maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) şirketten tamamen
veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme
alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar
ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.
(5766 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük:
06.06.2008) Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı
devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
(5766 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük:
06.06.2008) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda
pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.” hükmü yer almaktadır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Limited Şirketlerin Amme Borçları” başlıklı 35’inci maddesinde 5766 sayılı Kanunun (T.C. Yasalar, 2008) 3’üncü maddesiyle önemli değişiklik ve
yenilikler olmuştur. Buna göre maddenin birinci fıkrası hükmü doğrultu212

MART - NİSAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

sunda, limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye
hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulacaklardır.3
6183 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca limited şirket ortakları
hakkında takibe geçilebilmesi için, Kanun’un 54 ve müteakip maddelerine
göre şirket hakkında yapılan takip muameleleri sonucunda amme alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.
Bu düzenleme çerçevesinde limited şirket ortaklarının sorumluluğuna
başvurulmadan önce alacaklı tahsil dairelerince, amme alacağının şirketten tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.
Kanun’un 35’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar
devir öncesine ait olan ve devir tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan amme
alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen4 sorumlu tutulacaklardır.
Buna göre, şirket ortağının payını devretmesi halinde, devreden ve devralan şahıslar, hisse devir tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş
borçlardan, Kanun’un 35’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye
hisseleri oranında müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak bu sorumluluğa başvurulabilmesi için amme alacağının şirketten tamamen veya kısmen
tahsil edilememiş veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması gerekmektedir.
3 5766 sayılı Kanundan önce limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sadece koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarında sorumluydular.
4 Müteselsil sorumluluk, bir alacağın birden fazla borçlusunun bulunması ve alacaklının
borcun tamamını borçlulardan herhangi birisinden talep etmesi olarak tanımlanmaktadır.
Diğer bir ifade ile, müteselsil sorumluluk kavramı, birden çok kimsenin bir zararın tazmininden müteselsil (zincirleme) olarak sorumlu olmalarını ifade etmektedir. Buna göre alacaklı, herhangi bir borçluya karşı talepte bulunarak borcun tamamının ödenmesini isteyebilir. Bu itibarla müteselsil sorumluluk uygulamasında, birden çok kişinin aynı borçtan dolayı
sorumlu oldukları zincirleme borç ilişkisinde her borçlunun söz konusu o borcun kendine
düşen payı kadar değil borcun tamamından sorumlu olması hali söz konusudur. Benzeri bir
durum, ceza hukukunda müteselsilen işlenen suçlarda da karşımıza çıkmaktadır.
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Kanun’un 35’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci
fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Buna göre, şirketten
tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda farklı kişilerin şirket ortağı olması halinde, söz konusu kişilerin bu amme alacağından müteselsilen sorumlu tutularak, Kanun’un 35’inci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca sermaye hisseleri oranında takip edilmesi gerekmektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” başlıklı mükerrer 35’inci maddesinde;
“(4108 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle eklenen mükerrer madde, Yürürlük: 02.06.1995) Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği
anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan
teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine
göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessilleri hakkında da uygulanır.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları,
kanunî temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.
Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.
(5766 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük:
06.06.2008) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları
halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu
tutulur.
(5766 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük:
06.06.2008) Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi
Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu
ortadan kaldırmaz.” hükmü yer almaktadır.
214
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Yukarıdaki madde metninde açıkça görüldüğü üzere, 5766 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun mükerrer 35’inci maddesine “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü
idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.” hükmü eklenmiştir.
Bu hükme göre, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen
veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme
alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci
veya teşekkülü idare edenlerin farklı kişiler olmaları halinde söz konsusu
kişiler, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacak ve
Kanunun mükerrer 35’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca takip edilecektir.
Yine 5766 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35’inci maddesine, “Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213
sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen
sorumluluğu ortadan kaldırmaz” hükmü eklenmiştir.
Bu hükme göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesinde, kanuni temsilcilerin sorumluluklarına ilişkin hükümlerin düzenlenmiş
olması, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki amme alacaklarının takibinin
6183 sayılı Kanunun mükerrer 35’inci maddesine göre yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu kapsamına giren
amme alacakları da dahil olmak üzere tüm amme alacakları için, 6183
sayılı Kanunun mükerrer 35’inci maddesi hükmüne göre takip yapılması
mümkündür.
Kanun maddesinin gerekçesinde de (www.tbmm.gov.tr/develop/owa/
kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=61196) “……….
Madde hükmünün Kanunun 1’nci ve 2’nci maddesi kapsamına giren
amme alacakları için uygulanacağı hususu metinde belirtilerek özellikle
213 sayılı V.U.K kapsamına giren amme alacakları ile ilgili olarak oluşan
tereddütler giderilmektedir……….” şeklinde açıklama yapılmıştır.
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5.SONUÇ
Tüzel kişiliği haiz bütün kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi limited
ve anonim şirketlerde de amme borçlarının ödenmesinden esas itibariyle
şirket tüzel kişiliği sorumludur. Bu kapsamda alacaklı amme idaresi tarafından söz konusu alacakların takip ve tahsili şirket malvarlığından yapılmaktadır. Bununla beraber şirket malvarlığından tamamen veya kısmen
tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının
ödenmesi bakımından, şirket kanuni temsilcilerine ve ortaklarına belirli
sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk yalnızca cari dönemdeki müdür ve müdürler ile şirket ortaklarına ilişkin olmayıp, belirli durumlarda
eski müdür ve ortaklar da amme alacağının ödenmesinden sorumlu tutulabilmektedirler.
5766 sayılı Kanun ile, 6183 sayılı Kanun’un uygulanmasında ortaya
çıkan duraksamaları gidermek üzere limited şirket ortaklarının ve kanuni temsilcilerin sorumlulukları konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır.
5766 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere özet olarak bakıldığında; limited
şirket ortaklarının amme alacağından sorumluluğunun başlangıç noktası
daha açık ve net olarak ifade edilirken, limited şirket ortaklarının “şirketten
tahsil imkanı bulunmayan” amme alacağından dolayı sorumlu olması yerine “şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan” amme alacağından sorumlu olması esası benimsenmiştir.
Diğer yandan, limited şirkette ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi durumunda sorumluluğun ne şekilde uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Yapılan düzenlemeyle, ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Böylece, limited şirket ortaklarının, ortak oldukları döneme ilişkin şirketin borçlarından hisse
devri yoluyla kurtulmasının önü kapatılmıştır.
Ayrıca, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda
limited şirkette pay sahiplerinin, tüzel kişilerde veya tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerde kanuni temsilci ya da teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde, amme alacağının ödenmesinden doğan sorumluluğun
bu şahıslar arasında müteselsilen devam ettiği hükme bağlanmıştır.
Bir diğer konu olarak, kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair Ver216
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gi Usul Kanununda yer alan hükümlerin, 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35’’inci maddesinde düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı
açıklığa kavuşturulmuştur. Mükerrer 35’inci maddenin son fıkrasında 5766
sayılı Kanunun 4’ncü maddesiyle eklenen ve 06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren bir değişiklik yapılmış olup bu değişiklik, Kanuni temsilcilerin
sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler,
bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz şeklindedir. Bu
değişiklik sonrasında Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesi kapsamına
giren amme alacakları da dahil olmak üzere tüm amme alacaklarının takibinin 6183 sayılı Kanunun Mükerrer 35’inci maddesi kapsamında yapılabilmesi imkanı getirilmiştir. Bu düzenleme, yargıya gitme sebebini ortadan
kaldıran ve ödeme emirlerinin yasal dayanağı kanun maddelerinin mükellef ve idare cephesinde farklı yorumlanmasından doğan ihtilafı ortadan
kaldırmak üzere getirilmiş bir hüküm olmaktadır.
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TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SORUNLAR ve ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Bilgehan ÇİÇEK*
1. GİRİŞ
Transfer fiyatlandırması kısaca; bir firmanın bağlantılı olduğu alt ya da
ana şirket veya şubeleri ile yapmış olduğu mal ve hizmet satışlarında uyguladığı fiyat olarak tanımlanabilir.(Aslan, 2006)
1946 yılında 5422 sayılı KVK ile “örtülü kazanç” ismiyle mevzuatta
yerini bulan bu mevzu, 2006 yılında 5520 sayılı Yeni KVK’da “Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç” başlığıyla hem isim hem de içerik
olarak genişletilmiş ve geliştirilmiştir.
Transfer fiyatlandırması kavramı vergi hukuku ile ilişkili olsa da işletme, ekonomi, muhasebe, uluslar arası ilişkiler ve yönetim bilimi gibi
alanlarla da ilgisi bulunmaktadır. Ancak kavramın vergisel boyutu daha
da öne çıkmaktadır. Çünkü vergi idareleri, çok uluslu şirketlerin transfer
fiyatlandırmasının kullanımı neticesinde kendi vergilendirme yetkilerinin
çiğnenmesiyle bu kavram üzerinde yoğunlaşmakta ve kendi vergi gelirlerinin korunmasını sağlamayı amaçlamaktadırlar.(Işık, 2005, 26-27)
Transfer fiyatlandırması düzenlemesi, bir kurumun ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyatların aralarında ilişki bulunmayan taraflar
arasındaki işlemlerde uygulanan fiyatlara yani emsal fiyata uygun olmasını
ve böylelikle transfer fiyatlandırmasının vergiden kaçınmak için negatif bir
araç olarak kullanılmasını engellemeyi hedeflemektedir.
2. 5520 SAYILI KVK’DA YER ALAN DÜZENLEME
01.01.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı KVK (T.C. Yasalar,
2006) ile konuya ilişkin düzenlemeler “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlığı altında 13’üncü maddede aşağıdaki şekilde olmuştur:
*

Vergi Müfettiş Yrd.
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“(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da
satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat
işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve
şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.
(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya
sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya
da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece
dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın
elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp
sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan
kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.
(3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet
alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir
ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat
veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat
edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.
(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat
veya bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:
a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da
satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan
gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı
piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.
b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet
maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.
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c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan
gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan,
makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade eder.
ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile
ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi
belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir.
(5) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi
üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar
dahilinde kesinlik taşır.
(6) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak
dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında,
bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar
sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler
nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için
örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve
ödenmiş olması şarttır.
(7) (5766 Sayılı Kanunun 21. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük; 2008 yılı kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde) Tam
mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının
kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.
(8) Transfer fiyatlandırması ile ilgili usûller Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
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3. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3.1. İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI
Yapılan düzenlemede ilişkili kişi kavramı oldukça geniş tutulmuştur. Bu
durum mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları her alım ve satım ilişkisinde
bir birleri açısından ilişkili olup olmadıklarının tespitini gerektirmektedir.
Transfer fiyatlandırması ile ilgili yapılacak işlemlere işlerlik kazandırmak
için ilişkili kişi sınırlarının ciddi manada daraltılması gerekmektedir. Ayrıca ilişkili kişilerle yapılan işlemlere bir alt sınır getirilmesi, bu sınırlar
içinde kalan işlemler için belge düzenleme ve ibraz zorunluluğunun kaldırılması yerinde bir uygulama olabilir. Öte yandan transfer fiyatlandırması
uygulamasının, yurt içi işlemlerde uygulanmaması, sadece yurt dışı işlemelerde uygulanması ilişkili kişi kavramını daraltır. Zira dünyadaki yaygın
uygulamada bu yöndedir.(Doğruyol, 2008)
3.2. EMSAL BEDEL
Doğru emsal bedelinin bulunması, yeterli ve güvenilir bilgiye ulaşılması ile olanaklıdır. Bugüne kadar yapılan emsal bedel düzenlemelerinde
VUK’un emsal bedel prensipleri haricinde herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Emsal bedel bulma konusunda idarenin yerel emsallerin kullanımı konusunda açıklayıcı düzenlemeler getirmesi yerinde olacaktır. Bununla birlikte Türkiye’de ilgili emsal bedel fiyata ulaşılamaz ise, diğer ülke ve
bölgelerde yer alan emsallerin kullanılması konusunda yol göstermelidir.
Türkiye’de SPK’ya tabi kurumların açıklamış oldukları zorunlu bilgiler
dışında diğer şirketlere yönelik veri havuzları bulunmamaktadır. Mükellefler için daha da kötüsü, diğer ülke uygulamalarında görüldüğü gibi, vergi
idaresinin elindeki vergi beyanları ve incelemeleri kaynaklı emsal bilgilerine ulaşamayacak olmalarıdır. Dolayısıyla Türkiye’deki şirketlerin, işlemlerini ve fiyatlarını içeren veri havuzlarının oluşturulması gerekmektedir.
Türkiye’de yapılacak transfer fiyatlandırma işlemlerine ilişkin uygulamalarda emsal bedel aralığının tespiti için Avrupa’daki mevcut veri tabanlarının hem idare hem de mükellefler tarafından kullanabilir hale getirilmesi
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gereklidir. Türkiye içinde veri tabanı oluşturma konusunda acilen bir çalışma yapılması yerinde olacaktır. Aksi halde karşılaştırma yapılamayacak,
karşılaştırma yapılamadan da doğru transfer fiyatlandırması yapmak mümkün olmayabilecektir.
3.3. EMSAL BEDEL ARALIĞI
Bu konunun uygulamasında mükellefler ve vergi idarelerinin karşılaştığı iki temel sorun vardır. Bunlar karşılaştırılabilir örnekler içerisinde aşırı
değerler olması ve zarar eden firmaların aralığa dahil edilip edilmemesidir.
Karşılaştırılabilir örnekler içerisinde aşırı değerler varsa; bu durum karşılaştırma sonuçlarında bir hata olduğunu ya da ilgili tarafların olağanüstü
bir durumla karşılaştıklarını gösterir. Bazı ülke idareleri aşırı değerleri kabul etmekteyken, bazı ülkeler ise aşırı değerleri direkt olarak reddedip, aralığın dışında tutmaktadırlar. Zarar eden firmaların aralığa dahil edilip edilmemesi emsal bedel aralığı uygulamasında karşılaşılan bir diğer sorundur.
Bazı ülkeler zararları aralığa dahil etmezken, bazıları zararları ekonomik
hayatın normal bir sonucu olarak görmekte ve aralığa dahil etmektedirler.
Ancak ayrıntılı ve doğru bir analiz yapılması kaydıyla, zarar eden firmaların sonuçlarının da emsal bedel aralığına dahil edilmesi yerinde olacaktır.
(Demir, 2008)
3.4. HAZİNE ZARARI
Yeni KVK’ya sonradan eklenen hazine zararının örtülü kazanç dağıtımında bir kıstas olarak aranması, tüzel kişi kavramına aykırıdır. Çünkü bu
uygula hukuki bir kavram olan tüzel kişiyi aşarak, ilişkili kişilerle birlikte
tüm bağlı kuruluşları tek bir birim olarak değerlendirmektedir.
Ayrıca hazine zararı şartı olmadan önce, örtülü kazanç dağıtan mükellefin söz konusu işlemi eleştirilmekte, ilave tarhiyat yapılmakta, gerekli
cezalar ve gecikme faizi de işleme konmaktaydı. Ancak bu kıstasın getirilmesiyle, örtülü kazanç dağıtım işleminin gerçekleştiği ancak hazine
zararının bulunmadığı durumda, mükellefler her hangi bir yaptırımla karşılaşmayacaklardır.
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Söz konusu uygulama 2008 yılında yürürlüğe girmiş ve bundan sonraki
dönemleri kapsamaktadır. Dolayısıyla 2008 öncesi dönemler için hazine
zararı aranmayacaktır. Bu durumda aynı işlem farklı yıllarda farklı muameleye tabi olacaktır. Bunun yanında işlemin tarafının kurum olması şartıyla hazine zararına bakılacağından, işlemin tarafının gerçek kişi olması
durumunda bu kıstasa bakılmadan işlem eleştiri konusu yapılacaktır. Böylece yapılan düzenlemenin hem zaman hem de taraflar açısından eşitsizliğe
yol açtığı ortadadır.
3.5. BELGELENDİRME
Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin dokümanlar; kayıt, cetvel ve belgelerde, ileride yapılabilecek
bir vergi incelemesinde, yapılan uygulamanın gerekçesini açıklayabilmek
için, zaman aşımı süresi boyunca saklanmalıdır. Ayrıca mükelleflerin belgelendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için her bir ilişkili kişiyi ayrı ayrı ve tam olarak belirleyebilmesi gerekmektedir. Muhtemeldir
ki, bazı mal satışlarının ilişkili kişiye yapılmış olduğu ancak olası bir vergi
incelemesinde fark edilecektir. Bu durumda da belgelendirme yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmediğinden hareketle cezaya maruz kalınması olasıdır.(Elele, 2008)
3.6. ÖN ANLAŞMA İMKÂNI
Mükelleflerin yapacakları işlemlerde kendilerini koruma altına almaları
için vergi idaresi ile anlaşma yapmaları yerinde olacaktır. Bu anlaşmaların
3 yıl boyunca uygulanması mümkündür. Ancak ülkemizde ekonomik ve
politik nedenlerle değişen piyasa koşullarında bu süre uzun olabilmektedir.
Bu nedenle anlaşmalar yapılırken riskler dikkate alınmalı ve süre seçiminde koşullar göz ardı edilmemelidir.
3.7. PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARI
Peşin fiyatlandırma anlaşmalarından sadece kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilmektedir. Bu durum gelir vergisi mükellefleri açısından
haksızlığa neden olmaktadır. Öte yandan peşin fiyatlandırma anlaşmaları için, 01.01.2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
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Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin, 01.01.2009 tarihinden itibaren ise tüm
kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtdışı işlemler için belirlenecek yöntem konusunda İdare’ye başvurmaları mümkündür. Bu durum mükellefler arasında uygulama farklılığına ve eşitsizliğe neden olmaktadır. İdarenin, gelir vergisi mükelleflerine de anlaşma hakkı tanıması eşitsizliğin giderilmesi açısından faydalı olabilir.(Doğruyol, 2008)
3.8. MALİ TABLOLAR
Transfer fiyatlandırmasına yönelik yöntemlerin uygulanmasında şirketin mali verilerinden de oldukça yararlanılmaktadır. Dolayısıyla etkin
bir transfer fiyatlandırması sistemi oluşturulması için uluslararası düzeyde bir muhasebe sistemi birliğinin olması gerekmektedir. Vergi idaresinin
bu konuda bir hareket tarzı belirleyip Uluslar Arası Finansal Raporlama
Sistemini, Türk Vergi Mevzuatına uyumlu hale getirip uygulamaya koyması yararlı olacaktır. Örneğin kara dayalı yapılan transfer fiyatlandırması yöntemlerinde uluslararası anlamda raporlama yapan bir firma kıdem
tazminatları için karşılık ayıracak, Türk Mali Mevzuatına göre raporlama
yapan bir firmada böyle bir karşılık ayırmayacağı için aralarında düzeltme yapılması gerekecektir. Şirketlerin finansal tablolarının denetlenmesi
ve bunların şirketlerin kendilerine ait web sayfalarında ilanını zorunlu kılan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşmasıyla şirketlerin şeffaflaşması
sağlanacaktır.
3.9. GÜMRÜK MEVZUATI
Gümrük vergisi matrahını teşkil eden malın değeri, emsal bedelinin
altında olmamalıdır. Bu nedenle söz konusu emsal bedel hem vergi idaresi hem de gümrük idaresi mevzuatına uygun olmalıdır. Ancak, böylesine
kusursuzu yerine, belli şartlar içersinde ulaşılabilecek en iyi ile yetinmek
zorunda kalınmaktadır. Birisi bedelin yüksek olmasını, diğeri de düşük olmasını önlemeyi görev edinmiş iki idarenin aynı emsal bedelde buluşmaları zor olmaktadır. Bu nedenle ithal mallar için emsal bedel belirlerken
gümrük mevzuatının da dikkate alınması gerekmektedir.
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3.10. UZMANLIK
Kanunda belirtilen transfer fiyatlandırması uygulamaları uzmanlık isteyen bir alandır. Çoğu uluslar arası kurum, bünyelerinde bu işi yapabilecek
ekip istihdam etmektedir. Türkiye’de de, tıpkı sigorta denetimi için özel
yetkilendirilmiş şirketler gibi, bu sistem için de özel yetkilendirilmiş ve
transfer fiyatlandırması raporu yazabilecek uzman kişilere veya şirketlere
ihtiyaç vardır.
Aynı şekilde vergi idaresinde de, bu iş ile ilgilenecek ve uzmanlaşacak ayrı bir birime ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle “Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı’nın Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname”(Kanun Hükmünde Kararname, 2011) yayınlanmış ve 20.
maddenin ç) bendinde belirtilen “Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı” ismiyle uygun görülen yerlerde
ihtiyaca göre grup başkanlıklarının kurulmasının önü açılmıştır. Nihayetinde de Ankara, İstanbul ve İzmir’de olmak üzere 3 yerde “Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı” kurulmuştur. İlerleyen günlerde bu yapılanmada yer alan müfettişler transfer
fiyatlandırması üzerine OECD’deki gelişmeleri yakından takip edecek ve
incelemelerini uzmanlaşmış şekilde yapacak ve mükellefleri bu doğrultuda
bilgilendireceklerdir.
4. SONUÇ
Globalleşmeyle birlikte çok uluslu şirketler başta olmak üzere işletmeler ve bağlı oldukları birimler arasındaki hareketlerin ülkelerin vergi gelirlerini etkileyecek kadar vergiden kaçınmaya müsait olması, ülkeleri yeni
düzenlemeler yapmaya mecbur kılmıştır. İşletmeler ve bağlı birimler arası
mal ve hizmet hareketlerinin normal piyasa koşullarındaki hareketlerden
farklı olmaması ilkesine dayanan transfer fiyatlandırması uygulaması da
bu gelişmelerden biridir.
Ülkemizde de bu uygulama ilk olarak 5522 sayılı KVK ile “örtülü kazanç” başlığı altında yer alırken, asıl gelişme 5520 sayılı Yeni KVK’da
“Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” mekanizmasının sisteme dahil edilmesiyle olmuştur. Transfer fiyatlandırması ile ilgili
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olarak gerek yurt içi gerekse yurt dışı olaylara uygulanabilecek söz konusu
madde hükmü evrensel bir nitelik taşımakla birlikte, ana hatları ile uluslararası düzenlemeler ve gelişmiş ülke uygulamalarının ortak noktalarını
tam anlamıyla yansıtmaktadır.
Hem KVK’nın “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11’inci maddesinde, hem de GVK’nın “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı
41’inci maddesinde yer alan paralel düzenlemeyle, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın, kazanç tespitinde indirimi ve
gider yazılması reddedilmiştir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi ile inceleme yapan vergi müfettişleri konuyu tüm
detayları ile bilmek, inceleme konusu mükellefin faaliyetini ayrıntıları ile
sektörel bazda analiz etmek zorundadırlar.
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı uygulaması ile
vergi güvenlik müessesesi konusundaki önemli bir boşluk kapatılmıştır.
Ancak bu sistemin sorunsuz şekilde işlerliğe sahip olduğu da söylenemez.
İlişkili kişi kavramının çok geniş tutulması, emsal bedel belirlemede veri
yetersizliği, emsal bedel aralığı belirlemenin zorluğu, hazine zararı şartının
eşitsizliklere yol açması, belgelendirme yükümlülüğü, ön anlaşma yapılmasında ekonomik belirsizlikler gölgesinde 3 yılın uzun olması, peşin fiyatlandırma anlaşmalarının sadece kurumlara tanınmış olması, kurumların
mali tablolarının farklılığı, emsal bedel belirlemede gümrük mevzuatının
da göz önünde bulundurulması gerekliliği ve uygulamasının hem mükellef
hem de idare açısından uzmanlık gerektirmesi, Türk vergi mevzuatında yer
alan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin
sorunları arasında yer almaktadır. Bu nedenle vergi idareleri teknik ve personel anlamında güçlendirilmeli, uygulamada karşılaşılan sorunlara daha
ılımlı ve yapıcı çözümler getirilmeye çalışılmalı, kanunları uygulayacak
olan personelin bu alanda uzmanlaşması sağlanmalıdır.
KAYNAKÇA
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE
ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE
ESAS VERİLER
Ufuk ÜNLÜ*
I. GİRİŞ
Kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine ilişkin nesnel bir yöntem olarak tanımlanan gelir testi, 5510 sayılı Kanunun
60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi
ile (g) bendinde belirtilen kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile
bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına
düşen aylık tutarının tespitiyle belirlenir.
Gelir tespiti, gelir tespitine esas verilere göre genel sağlık sigortalısı ya
da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde
olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının
bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona erenler için yapılır. Ayrıca,
gelir tespiti yapılan genel sağlık sigortalılarının gerekli görülen hâllerde
ve/veya genel sağlık sigortalılarının gelir durumlarının değişmesi sonucu
gelir tespitinin yenilenmesi taleplerinin yerinde bulunması ya da sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir durumlarının değiştiğinin tespit edilmesi hâlinde ve tespite
esas veriler uyarınca gelir tespitleri yeniden yapılır.
Bu çalışmada, genel sağlık sigortası kapsamında yapılan başvuruların
değerlendirilmesi ve gelir testinin yapılması sürecinde, gelir tespitine esas
alınacak aile bireyleri ve gelir tespitine esas verilerin neler olduğuna ilişkin
açıklamalar yapılacaktır.
II. GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE
GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER
28/13/2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlar Kurulu’nun 05/12/2011 tarih ve 2011/2512 sayılı kararıyla kabul
*
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edilen “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 5510 sayılı
60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi
ile (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası yükümlülerinin gelir tespitinin yapılması ve tesciline ilişkin usûl ve esasları düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi
ile (g) bendinde sayılanlar; harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki
geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan
vatandaşlar ile 60’ıncı maddenin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık
sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlardır. Bir başka ifadeyle, genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla
yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya
da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona
erenler için gelir tespiti yapılır.
Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere başvurusu üzerine öninceleme yapılır ve ön inceleme sonucunda haklarında gelir
tespiti yapılamayacağı kararı verilen kişilere bu durum karar gerekçesi ile
birlikte başvuru esnasında yazılı olarak bildirilir.
Gelir tespitinde esas alınacak aile bireyleri ve gelir tespitine esas veriler
değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi açısından önemlidir. Söz konusu
esaslara değinecek olursak;
Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile
bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen
gelirin aylık tutarı tespit edilir. Gelir tespitinde esas alınacak aile bireyleri,
aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadır. Aileye ilişkin diğer hususlar şöyledir:
• Aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya
da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil
etmez.
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• Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar
gelir tespitinde aile içinde değerlendirilir.
• Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan yirmi beş
yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilir.
• Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için
ayrı gelir tespiti yapılır.
• Gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba
için bakmakla yükümlü olunsa dahi ayrı gelir tespiti yapılır.
• Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas alınır.
Bu fıkrada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında, aynı
hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez.
Gelir tespit yönteminde, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi
üzerinden puanlama formülü esasına göre belirlenecek hane geliri ve kişi
başına düşen gelir kullanılır. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen,
vatandaşların sosyal yardım için başvurularından hak sahipliğinin belirlenmesi ve ilgili yardım ya da desteğin teslimine kadar bütün süreçlerini
içeren ve online olarak çalışan e-devlet uygulamasıdır. Puanlama formülü
ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından TÜBİTAK ile işbirliği içinde geliştirilen, kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetleri dikkate
alınarak gelirlerine ulaşmada kullanılan formüldür. Puanlama formülünde
kullanılacak haneye ilişkin veriler, BSYHP’den ve hane ziyaretinden elde
edilen bilgilerden oluşur.
Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde, puanlama
formülünün gelir, harcama ve servet verileri dikkate alınarak geliştirilen
gelir tespit ölçütleri kullanılır. Puanlama formülünde ekonomik ve sosyal
şartların değişmesi nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun önerisi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fon Kurulu’nun kararı ile güncellemeler yapılabilir.
Gelir tespiti yöntemi olarak kullanılacak olan puanlama sisteminde ayrıca aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:
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a) Kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar.
b) Bankaların muvafakati alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler.
c) Sürekli olarak alınan nakdî sosyal yardımlar.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından aile bireylerine ilişkin, aile içinde kişi başına düşen geliri etkileyecek diğer unsurların belirlenmesi hâlinde, bu unsurlara göre sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakfı personeli tarafından yapılacak tespitler
sonucu elde edilen bilgiler de kişilerin gelir tespitinde dikkate alınır.
Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin
üçte birinden fazla olanların tarihsel dönemler itibariyle ödeyecekleri prim
miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

232

MART - NİSAN 2012

MALİ

Aile içindeki gelirin
kişi başına düşen
aylık tutarı

1 Ocak - 30 Haziran 2012
Dönemi
Asgari Ücret 886,50.-TL
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1 Temmuz- 31 Aralık 2012
Dönemi
Asgari Ücret 940,50.-TL

Esas Alınacak
Genel Sağlık
Sigortası
Primine Esas
Kazanç (TL)

Ödenecek
Genel
Sağlık
Sigortası
Primi (TL)

Esas Alınacak
Genel Sağlık
Sigortası
Primine Esas
Kazanç (TL)

Asgari ücretin üçte
birinden (295,50.TL) asgari ücrete
(886,50.-TL) kadar
olduğu tespit edilen
kişiler için prime
esas günlük kazanç
alt sınırının otuz
günlük tutarının üçte
biri

295,50.-

35,46.-

313,50.-

37,62.-

Asgari ücretten
(886,50.-TL)
asgari ücretin iki
katına (1.773,00.TL) kadar olduğu
tespit edilen kişiler
için prime esas
günlük kazanç
alt sınırının otuz
günlük tutarı,

886,50.-

106,38 .-

940,50.-

112,86.-

Asgari ücretin
iki katından
(1.773,00.-TL)
fazla olduğu tespit
edilen kişiler için
prime esas günlük
kazanç alt sınırının
otuz günlük
tutarının iki katı
(1.773,00.-TL),

1.773,00.-

212,76.-

1.881,00.-

225,72.-

Ödenecek
Genel Sağlık
Sigortası
Primi (TL)
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III. SONUÇ
Gelir testinin yapılabilmesi, gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı
ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat yazılı başvurusuna bağlıdır. Gelir
tespitinde aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve
büyük babadan oluşan aileye ilişkin ön inceleme yapılır. Gelir tespitinde,
aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan
hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı
tespit edilir.
Kişinin ödeyeceği prim miktarı gelir testinden sonra çıkacak sonuca
bağlıdır. Bu nedenle gelir testinin yapılması sürecinde gelir tespitine esas
alınacak aile bireyleri ve gelir tespitine esas verilerin sağlıklı bir şekilde
tespit edilmesi oldukça önemlidir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN CEZAİ
YAPTIRIMI VAR MIDIR ?
Erol GÜNER*

I. GİRİŞ:
Başta anayasamız olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler çalışanların dinlenme haklarını güvence altına almıştır. Kuşkusuz bunlarda en önemlisi olarak görebileceğimiz “Hafta Tatili
Hakkı ve Hafta Tatili Ücreti” de kanunlar ile düzenlenerek koruma altına
alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde esasen hafta
tatilinde çalıştırmak yasaktır. Yani, asıl olan işçinin hafta tatilinde dinlendirilmesidir.
Hafta tatili Türkiye’ de 1924 yılında çıkarılan Hafta Tatili Kanunu ile
düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, “On bin veya on binden fazla nüfusu bulunan şehirlerdeki fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müesseselerin .....
Haftada bir gün tatil edilmeleri mecburidir” (394 sayılı Hafta Tatili
Kanunu 1. Md. ). Resmi daireler ile genel, özel, ticari ve sınaî müesseselerde işçilerin haftada altı günden çok süreyle çalıştırılması yasaklanmıştır(394/2. Md. ). Kanun sadece sanayi dışında kalan işçilerden tarım, avcılık, balıkçılık, ormancılık ve benzeri işlerdeki çalışmaları kapsam dışında
bırakmıştır(394/3. Md. ).
Hafta Tatili Kanununa göre, işyerlerinin Pazar günü açık olabileceği
düzenlenmiştir. Pazar günü açık olan bir işyerinde, haftanın başka bir gününde işçiye izin verilmesi kanunda düzenlenmiştir. Postalar halinde çalışma yapılması halinde Pazar günü çalışan işçiye hafta içinde ve 24 saatten
az olmamak üzere hafta tatili verilmelidir. Bunlar dışında, dinsel ve toplumsal gerekler göz önüne alınarak, Ramazan ve Kurban bayramı arifesine
rastlayan Pazar günlerinde işyerinin kapalı tutulmasına istisna getirileceği
de kanunda düzenlenmiştir(394/5. Md. ).
*
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Makalemizde hafta tatili ve ücreti ile ilgili yasal bilgiler verildikten
sonra hafta tatili ücretinin ödenmemesinin cezai yaptırımına dikkat çekilecektir.
II. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANMA;
4857 sayılı İş Kanununda Hafta Tatili Kanunu’nda olduğu gibi hafta
tatili, nüfusu on bin ve üzerinde olan şehir ve kasabalar için sınırlanmamıştır. İş Kanununun “Hafta Tatili Ücretini” düzenleyen 46’ıncı maddesinin
birinci fıkrasında, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde genel olarak
haftada 45 saat çalışmış olmak koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi
içinde kesintisiz olarak en az yirmi dört saat dinleme verileceği hükme
bağlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanununun 46. Maddesine göre, “ Bu kanun kapsamına
giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce yasanın 63. Maddesine
göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük
bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme verilir “. Buna
göre, hafta tatili ücretinden yararlanabilmek için, İş Kanununun uygulama
alanı içinde olmak ve haftanın tatilden önceki iş günlerinde çalışmış olmak
şartları bulunmaktadır.
A- İş Kanunu Kapsamı İçinde Olmak: Hafta tatili ücretinden yararlanabilmenin ilk şartı, İş Kanunu kapsamı içinde olmaktır. Borçlar Kanunu
uygulama alanı içinde olanlar ve İş Kanununun 4. Maddesinde belirtilen
istisnalar içinde yer alan işler ve yerlerde çalışanlar hafta tatili hakkından
yararlanamayacaklardır.
B- Haftanın Tatilden Önceki İş Günlerinde Çalışmış Olmak: Hafta
tatili hakkından yararlanmanın ikinci şartı, haftanın tatilden önceki iş günlerinde İş Kanununun 63. Maddesinde belirlenen iş günlerinde çalışmış
olmaktır.
Bilindiği gibi, 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun Hafta Tatili Ücretini
düzenleyen 41’inci maddesine göre, 1475 sayılı Kanun 22.05.2003 kabul
tarihli, 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı R.G. de yayımlanan 4857 sayılı
Kanunun 120. maddesi ile 1475 sayılı iş Kanunu 14 üncü maddesi hariç
yürürlükten kaldırılmıştır. İşçinin hafta tatili ücretine hak kazanabilmesi
için, haftanın tatilden önceki 6 iş gününde bu kanunun günlük iş sürelerine
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uygun olarak çalışmış olması gerekmekteydi. Halen yürürlükte bulunan
4857 sayılı iş Kanunu’nun 46’ıncı maddesinde ise; “bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü maddeye göre
belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili)
verilir.”hükmü bulunmaktadır. Genel olarak baktığımızda her iki kanunda
da haftalık 45 saat çalışma şartına bağlı olarak işçilere haftada bir gün dinleme (hafta tatili) verilmesi zorunlu tutulmuştur. Ancak, 4857 sayılı iş Kanunu ile esnek çalışma anlayışı benimsendiği için, haftalık 45 saat çalışma
süresi haftanın günlerine eşit olarak bölünmeden de tamamlanmak şartıyla,
haftada bir gün dinlenme imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, haftalık
45 saatlik çalışma süresinin haftanın günlerine eşit olarak bölmek yerine,
4857 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde belirtilen iş günlerinde çalışmış
olmak ölçütü getirilmiştir. İş Kanunun 63’üncü maddesinde çalışma süresi genel bakımdan 45 saat olarak belirlenmiştir. Eğer iş sözleşmesinde
aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine
eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
Kanun, koruyucu yapısı içinde fiilen çalışılmayan bazı halleri çalışılmış
gibi kabul etmektedir.
İş Kanununun 46. Maddesine göre, hafta tatiline hak kazanmak için
aşağıdaki süreler çalışmış gibi kabul edilmektedir;
1- Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlarla
günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan ve sözleşmeden doğan
tatil günleri,
2- Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya
çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,
3- Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri.
İşyerinde çalışmanın, zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmaksızın haftanın bir veya birkaç gününde tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan
günleri hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış gibi sayılacaktır.
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III. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ;
Hafta Tatili Ücreti 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. Yukarıda
açıkladığımız üzere, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil
gününden önce çalışmış olmaları koşuluyla yedi günlük bir zaman dilimi
içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın
o günün ücreti tam işçiye tam olarak ödenir (46/II. md). İşçinin hafta tatili
ücretini hak ede bilmesi için bir hafta içinde 45 saatlik çalışma süresini
tamamlaması gerekir. Esnek çalışma uygulaması çerçevesinde Kanunun
63’üncü maddesinde belirtildiği şekliyle iki aylık bir süre içinde ortalama
haftalık çalışma süresini ve günlük 11 saatlik çalışma süresini aşmamak
kaydıyla, hafta tatilinden önceki çalışmaların tamamlanmasıyla kesintisiz
en az yirmi dört saatlik hafta tatili verilir. Çalışılmayan bu hafta tatili günü
için işçiye bir günlük ücreti karşılığında ödeme yapılır.
Hafta tatilinden istisna edilmesi nedeniyle pazar günleri çalıştırılan ve
haftanın diğer bir günü dinlenme yaptırılan işçiye pazar günü çalışması
nedeniyle ödenecek ücret konusu uygulamada tartışma yaratmaktadır.
Yargıtay’a göre, hafta tatili istisnası olan işyerlerinde pazar günü çalıştırılan ve hafta tatilini haftanın diğer bir gününde kullanan işçiye, pazar günü
çalışması nedeniyle bir gündelik tutarında ücret ödenmesi gerekmektedir
İş Kanunu haftalık çalışma süresini 45 saat olarak belirlemiştir. Söz
konusu 45 saatlik çalışma süresi haftanın günlerine eşit olarak bölünmek
suretiyle uygulanabilir. İşyerinde cumartesi günü çalışması var ve haftalık
çalışma süresi çalışma günlerine eşit bölünüyorsa her gün yedi buçuk saat
çalışma yapılacaktır. Cumartesi günü tatil edilen iş yerlerinde ise, kalan
beş iş gününde günlük çalışma süresi dokuz saat olacaktır. İşyerinin çalışma uygulamasında cumartesi çalışması yapılmıyorsa, işçi, hafta içi beş
günde günlük dokuz saat çalışarak 45 saatlik çalışma süresini tamamlar.
Bu durumda işçiye hafta tatili olarak cumartesi ve pazar günü tatil yaptırılır. Eğer, işçi arada bir işçi cumartesi günü çalıştırılırsa fazla çalışma ücreti
ödenmesi gerekir. Zira işçi normal haftalık çalışma süresini tamamladığı
için iki gün dinlenmeye ve iki günlük ücrete hak kazanmıştır.
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Kanunda düzenlenmiş şartları yerine getiren işçiye, işveren tarafından
çalışılmayan hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti
tam olarak ücret ödenecektir(4857/46-II. Md. ). İşçinin tatil günü ücreti, çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir(4857/49-I. Md. ). İşçiye
ödenecek olan hafta tatili ücretinde, sadece çalışmanın karşılığı olan çıplak
ücret esas alınacak fazla çalışma ücreti, primler, hazırlama, tamamlama ve
temizleme işlerinde çalışan işçilere bu işler için verilen ücret ve sosyal yardımlar dikkate alınmayacaktır(4857/50. Md. ) İşyerinde; işin bir haftadan
fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında, 4857/24 ve25. Maddelerinin III. Bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden dolayı çalışılmayan günler için işçilere bir hafta süreyle ödenen
yarım ücret, hafta tatili günü için de ödenecektir(4857/46-V. Md. ).
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde, hafta tatili ücreti işçiye işveren tarafından ödenecektir(4857/46-VI. Md. ). Parça başı, akort, götürü
veya yüzde usulü ücret sistemleriyle çalışan işçiler için tatil günü ücreti,
ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır(4857/49-II. Md. ). Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedi buçuk katıdır(4857/49-III. Md. ).
Aylık ücretle çalışanların aldıkları ücret, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini de içerdiği için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır(4857/49-IV. Md. ).
Geçici iş göremezlik ödeneği alan işçilere hafta tatili ücreti, kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden
ödenecektir(4857/48-I. Md. ). Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği
aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir(4857/48-II. Md. ).
İş Kanununa göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, işçi hafta tatili gününde çalışmaksızın
dinlenmesi esas olmakla birlikte Kanunda düzenlenmiş fazla çalışma sebeplerinden birinin ortaya çıkması halinde hafta tatili gününde dinlenmeksizin çalışacak olursa bu İş yasası anlamında fazla çalışma olarak kabul
edilecektir. Hafta tatilindeki çalışmanın fazla çalışmayı meydana getirmesi
halinde hesaplanacak fazla çalışma ücreti ile normal çalışma saatleri içinde
meydana gelen fazla çalışma için ödenecek fazla çalışma ücreti arasında
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hesaplanma yöntemi bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Örneklemek gerekirse işçi hafta içinde 7,5 saat fazla çalışma yapmış ise, %50 artırımlı olarak fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tediye edilecek, hafta tatilinde
çalışarak 7,5 saat fazla çalışma yapmış ise yine %50 artırımlı olarak fazla
çalışma ücreti tahakkuk ve tediye edilecektir. Bu hesaplanma yöntemi işverenlerce ve yetkililerce yanlış olarak algılanmakta, farklı tahakkuk ve
tediyelerin olduğu denetimlerimiz sırasında görülebilmektedir.
4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen şartları yerine getiren işçiye, işveren tarafından çalışılmayan hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ücret ödenmesi gerekecektir. Burada uygulamada en çok tartışılan husus ise 24 saat dinlenme süresi ücreti işten
ayrılanlar için ödenmesinin yapılıp yapılmayacağıdır. İşçinin hafta tatili
gününde iş akdinin sona ermesi durumunda 24 saatlik dinlenme hakkının
kullanılması ya da kullandırılması fiilen mümkün olmamaktadır. Bununla
ilgili 4857 sayılı İş Kanununda işten ayrılanlar için nasıl uygulanacağı yönünde bir hükme rastlamamaktayız. Fakat hak edilmiş bir izin süresi olduğundan ödenmesi gerekmektedir. Nasıl işten ayrılan bir işçinin iş akdi fesh
edildiğinde hak ettiği yıllık izin süresi ödeniyorsa aynı şekilde kullanılmayan işçinin elinde olmayan nedenlerle iş akdi feshedilmiş ise işçi lehine
kullanmadığı hafta sonu ücreti de ödenmelidir. Burada işçiyi koruma ilkesi
doğrultusunda hareket edilmesinde fayda bulunmaktadır. İş Kanununda
hafta tatili gününde iş akdinin sona erdirilemeyeceği konusunda bir yasak
olmamasına rağmen, işyerlerinde muhasebe ve İnsan Kaynakları departmanlarında çıkış tarihinin hafta tatilinden sonraki gün olarak gösterilmesi
işçi lehine uygun bir uygulama olacaktır.
IV. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ:
Çalışma yaşamımızda Part Time, İş kanununda ise Kısmi süreli çalışma
olarak isimlendirilen çalışma biçimi, 10.06.2003 tarihinde yürürlülüğe giren 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile iş mevzuatımıza girmiş önemli ve yeni
bir düzenlemedir.
4857 sayılı İş Kanununun “ Türü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme
Serbestisi “ başlıklı 9. maddesine göre; “ Taraflar iş sözleşmesini, Kanun
hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına
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uygun türde düzenleyebilirler. İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya
kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.
Aynı kanunun “ Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi “ başlıklı
13. Maddesine göre ise; “ İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam
süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az
belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî
süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli
emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin
ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre
çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir…..”
4857 sayılı İş Kanununun 63. maddesine istinaden çıkarılan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ nin (06.04.2004 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmıştır) Kısmi Süreli Çalışma başlıklı 6. maddesine
göre; “ İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.
“ 4857 sayılı İş Kanununun 63. maddesi ve söz konusu yönetmeliğin 4.
maddesinden hareketle, haftalık çalışma süresinin de 45 saat olduğu göz
önünde tutulduğunda, kısmi süreli çalışmadan söz edebilmek için haftalık
çalışma süresinin 30 saat (45 x 2 / 3 : 30 saat) ve altında düzenlenmiş olması gerekmektedir.
**Bu yasal düzenlemeler dikkate alındığında; kısmı süreli çalışmadan
söz edebilmek için haftalık çalışma süresinin 30 saat veya altında olması,
tam süreli çalışmadan söz edebilmek için ise çalışma süresinin 30 saatin
üzerinde bulunması açıktır.
Kısmi süreli çalışma yukarıda belirtildiği üzere iş hukukumuza ilk defa
4857 sayılı Kanun ile girmiştir. Kısmi süreli çalışmanın yapıldığı işyerlerinde çalışan işçilerin hafta tatiline hak kazanıp kazanmayacakları konusunda iş Kanunu’nda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Kısmi süreli iş
sözleşmesinin tanımı iş Kanunun 13’üncü maddesinde, “işçinin normal
haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye
göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli
iş sözleşmesidir” şeklinde yapılmıştır.
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Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir
neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi 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 (m.13/II).
Kısmi süreli çalışma yapan işçinin hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmayacağı konusu tartışmalıdır. Kanunda, konu ile ilgili açık bir hüküm
yoktur. Ancak, haftanın her günü yarım gün çalışan bir işçinin “hafta tatiline” ve “hafta tatili ücretine” hak kazanacağı yönünde “ doktrinde” görüşler
bulunmaktadır. Aksi görüşe göre ise, kısmi süreli çalışma yapan işçi haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlamadığı için hafta tatiline ve hafta
tatili ücretine hak kazanamayacağı yönündedir. Gerçekten 4857 sayılı İş
Kanunu, hafta tatiline hak kazanabilmek için haftalık 45 saatlik çalışmayı zorunlu tutmaktadır. Kısmi süreli çalışma ile bu sürenin tamamlanması
mümkün olmadığı için hafta tatili hakkı da doğmayacağı düşünülmektedir.
Burada haftalık 45 saatlik çalışma süresinin iki aylık ortalama ile tamamlanmasına imkân tanıyan 63’üncü maddede getirilen “esnek çalışma” ile
“kısmi süreli çalışmanın” bir birine karıştırılmaması gerekir. Birkaç hafta,
günde 11 saat çalışan ve daha sonra bunu dengelemek için günlük ve dolayısıyla haftalık çalışma süresi düşen işçi, hafta tatiline ortalama 45 saat
esasından dolayı hak kazanmaktadır. Bu uygulama kısmi süreli bir çalışma
olarak yorumlanmamalıdır.
V. HAFTA TATİLİ KULLANDIRMAMANIN VE ÜCRETİNİ
ÖDEMEMENİN CEZASI
Hafta tatili izni kullandırmamanın ve ücretinin ödenmemesi ile ilgili
olarak 4857 sayılı İş kanununda açıkça bir idari para cezası öngörülmemiştir. Ancak, hafta tatili ücreti işçinin normal ücreti içinde yer almaktadır. Hafta tatili ücretinin ödenmemesi halinde 4857 sayılı İş kanununun
32. Maddesinde belirtilen ve işçinin ücretini ve ödeme usullerini gösteren
hükümlere muhalefetten, 4857/102-a. Bendine göre, bu durumda olan her
işçi ve her ay için idari para cezası uygulanmaktadır. Hafta tatilinde izin
verilmeyip çalışma yaptırılması durumunda ise, işçinin çalışması fazla
çalışmayı meydana getireceğinden, fazla çalışma ücreti olarak hafta tatili
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çalışma ücretinin tahakkuk ve tediye edilmemesi durumunda, 4857/102-c.
Bendine göre idari para cezası uygulanacaktır.
İşçiye hafta tatili izninin verilmemesi 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa
muhalefeti meydana getirmekte olup, bu durumda olan işyerleri ve işverenler hakkında ilgili Belediyelere ihbarda bulunulmaktadır. Hafta tatillerinde çalışma yapabilme konusunda Belediyeler tarafından işyerlerine izin
verilmekte olup, işyerlerinin bu izni alması gerekmektedir. Aksi takdirde
kapatılması ve idari para cezası verilmesi söz konusu olacaktır.
VI. SONUÇ:
Anayasamızın çalışma şartları ve dinlenme hakkı başlıklı 50. Maddesine göre, dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile
ücretli izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. Bu madde bağlamında
4857 sayılı İş Kanununun 46–50. Maddelerinde hafta tatili izni ile ücreti
konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ile de hafta tatilinin usul ve esasları belirlenmiştir. Bu yasal mevzuat
doğrultusunda işçilere haftada 24 saatten az olmamak üzere, ücret kesintisi
yapmaksızın( bir iş karşılığı olmaksızın) hafta tatili izni verilmesi ve hafta
tatili ücretinin tahakkuk ve tediye usulleri de 49 ve 50. Madde hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Hafta tatili izninin kullandırılmaması
ve çalıştığı hafta tatili ücretinin tahakkuk ve tediye edilmemesi halinde
yukarıda bahsedildiği üzere idari para cezaları ve idari düzenlemeler söz
konusu olabilecektir. Hafta tatili çalışması karşılığı ödenecek ücret artık
fazla çalışma ücreti niteliğinde olup, fazla çalışma ücreti ile ilgili 4857/41.
Maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tahakkuk ve tediyelerin yapılması zorunludur. İşçinin çalışmadan alması gereken bir günlük ücrete
ilaveten, çalıştığı ve hepsinin de fazla çalışmayı meydana getirmesinden
dolayı, hafta tatili çalışma saatinin tamamı için %50 artırımlı olarak fazla
çalışma ücreti tahakkuk ve tediye ettirilecektir. İşçinin çalışmadan aldığı
ücretin 30 günlük çalışma ücreti içinde yer aldığı da unutulmamalı, bazı
işveren ve yetkililerinin yaptığı gibi, ek 2,5 günlük ücret tahakkuk ve tediyesi yapılmamalıdır.
Yazımıza son verirken, hafta tatilinin işçinin anayasal ve yasal bir hakkı
olduğu, hafta tatili yapmayan işçiden yeterli verim alınamayacağı, işyeri
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disiplinine zararının olacağı, işçi için hafta tatili izninin kullandırılmamasının, 4857 sayılı İş Yasası’nın 24–II. bendi bağlamında haklı nedenle iş
akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshetme ve diğer koşulların sağlaması
halinde de yasal kıdem tazminatını talep etme sonucunu ortaya çıkaracağı
unutulmamalıdır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25134 sayılı)

244

MART - NİSAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

YABANCI İŞÇİ İSTİHDAMINDA SON DEĞİŞİKLİKLER
Cumhur Sinan ÖZDEMİR*

Giriş
24.10.2011 tarih,28094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2306
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda yapılan değişiklik 1 Şubat 2012
tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kanunla Türkiye’de kaçak çalışan yabancı uyruklu işçilerin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.(Özdemir,
2012)
Yabancıların Çalışma İzinleri
Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar
ile bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin usul ve
esaslar 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Kanunun 22.maddesine göre hazırlanan 29.08.2003 tarih,25214 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun
Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
a.Süreli Çalışma İzni
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir
meslekte çalışmak ve en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir. Bir yıllık
kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte
çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Üç
yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha
uzatılabilir.

*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi

MART - NİSAN 2012

245

MALİ

ÇÖZÜM

b.Süresiz Çalışma İzni
Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden
veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve ilgili
mercilerin uygun görmesi durumunda; belirli bir işletme, meslek, mülki
veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.
c.Bağımsız Çalışma İzni
Bağımsız çalışma izni; yabancıların, Türkiye’de en az beş yıl kanuni
ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki
yapacak olması koşuluyla verilebilir. İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Mesleki hizmetler
kapsamında kalan yabancılar, ilgili mevzuat çerçevesinde, ilgili mercilerden aldıkları, mesleklerini icra ettiklerine dair bir belgeyi diğer belgelerin
yanı sıra Bakanlığa ibraz ederler.
d.Türk Vatandaşı ile Evli Olanlar
Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği
içinde yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın
Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Evli
kalma süresi üç yılı doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile
birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda, çalışma
izin belgesi geçerliğini kaybeder. Bu belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında değerlendirilir. Bakanlık, bu
kapsamda verdiği çalışma izin belgelerine bu konuyla ilgili bilgilendirici
kayıtları düşer.
e.Yerleşmiş Sayılan Yabancılar
Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra
sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak
246

MART - NİSAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

verilebilir. Yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet
izinleri açısından bu kapsamda mütalaa ettiği kişiler anlaşılır. Bu yabancıların, emniyet makamlarından aldıkları durumlarını kanıtlayan belgeyi
diğer belgelerle birlikte başvuruları sırasında Bakanlığa iletmeleri gerekir.
f.Çalışma İzninden Muaf Olan Yabancılar
1. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar.
2. Daimi ikametgâhları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal
faaliyetler amacıyla 1 aydan az, sportif faaliyetler amacıyla 4 aydan az
süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar.
3. Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak
veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile
kanıtlamak koşuluyla gelenler.
4. Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden
itibaren 3 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar.
5. Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak
fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile
kanıtlamak koşuluyla bulunanlar.
6. 2 yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu
ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar.
7. Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında 6 ayı
aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri
ilgili mercilerce bildirilenler.
8. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında program süresince
gelecek yabancılar.
9. Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri BakanMART - NİSAN 2012
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lığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancılar.
10. Görev süresi 8 ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar.
11. Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan sözleşmeleri süresince, yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler.
12. Devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden uygunluk
onayı belgesi almış Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı ve kabotaj hattı
dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamları.
13. Türkiye Avrupa Birliği mali işbirliği programları kapsamında yürütülen projelerde görevleri süresince, görevlendirilen yabancı uzmanlar.
Bildirim Yükümlülüğü
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 18.maddesi
hükmü gereği; Bağımsız çalışan yabancılar çalışmaya başladıkları tarihten
ve çalışmanın bitiminden itibaren; Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren
otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden
itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren, en geç on beş gün içerisinde durumu Çalışma ve sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na bildirmek zorundadırlar. Bildirim yükümlüğü iş sözleşmesinin son buluş nedenine bağlı değildir.
Cezai Hükümler
a. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız
çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 2012 yılında 339 TL idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı hâlinde idarî para cezası
bir kat artırılarak uygulanır.
b. Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2012 yılında 679
TL idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı hâlinde idarî para cezası bir kat
artırılarak uygulanır.
c. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren
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vekillerine her bir yabancı için 2012 yılında 6.795 TL idarî para cezası
verilir. Fiilin tekrarı hâlinde idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları
ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.
d. Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2012 yılında
2.717 TL idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık
bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması
için durum ilgili valiliğe bildirilir. Tekrarı hâlinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
e. İdarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir.
1 Şubat 2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Bakanlar Kurulu Kararı
İle Getirilen Düzenleme
Yabancı uyrukluların ülkemizdeki kalış süreleri yeniden düzenlenmiştir. (Bakanlar Kurulu Kararı, 2011) Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunda belirtilen vize muafiyet süresi veya vizede
belirtilen kalış süresi 90 gün iken, 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanmak üzere değiştirildi. Örneğin; 01.03.2012 tarihinde ülkemize giriş yapan
bir yabancı 90 gün kalıp, 30.05.2012 tarihinde ülkesine dönmek zorundadır. Türkiye’den ayrıldığı tarihten ancak 90 gün sonra 28.08.2012 tarihinde
tekrar giriş yaparak 90 gün daha kalabilecektir.
14 Şubat 2012 Tarihli Yönetmelik Değişikliği İle Getirilen Düzenleme
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğine eklenen hüküm (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012) ile
aşağıda belirtilen yabancıların çalışma izin başvuruları belirlenen değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılacaktır.
a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
b. Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni
verilmiş olan yabancılar,
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İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

Sonuç
1 Şubat 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yasal değişiklik ile ülkemizde turist olarak bulunan yabancıların bir defalık kalış süresi 180 gün
içinde 90 günle sınırlandırılmıştır. Yabancı turistler, bu sürenin bitiminde
çalışma izni almamaları durumunda ülkelerine döndükten ancak 90 gün
sonra Türkiye’ye giriş yapabilecektir. Önceden ülkelerinde bir gün kaldıktan sonra Türkiye’ye dönebiliyordu.
Ükemizde özellikle ev hizmetlerinde çok sayıda yabancı hizmetçi, bakıcı vb.adlarla çalışma izni olmadan çalıştırılmaktadır. Okuyuculara özellikle ev hizmetlerinde çalışan yabancılar içinde çalışma izni alınmasının
yasal zorunluluk olduğunu hatırlatırım.
Çalışma izni olmadan evde çocuk bakıcısı, temizlikci vb.adlarla yabancıları izinsiz çalıştıranlara her bir yabancı için 6.795 TL idari para cezası
uygulanacaktır. Tekrarı halinde ise ceza bir kat artırılacaktır.
Evde çocuk bakıcısı, temizlikci vb.adlarla yabancı çalıştıran işveren asgari ücretin 1,5 katı tutarında (886,50 x 1,5 = 1.329,75 TL) ücret ödeyerek
sigorta prim ve vergi kesintilerini sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairesine yatırmakla sorumludur. Çalışma izni olmadan çalıştırmanın tespit
halinde ayrıca belirtilen kurumların yaptırımıda uygulanabilecektir.
KAYNAKÇA
Bakanlar kurulu kararı (24.10.2011). 2011/2306 sayılı Bakanlar Kurulu kararı. Ankara : Resmi Gazete (28094 sayılı).
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı (14.02.2012). Yabancıların
Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. Ankara
: Resmi Gazete (28204 sayılı)
Özdemir, Cumhur Sinan(2012). “Yargıtay Karar İçtihatlı ve Açıklamalı
İş Kanunu” Maliye Postası (Mart 2012)
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TARIM PRİM TEVKİFATLARI SGK HESAPLARINA
YATIRILMAYANLAR MAHKEME YOLUYLA EMEKLİ
OLABİLİYORLAR
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ
Bağımsız çalışan çiftçiler için prim tevkifatı, geriye dönük kayıt ve tescil olanağı sağladığı için çok önemli bir imkandır. Tarımda prim tevkifatı,
Bağ-Kur’da ilk uygulanmaya başladığı tarih olan 1 Nisan 1994 tarihinden
günümüze kadar hep sıkıntılı bir alan olmuştur. Prim tevkifatına istinaden çiftçilerimizin sigortalılık ve emeklilik talepleriyle Bağ-Kur’un veya
SGK’nın fiili tevkifat uygulaması genel olarak çelişmiştir. Örnek olarak, 4
seri nolu uygulama tebliğinin “prim tevkifatı nedeniyle tescil ve sigortalılığın başlangıcı” başlıklı (I) nolu bendi 21.03.2002 tarihinde yürürlükten
kaldırılmış1 ve bu tarihten sonra tevkifata istinaden geriye doğru tescil imkanı kalmamıştı. Bağ-Kur’un bu uygulamasından şikayetçi olan çiftçiler
mahkemelerde haklarını aramaya başlayınca, açılan davaların tamamı çiftçiler lehine sonuçlanmıştır. Bunun üzerine, SGK, 4 Seri nolu Uygulama
Tebliği’ndeki “Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı” başlıklı mülga (I) bendini, 22.05.2007 tarihinde yeniden düzenleyerek
4 seri nolu uygulama tebliğine eklemiştir.2 Bu nedenle, 22.05.2007’den
itibaren tevkifata istinaden geriye doğru kayıt ve tescil yapılma imkanı
yeniden gelmiştir.
Prim tevkifatına istinaden kayıt ve tescil konusunda vatandaşlarla BağKur/SGK arasında yaşanan ve ancak mahkeme kanalıyla çiftçilerin lehine
sonuçlanmış ve sonuçlanacak olan başka konular da bulunmaktadır. Bu
konuların hepsini ele alıp açıklamak, bir makaleye sığışmayacak kadar geniştir.
SGK Müfettişi
1 4 Seri Nolu Uygulama Tebliği’nin söz konusu (I) bendi, 21.03.2002 tarihli ve 24702
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştı.
2 4 Seri Nolu Uygulama Tebliğindeki bu değişiklik, 22.05.2007 tarih ve 26529 sayılı
Resmi Gazetede Yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
*
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Bu nedenle biz bu makale çalışmamızda, bağımsız çalışan çiftçilerden
prim tevkifatı kesintisi yapıldığı halde, bu kesinti tutarlarının tevkifatı yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kurum (Bağ-Kur/SGK) hesaplarına
intikal ettirilmediği için, SGK tarafından tevkifata istinaden geriye dönük tescilleri yapılmayan kişilerin, dava açtıklarında bu davaları kazanıp
emekli olabilecekleriyle ilgili açıklamalar yapacağız.
II- TEVKİFAT UYGULAMASININ YASAL DAYANAĞI VE
MEVZUATTAKİ YERİ
Tarımda prim tevkifatı uygulamasına ilk olarak, mülga 2926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine istinaden çıkarılan 08.01.1994 tarih ve 94/5173
sayılı Bakanlar kurulu kararıyla, 01.04.1994 tarihinden itibaren başlanılmıştır. 5510 sayılı kanunun “primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesi
gereği, 1 Ekim 2008’den sonra da, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların sattıkları ürün bedellerinden, SGK adına prim tevkifatı yapılmaya
devam edilmektedir.
1 Ekim 2008’den önce, satılan ürün bedellerinden hangi esaslara göre
prim tevkifatı yapılacağı, 26.03.1994 tarihli ve 21886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 4 Seri No’lu Uygulama Tebliğindeki hükümlere göre belirlenmekteydi.
12.05.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “2926
sayılı kanuna ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 8 inci maddesi (5)
numaralı alt başlığı gereği, günümüz itibariyle SGK tarafından yürütülen
tarım prim tevkifatı uygulamaları da, 1 Ekim 2008’den önceki 4 Seri Nolu
Uygulama Tebliği hükümlerine göre yapılmaktadır.
III- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN KESTİKLERİ
TEVKİFATLARI KURUM HESAPLARINA YATIRMA
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan çiftçilerden prim tevkifat kesintisi yapan gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları kesintilerle ilgili yükümlülükleri, tarımda prim tevkifatının uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan
(IV) seri numaralı uygulama tebliğinin (E) başlıklı bölümünde düzenlenmiştir.
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Anılan tebliğin “Tevkifat Tutarlarının Kurum Hesaplarına Yatırılması
ve Tevkifat Bildirimlerinin Verilmesi” başlıklı (E) bölümünde aynen; “…
Gerçek ve tüzel kişiler bir ay içinde yapacakları tevkifatlar için Bağ-Kur İl
Müdürlüklerinden temin edecekleri örneği tebliğ ekinde yer alan bildirimi
düzenleyecekler ve Kurum hesaplarına yaptıkları ödemelere ilişkin belgelerin birer fotokopisini veya
suretini söz konusu bildirime ekleyerek
takip eden ayın 20 nci günü (bu günün resmi tatile rastlaması durumunda,
takip eden ilk iş günü) mesai bitimine kadar zirai gelir vergisi tevkifatı ile
ilgili muhtasar beyannamelerini vermekle yükümlü oldukları vergi dairelerinin bulunduğu illerdeki Bağ-Kur İl Müdürlüklerine vereceklerdir…”
hükümleri bulunmaktadır.
Aynı tebliğin “Hukuki ve Cezai Sorumluluk” başlıklı (İ) bölümünde
ise; “…çiftçilerden satın aldıkları ürün bedellerinden bunların prim borçlarına mahsuben bu Tebliğ’deki esaslar çerçevesinde tevkifat yapmamaları veya yaptıkları tevkifat tutarlarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal ettirmemeleri halinde, söz konusu gerçek ve tüzel
kişiler Kuruma karşı sorumludurlar. Tevkifatın yapılmaması veya yapılan
tevkifatın süresi içinde ve tam olarak Kurum hesaplarına aktarılmaması
durumunda aktarılmayan tevkifat tutarları sorumlulardan yasal faizi ile
birlikte tahsil edilir…” hükümleri bulunmaktadır.
Tebliğdeki hükümlere göre günümüz itibariyle SGK müdürlükleri uygulamayı şu şekilde yapmaktadırlar. Şöyle ki; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan bir çiftçinin elinde yıllar öncesine ait kendisinden (çiftçiden) tevkifat kesildiğine dair bir müstahsil makbuzu bulunsa bile, eğer bu
makbuzdaki Bağ-Kur adına yapılan kesinti tutarı, ürün teslim alan gerçek
veya tüzel kişi tarafından Bağ-Kur hesaplarına intikal ettirilmemişse, bu
çiftçi elindeki müstahsil makbuzuna istinaden geriye doğru tarım BağKur’lusu olarak kayıt ve tescil yapılmamaktadır.
Örnek olarak; Bay A, 20.07.1996 tarihinde süt kooperatifi’ne süt satmıştır. Sattığı sütün bedelinden Bağ-Kur adına yüzde 1 oranında tevkifat kesintisi yapılmıştır. Yapılan bu tevkifat kesintisi, Bay A’nın elindeki müstahsil makbuzunda aynen görülmektedir. Bay A, günümüz itibariyle SGK’ya
gitmiş ve tevkifat yapılan tarihi takip eden ay başı olan 01.08.1996’dan
itibaren tarım Bağ-Kur (tarım 4/b) sigortalılığının başlatılmasını istemiştir.
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SGK yetkilisi ise, müstahsil makbuzu ile SGK’daki çarşaf müstahsil
listelerini karşılaştırmış ve Bay A’nın elindeki müstahsil makbuzu kesintisinin Kurum hesaplarına yatırılmadığını görmüştür. Bu nedenle, Bay A’nın
tevkifata göre geriye dönük tescil talebini reddetmiş ve bay A bu uygulamadan mağdur olmuştur.
Örnekten anlaşılacağı üzere, bir kişiden onlarca hatta yüzlerce defa tevkifat prim kesintisi yapılsa bile, yapılan bu kesinti tutarları SGK hesaplarına intikal ettirilmediği sürece bir anlam ifade etmemektedir.
Bazı SGK il müdürlükleri, vatandaşları bu konuda mağdur etmemek
için ilginç bir yol izlemektedirler. Şöyle ki; çiftçiler ellerinde bulunan
müstahsil makbuzunun üzerinde yazılı olan tutarı bireysel olarak (kendi
payına düşen kadar) yasal faiziyle birlikte SGK hesaplarına yatırırlarsa,
bu durumu tevkifat kesintisinin Kurum hesaplarına intikali olarak değerlendirmekte ve yapılan tevkifat tarihine göre, geriye doğru kayıt ve tescil
yapmaktadırlar.
Bazı SGK müdürlükleri ise, her bir vatandaş için müstahsil makbuzundaki tutarın yasal faizinin belirlenip Kurum hesaplarına yatırılmasını,
tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikali olarak kabul etmemektedir.
Bunun yerine, çiftçinin sattığı üründen tevkifat kesintisini yapan gerçek
veya tüzel kişi kimse, bu kişi tüm müstahsil makbuzlarındaki tevkifat borcunu yasal faiziyle öderse, bu şekilde kabul etmekte ve buna göre tevkifatın Kurum hesaplarına intikali yapılmış gibi değerlendirilmektedir. Bu
durumda, tevkifat kesintisi yapan işletmeler ya kapanmış ya da işyeri sahipleri ölmüş olduğundan ve tevkifat borcu yasal faiziyle birlikte büyük
bir yekun tuttuğu için, vatandaşlar bazı SGK müdürlüklerinin yaptığı bu
uygulamadan pek faydalanamamaktadırlar.
Konuyu objektif bir bakış açısıyla değerlendirecek olduğumuzda, hem
tevkifat tutarı Kurum hesaplarına yatırılmadığı için geriye doğru kayıt ve
tescil yapmayan SGK İl Müdürlüklerinin uygulaması, hem de yukarıda belirttiğimiz diğer il müdürlüklerinin uygulaması hatalı ve noksandır. Çünkü,
kendisinin (çiftçinin) satmış olduğu ürün bedelinden yapılan tevkifat
kesinti tutarının Bağ-Kur veya SGK hesaplarına yatırılıp yatırılmadığının kontrolünü yapmak çiftçinin işi olmadığı gibi sorumluluğunda
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da değildir. 4 seri nolu uygulama tebliğinin (İ) bölümünde aynen; “…
tebliğ’deki esaslar çerçevesinde tevkifat yapmamaları veya yaptıkları tevkifat tutarlarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal ettirmemeleri halinde, söz konusu gerçek ve tüzel kişiler Kuruma karşı
sorumludurlar” hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümlere göre, çiftçiden
yapılan tevkifat kesintisini Kurum hesaplarına yatırma yükümlülüğü
ürünü satan çiftçide değil, ürünü teslim alan gerçek veya tüzel kişidedir.
Konu bu şekilde açık olmasına rağmen, SGK müdürlükleri Kurum hesaplarına yatmayan tevkifat tutarlarını, 4 seri nolu tebliğin (I) bendinde
yer alan; “tevkifat tutarının Kurum hesaplarına bildirimin ise Kurum
kayıtlarına intikal etmesi koşuluyla” ifadesinden hareketle “iradi ödenmiş prim” olarak kabul etmemekte ve bu primlerin Kurum hesaplarında
işlem görmeyip Kurumca değerlendirilmediğini düşündükleri için, Kurum
hesaplarına intikal etmeyen tevkifat tutarlarından dolayı geriye doğru kayıt
ve tescil yapmamaktadırlar.
IV- TARIM PRİM TEVKİFATLARI SGK HESAPLARINA
YATMAYANLAR DAVA AÇARAK EMEKLİ OLABİLİRLER
Kendilerinden yapılan tarım prim tevkifat kesintileri SGK/Bağ-Kur hesaplarına, ürün teslim alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yatırılmadığı için, SGK tarafından geriye doğru kayıt ve tescili yapılmayan çiftçiler
haklarını iş mahkemelerine SGK aleyhine dava açarak aramışlardır.
Bu konuda açılan davaların tamamı SGK aleyhine, çiftçilerin lehine sonuçlanmaktadır. SGK’nın bu konuda yapmış olduğu uygulamadan mağdur
olan vatandaşlara emsal olması açısından aşağıda iki dava örneğinin özeti
verilmiştir.
ÖRNEK DAVA 1 (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2011) Davacı, 01.02.199601.04.2003 tarihleri arasında 2926 sayılı Yasa’ya tabi tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitini istemiştir. …Davanın yasal dayanağını oluşturan 2926 sayılı Yasa’da 506 sayılı Yasa’nın 79. maddesine koşut geçmiş
tarım Bağ-Kur hizmetlerinin tespitine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. …2926 sayılı Yasa’nın 2. ve 3. maddeleri kapsamında kendi nam ve
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hesabına tarımsal faaliyette bulunanlardan yasanın uygulanma tarihinde
58 yaşını dolduran kadınlarla, 60 yaşını dolduran erkekler dışındakiler
bakımından tarım Bağ-Kur sigortalılığı zorunlu sigortalılık niteliğinde bulunmaktadır. Başka bir ifade ile sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden
vazgeçip kaçınmak mümkün değildir. …2926 sayılı Yasa’nın 36. maddesi
kapsamında Kurumun prim alacaklarını Bakanlar Kurulu Kararı ile ürün
bedellerinden tevkifat suretiyle tahsil etmesi mümkündür. Bu bağlamda 2.
madde kapsamına girenlerin belirtilen şekilde prim borçlarının ürün bedellerinden tevkifat suretiyle kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi halinde kayıt ve tescil için Kuruma başvuru olmasa dahi bahse konu
biçim de prim ödenmesi suretiyle kayıt ve tescil konusundaki iradelerini
ortaya koydukları tartışmasızdır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş bu prim
ödenmesine rağmen, sigortalıyı resen kayıt ve tescil etmemesi yasanın
kendisine yüklediği resen tescil mükellefiyetine aykırılık teşkil etmektedir.
Ayrıca, 2926 sayılı Yasa’nın 10. maddesine göre kayıt ve tescil işlemlerinde valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye, muhtarlık ve nüfus idareleri
kayıtları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek
kuruluşlarının, tarım satış kooperatifler kanununa göre kurulan pancar
ekicileri istihsal kooperatifleri ile birliği, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan milli bankaların kayıtlarının esas alınacağı bildirilmiştir. Bu kayıtların tarımda kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışmanın yasal karinesi olduğu ortadadır.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 01.04.2003 tarihi itibariyle tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak tescilinin yapıldığı, dava konusu dönemde
davacının sebze ve meyve komisyoncusu (X)’e sattığı ürün bedellerinden
04.01.1996, 06.01.1996, 30.01.1996 tarihlerinde prim kesintisi yapıldığı,
davalı Kurum tarafından 1996 yılı prim kesintilerinin Kurum hesabına intikal etmediğinin bildirildiği, 27.01.1982 tarihinden itibaren Ziraat Odası
kaydı olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
2926 sayılı Yasa’nın uygulanmasına ilişkin 26.03.1994 günlü 4 nolu tebliğine göre ürün bedellerinden %1 oranında tevkifat yapmakla yükümlü gerçek ve tüzel kişilerin bu tevkifatı yaparak Kurum hesabına intikal ettirmek
zorunda oldukları, kesinti yaptığı halde Kurum hesabına yatırmayan gerçek veya tüzel kişilerin, Kuruma karşı sorumlu oldukları, bu kesintilerin
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yasal faiziyle birlikte kendilerinden tahsil olunacağı yürürlükten kaldırılan
TCK’nın 526. maddesi gereğince cezalandırılmaları için suç duyurusunda
bulunulacağı bildirildiğinden davacının sattığı ürün bedelinden kesinti
yapıldığının tesbiti sigortalılığın kabulü için yeterli olup kesintiyi yapan
davalı Kuruma karşı sorumlu olacağından kesinti yapıldıktan sonra Kurum hesabına yatırılmamış olması dahi sonuca etkili değildir. Mahkemece, davanın kabulü ile davacının teslim ettiği üründen ilk prim kesintisinin
yapıldığı Ocak-1996 tarihini takip eden aybaşı olan 01.02.1996 tarihinden
tescil tarihi olan 01.04.2003 tarihine kadar tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tesbitine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”
denilmektedir.
ÖRNEK DAVA 2: (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2009) Davacı, ilk prim
kesintisinin yapıldığı tarihten itibaren Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun ve 5797 sayılı Yasa’dan yararlanması gerektiğinin tespitine karar
verilmesini istemiştir. …Davacının 18.06.2003 tarihinden itibaren Ziraat
Odası kaydının bulunduğu, Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığının bulunmadığı, teslim ettiği ürün bedelinden Bağ-Kur priminin 30.04.1994 tarihinde
kesildiği başkaca kesinti yapılmadığı, 01.09.2008 tarihinde sigortalı olarak tescil edildiği dosyadaki kayıt ve belgelerden anlaşılmaktadır. …2926
sayılı Yasa’nın 36. maddesi kapsamında Kurum’un prim alacaklarını Bakanlar Kurulu Kararı ile ürün bedellerinden tevkifat suretiyle tahsil etmesi
mümkündür. Bu bağlamda 2. madde kapsamına girenlerin belirtilen şekilde prim borçlarının ürün bedellerinden tevkifat suretiyle kesilerek BağKur’a ödenmesi halinde kayıt ve tescil için Kurum’a başvuru olmasa dahi
bahse konu biçimde prim ödenmesi suretiyle kayıt ve tescil konusundaki
iradelerini ortaya koydukları tartışmasızdır. …Başka bir anlatımla sadece prim tevkifatının yapıldığı hallerde tevkifat tarihini izleyen aybaşından
itibaren tarım Bağ-Kur sigortalılığının kabulü mümkündür. …davacının
sattığı ürün bedelinden kesinti yapıldığının tespiti sigortalılığın kabulü
için yeterli olup kesintiyi yapan davalı Kuruma karşı sorumlu olacağından kesinti yapıldıktan sonra Kurum hesabına yatırılmamış olması dahi
sonuca etkili değildir. …Mahkemece, davacının ilk prim kesintisinin yapıldığı tarihi takip eden ay başı olan 01.05.1994 tarihinden 31.12.1994 tariMART - NİSAN 2012
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hine kadar tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesi
gerekirken davanın tümden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı
olup bozma nedenidir.” ifadeleri yer almaktadır.
Yukarıda özetini verdiğimiz kesinleşmiş örnek davalardan da anlaşılacağı üzere, sattığı ürün bedelinden yıllar öncesinden tevkifat kesintisi
yapılan, ancak bu kesinti tutarları Kurum hesaplarına intikal etmediği için
geriye doğru tarım Bağ-Kur’luluk tescili yapılmayan kişiler, iş mahkemelerine dava açarak tevkifata göre geriye doğru kayıt ve tescil hakkı ile hizmet süresi kazanmakta ve sigortalılık süreleri yetiyorsa mahkeme kararıyla
emekli olabilmektedirler.
V- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Sosyal Güvenlik Kurumu günümüz itibariyle, çiftçiden yapılan prim
tevkifatları Kurum hesaplarına yatmamışsa, tevkifata istinaden geriye doğru kayıt ve tescil yapmamaktadır. Bu uygulamasına dayanak olarak ta, 4
seri nolu uygulama tebliğinin “Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı” başlıklı (I) bendinde yer alan; “…Ancak Kanunun 2
nci maddesine göre sigortalı olmaları gerektiği halde, Kuruma kayıt ve
tescilleri yapılmamış çiftçilerin, tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de
eklemek suretiyle yazılı talepte bulunmaları halinde, söz konusu talepleri
tescil için irade beyanı olarak değerlendirilecek ve tevkifat tutarının Kurum hesaplarına bildirimin ise Kurum kayıtlarına intikal etmesi koşuluyla sigortalılıkları tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle
başlatılacaktır...” hükümlerine dayandırmaktadır.
Tebliğin yalnızca üstteki bölümündeki hükümlerine göre karar verilecek
olduğunda, SGK’nın bu konuda yaptığı uygulamanın doğru olduğu sonucu
ortaya çıkabilir. Ancak, aynı tebliğin (İ) bölümünde; “…tebliğ’deki esaslar
çerçevesinde tevkifat yapmamaları veya yaptıkları tevkifat tutarlarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal ettirmemeleri halinde, söz konusu gerçek ve tüzel kişiler Kuruma karşı sorumludurlar…”
hükümleri bulunmaktadır. Tevkifat uygulama tebliğindeki hükümler SGK
tarafından bir bütün olarak değerlendirilip uygulanmalıdır. Yani, tebliğin
(I) bendindeki bir hükümle hareket edip, aynı tebliğin aynı konudaki (İ)
bendi hükümlerini göz ardı etmek, hukuki olmadığı gibi objektif iyi niyet
kurallarına da aykırıdır.
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Bu nedenle, bağımsız çalışan çiftçi vatandaşlarımızdan Bağ-Kur veya
SGK adına tahsil edilen ancak ürün satın alan gerçek veya tüzel kişilerce
Kurum hesaplarına yatırılmayan bu paraların (tevkifat tutarlarının) sorumlusu, tevkifat kesintisini yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu nedenle, bu
konuda mağdur olan vatandaşların iş mahkemelerinde SGK aleyhine dava
açmalarını ve dava yoluyla tevkifata göre hizmet kazanıp emekli olmalarını tavsiye ediyoruz. SGK yetkililerine ise, Kuruma daha fazla dava, avukatlık ve yargı masrafı ödetmeden bir an önce bu konuya idari bir çözüm
getirmelerini ve vatandaşların mağduriyetini gidermelerini öneriyoruz.
KAYNAKÇA
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (20.09.2010). 2009/11965 Esas, 2010/8609
Karar sayılı kararı.
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi(17.02.2011). 2011/35 Esas, 2011/1223 Karar sayılı kararı.
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Haksız Rekabetle Mücadelede:
“Yön Bulma”, İlkeler ve Strateji
“Kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme” yolundaki süreçte haksız rekabette mücadele vazgeçilmezdir. İşte “dürüst, sürdürülebilir temiz rekabet, ve sonuçlarının esenlik içinde paylaşılması için” kırmızı
çizgilerimiz…
Yahya Arıkan*
Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu (TÜRHAK) olarak oluşturduğumuz, mücadeledeki yeni bakışımızı ve perspektifimizin kodlarını
sunan son çalışmamızın adını KUTUP YILDIZI olarak koymamız boşuna
değildir.
Kutup Yıldızı’nın en bilinir özelliği; kuzey yönünde, parlak iri bir yıldız olması ve hemen hiç yer değiştirmediğinden “yön bulma” kolaylığı
sağlamasıdır. Kutup Yıldızı tarih boyunca gezginlerin, gemicilerin “can
simidi” olmuştur.
Umarım çok şikayet ettiğimiz haksız rekabetin önlenmesinde Kutup
Yıldızı çalışmalarımıza yön verir.
Biliyoruz ki; Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye’de ticari işleyiş
A’dan Z’ye değişecektir. Başta KOBİ’ler ve meslek mensuplarımız dahil
olmak üzere bütün şirketlerin kendilerini bu yeni döneme göre hazırlamaları gerekiyor.
Görünüyor ki; “Kurumsallaşma, rekabet gücünün artırılması ve
sürdürülebilir büyüme” yolundaki bu süreçte mesleğimizde öne çıkacak
olgu ise kesinlikle “doğru yönü bulma” olacaktır. Bu anlamda; mesleki
Kutup Yıldızı’mızın “dürüst, sürdürülebilir temiz rekabet, ve sonuçlarının esenlik içinde paylaşılması için” yön göstermesi çok önemli.
Meslektaşlarımız; engellerin çoğu zaman sadece bizim kafamızın içinde olduğunu ve onları yıkmanın da yine kendi ellerinde olduğunu unutmamalıdır. Leonardo Da Vinci “ben yapmanın aciliyetine inanırım, bilmek
*
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yetmez, yapmak gerekir” der. Hem özel, hem de iş hayatımızda, kararlarımızı uygulamak, gerçeklerle yüzleşmeyi, bazen fedakârlık yapmayı, bazen bizi strese soksa da hiç hoşa gitmeyecek işleri yapmayı gerektiriyor. Ve
bu engelden kurtulmak için “mevcut durumun yarattığı alışkanlıklara
teslim olmamak” gerekiyor.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Dünyanın en büyük parakende devi Wal-Mart’ın ünlü kurucusu Sam
Walton’un “İt Dalaşı’nda Ayakta Kalmanın Yolları” adlı meşhur kitabında
yazdığı 10 Altın Kuralından birisi “Kararlı ol” ikincisi ise “Akıntıya
karşı yüzün”dür. Anlatmak istediği şeyin tercümesi ise şudur: “Farklı
olun ve yerleşmiş kalıpları zorlayın.”
Tabi ki bu değerlendirme aynı zamanda kimsede yenilmesi zor bir rakibe karşı mücadele ediyor hissi uyandırmamalıdır. Tam tersine bu; “kendi
kırmızı çizgilerimizi” haklı bir zeminde rakibe yansıtmaktır…
Bu anlamda; kırmızı çizgilerin neler olması gerektiğine; diğer bir ifadeyle “haksız rekabetle nasıl mücadele edileceğini” iyi analiz etmek gerekiyor.
Çünkü iş yaşamımızda “mesleki özen” çok önemlidir ve çalışmalarımızın kalitesi bakımından olmazsa olmaz koşullar vardır. Bunlar; “Mesleki
bilgi ve beceriye sahip olmak”, “kendimizi yenilemek”, “standartlara
uymak” ve “kurumsallaşmaktır”.
Dünya üzerinde yapılan bir çalışmada Türkiyemiz “en riskli ve en kötü
olduğu 20 ülke” içinde olmamasına karşın zor bir mesleğin mensupları olduğumuz tartışılamaz. İşte bu açıdan Meslek Ruhsatı’na sahip çıkmamız
ve ruhsatımız hiçbir şekilde başkalarına kullandırmamak kural olmalıdır.
“Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur. İki kez aldatırsa suç sizindir” diye ünlü bir söz vardır. Ve şu hiç unutulmamalıdır gerçekte iş
sahipleri de; meslek ruhsatı olmayanlarla çalışmamayı, kamu düzenini
korumanın ön koşulu sayarlar ve işlerinin geleceği ve toplum düzeni açısından doğru bulmazlar. Üstelik cezai yaptırımlarla karşılaşacaklarının da
farkındadırlar.
Bu nedenle ruhsatımıza sahip çıkıp, hakkını vermek zorundayız. 20
yılı aşkın meslek mücadelemiz bize öğretti ki; ahlak konusunda en önemli
10
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dersler “kitaplardan değil, yaşanan deneyimlerden” öğrenilir. “Hak yenir ama hazmedilmez” anonim sözü herkesin içsel şiarı olmalıdır.
İşte bu düşünce yapısındaki meslektaşlarımız da; kendilerine saygı duyulduğunu bilir ve müşterisinin sırrını ele geçirip ifşa etmez. Öğrendiği
işle ilgili özel bilgileri kullanarak ekonomik çıkar sağlamayı, dürüstlük kuralına aykırı bulur ve bunu onursuzluk sayar. Meslektaşının çalışanlarını;
her türlü vasıtayla, meslek mensubunun veya iş sahibinin iş sırlarını ele
geçirmeye veya açıklamaya yöneltmez. Yine bilerek gerçeğe aykırı belge
düzenlemez veya bu gibi belgeleri gerçekmiş gibi onaylamaz ve bu tür
davranışlara da izin vermez.
Yavuz Sultan Selim’i hepimiz biliriz. Selim yapacağı seferleri hep gizli tutarmış. Yine böyle bir sefer hazırlığı sırasında, vezirlerinden biri ısrarla seferin nereye yapılacağını sorunca Selim vezirine dönüp sormuş: “Sır
saklamayı bilir misin?”
Vezir “tabii ki “deyince Selim; “ben de” yanıtını vermiş.
Bu olaydan çıkarılacak ders bellidir. Sırları namus bilen, her türlü yasal
sorumlulukları gözeten, bilerek gerçeğe aykırı işlem yapmayan bir meslek
mensubuna, iş sahibinin kapıları da ardına kadar açılır.
Ve sözleşme hem meslek mensubunun, hem de iş sahiplerinin sigortasıdır. Aynı zamanda haksız rekabetinde sigortasıdır. Damga vergisi nedeniyle sözleşme düzenlemekten kaçınmamalıyız. Sözleşmede yapılan işlerin belirtilmesi, sınırların çizilmesi, yarın bir vergi ve ceza salındığında,
kastımız yoksa sözleşme bizi kurtaran sigorta olacaktır.
HAKSIZ REKABETİN ÜÇ ANA BAŞLIĞI
Haksız rekabet ve reklam yönetmeliğinde; haksız rekabet üç ana başlıkta ele alınır. Birincisi; İş sahipleri ve meslek mensupların, hem kendi içinde,hem de aralarında yaşanan sorunlardır. İkincisi; Ücret ve mali
nitelik deki konularda yaşanan sorunlar. Üçüncüsü de reklam niteliğinde
yaşanan sorunlardır.
Bunları biraz irdelemekte yarar var ve bu bölümün en önemli ilkesi
olan dürüstlük konusuna bir soruyla gelmek aydınlatıcı olabilir.
“Bir gemi Doğu’ya gider, bir gemi Batı’ya. Peki esen aynı rüzgarla,
hangi yöne gidebileceğini belirleyen şey nedir?”
MART - NİSAN 2012
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Sorunun yanıtının “motor” ya da “yelken” olduğu sanırım tahmin edilebilmiştir. Dürüstlük de işte böyle bir şeydir buna; rüzgar değil, içimizdeki güç karar verir. Bu işi yapan kimse; meslektaşlarının dürüstlüğü,
güvenilirliği ve tarafsızlığı hakkındayanlış ve asılsız beyanda bulunmaz.
Hizmetlerini, faaliyetlerini yanlış, yanıltıcı veya yersiz açıklamalarla kötülemez. Yine, asılsız ihbar ve şikayetlerde katiyyen bulunmaz, bu davranışı
ise onursuzluk sayar.
“Kelebek Etkisi” sözünü anımsamak da yararlı olabilir. Kelebek Etkisi, dünyanın bir ucundaki kelebeğin kanat çırpmasının, dünyanın tahmin
edilemeyecek boyutlardaki değişimlere neden olabileceğini açıklayan etkidir. Kelebek Etkisi yaratmak için ilk adım dünyanın bizim tarafımızdan
da değiştirilebileceğine inanmak önemlidir.
Dünyada büyük bir kelebek etkisi yaratmış Gandhi, sadece pasif direniş
yöntemi, inancı ve kararlılığı sayesinde Büyük Britanya İmparatorluğu’nun
direncini kırabilmiştir. Mesleğimiz için de bu böyledir. Haksız rekabetle
mücadelede vizyoner,kararlı ve sadece dürüst olmakla haksız kazanç peşindekileri yenebiliriz. Bu alanda haksız rekabetin konusuna giren sekiz
yaklaşım ise şöyledir:
• Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak.
• Mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde gereken mesleki özeni göstermemek.
• Bir diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerini sözleşme yapmak.
• Yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak
durdurulduğu halde Mesleki faaliyete devam etmek.
• Meslek ruhsatının kiralamak.
• Mesleği yapmaları yasaklananları çalıştırmak.
• Üçüncü şahısları yanıltacak şekilde gerçeğe aykırı belge düzenlemek
ve onaylamak.
• Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına iş teklif etmek veya onları
kullanarak menfaat elde etmek.

12
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KAZANÇ VE YAKLAŞIM
Başkaları için duyduğumuz kaygı, kendimiz için duyduğumuz kaygının
önüne geçtiği zaman olgunlaşmışız demektir. “Müşteri ile ilişkiler ve kazanç” noktasında bu yaklaşım çok önemlidir.
İlkeli meslektaşlarım; İş sahiplerine menfaat sağlamak ya da bu vaatle
iş almaz. Üstelik bu vaadin aldatmacadan ibaret olduğunu düşünür ve etik
de bulmaz. Olağanüstü haller dışında, ücretini ödemeyen iş sahibine hizmet vermenin angarya olduğunu çok iyi bilir. Aynı şekilde ücretini alamadığı için, müşterisi ile ilişkisini kesen meslektaşının bu müşterisine hizmet
vermeyi de asla kabul etmez.
Bu konuda da haksız rekabet alanına giren yedi yaklaşım vardır:
• Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet
vermek.
• Ücret tarifesindeki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, yapılacak
hizmet veya iş sonucu elde edilen menfaat üzerinden iş sahibi ile ortaklık
pay anlaşmaları yapmak.
• İş sahiplerinden emanet para toplamak, alınan ücrete karşılık olmak
üzere gerçeğe aykırı serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek
• Sözleşme değerinin altında serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek veya hiç düzenlememek- mali yükümlülüklerini yerine getirmemek
• Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat sağlamak veya vaat
etmek suretiyle iş almak.
• İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat sağlamak
ve bu suretle iş almak.
• İş sahiplerine ait veya iş sahiplerinden elde edilen bilgileri kullanmak
suretiyle ekonomik çıkar sağlamak.
REKLAM YASAĞI NEDEN ÖNEMLİ?
Meslek yasamızda reklamla ilgili birçok düzenleme vardır. Ama bunların hiçbiri bilgisayarlardaki gibi “sadece ekran koruyucusu” işlevine sahip
olmamalı arka planı bunu uygun olmalıdır. “İyi bir başlangıç, yarı yarıya
başarı demektir” derler. Teknolojinin bugün bize getirdiğinin de böyle bir
anlamı vardır.
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Bilgiye erişimin kolaylaşması, haberleşme imkanının artması, ses ve
görüntünün iletişimi gibi olanaklar sunan interneti kullanmak meslektaşlarımızın hakkı ve ödevidir. Ayrıca yasal zorunluluktur da. Mesleğimizin
ilke ve kurallarına, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve odaya bilgi
vermek kaydıyla, internet sitesi kurabiliriz. Mesleki faaliyetlerimizi sürdürmek, müşterilerimizi bilgilendirmek ve bilimsel çalışmalarımızı yayınlamak için interneti kullanabiliriz. Ancak bu faaliyetlerimizi sürdürürken;
Gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı, sır saklama yükümlülüğüne uygun
davranmalı, sitenin içeriği yönetmelik hükümleri kapsamında düzenlemelidir. Yine; sitelerde reklam vermemeli, almamalı ve yanlış yönlendirici
kısa yollar kullandırılmamalıdır.
Bu konuda haksız rekabete giren yedi başlığın altını çizmekte yarar
vardır:
• Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenirliği ve tarafsızlığı hakkında
yanlış ve asılsız beyanlarda bulunmak.
• Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı
veya yersiz açıklamalarla kötülemek.
• Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunmak.
• Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı
açıklamalarda bulunmak.
• Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak.
• Bu Yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallarına aykırı davranmak.
• Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak.
BİRLİKTE BAŞARMAK VE DAYANIŞMA
“Ne başarırsanız başarın, size yardım eden mutlaka vardır” diye
ünlü bir söz vardır. Biz de haksız rekabetle mücadelede meslek örgütü
olarak sonuna kadar tüm meslektaşlarımızın yanındayız. Zaten Oda’larımız, uğranılan haksız fiilin tespiti, haksız rekabetin ortadan kaldırılması,
uğranılan zararın giderilmesi konusunda dava açmak zorundadır, yani bu
sorunlar işbirliği ile çözülür.
14
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Haksız rekabet konusunda “pozitif disiplinin” yeri ayrıdır. Bu noktada
çok hoşuma giden, basit ama önemli, ders çıkarılacak bir örnek olay var.
Japonya’nın en ünlü çay ustası Sen no Rikyu’ya, bir öğrencisi çay seremonisinin inceliklerini sormuş. Büyük usta: “Ateşi yakarsın, suyu kaynatır, çayı çırparsın” deyince öğrenci, “Ama usta bu çok basit bir iş” diye
yakınmış. Rikyu, “Öyle mi diyorsun? Sen bunu, her seferinde hakkını vererek, aynı disiplinle yap, ben senin öğrencin olayım” demiş.
Maalesef, bizim toplumumuzda “disiplin”, yüksek bir özen, özveri
ve incelikle yapma kültürü olarak anlaşılmıyor. Oysa İçinde yaşadığımız
zaman, bizden hayal gücü, yaratıcılık, özgüven, otokontrol ve öz disiplin
bekliyor.
Bu anlamda; Unvanı’nı, ruhsatını ve yetki belgesini hak edip; çalışmalarını özenle ve ilkeli olarak sürdüren meslek mensupları kendine ait
olmayan bir meslek unvanını kullanmaz ve bunu da ahlaki bulmaz. İşin
kabulüne veya reddine ilişkin mecburi meslek kararlarını aynen uygular.
Hakkındaki disiplin cezalarının sonuçlarını ise ortadan kaldırmayı düşünmediği gibi, meslektaşlarına verilen disiplin cezalarını da saygı ile karşılar.
İşte bu noktada; hem haksız rekabete neden olmamak, hem de disiplin
cezaları almamak için neler yapılması gerektiği bellidir…
“Uyarı” almamak için yapılacaklar şöyledir;
• İş akdinin feshi halinde defter ve belgeleri iş sahiplerine devir teslim
tutanağı ile otuz gün içinde vermeliyiz.
• Birlikçe yayımlanan genelge ya da yönerge hükümlerinde yer alan,
meslek disiplinini tanımlayan davranışlara uygun hareket etmeliyiz.
• Tabelalarımızı yasalara uygun olarak düzenlemeliyiz.
• Müşteri Bildirim Listelerini tam ve doğru olarak Oda’ya süresinde
vermeliyiz.
• Bir başka meslektaşımızın çalışanlarından; gerek meslektaş gerekse
de müşterileriyle ilgili iş sırlarının açıklanması ve ele geçirilmesine karşı
çıkıp mahremiyeti korumalıyız.
• Kınama almamak için de şu yaklaşımlara dikkat etmemiz gerekir;
• Yalnızca sahip olduğumuz unvanları kullanmalıyız.
• Yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet sözleşmesini yaparak iş kabul
etmeliyiz.
MART - NİSAN 2012
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• Reklam yasağına uymalıyız.
• Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul etmemeliyiz.
• Ücret yönetmeliğine göre, ücret tahsil edilmediğinde daha sonraki
yıllarda da işi sürdürmemeliyiz.
• Çalışanlar listesine kaydolmadan bir ünvan altında mesleki faaliyette
bulunmamalıyız.
• Yeminli Mali Müşavir olarak, kendi defterlerimizi tutmak dışında, muhasebe bürosu açmamalıyız, var olan bir büroya da ortak olmamalıyız.
• Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere iş
önermemeliyiz.
• Şube veya irtibat bürosu açmamalıyız.
• Kasıt olmasa dahi, yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve
standartlara uymayan beyanname ve bildirimleri imzalamamalıyız,
böyle durumlarda denetleme ve tasdik yapmamalıyız.
• Çalışanlar kütüğüne kayıtlı olmadan, birden fazla beyanname imzalamamalıyız.
• Stajımızı tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanıp ruhsatımızı
aldıktan sonra en az iki yıl geçmedikçe staj yaptığımız meslek mensubunun onayı olmadan onların müşterilerine hizmet vermemeliyiz.
• Meslektaş olarak kendimiz, hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında
gerçek dışı açıklamalarda bulunmamalıyız.
• Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlayarak veya vaat
ederek iş almamalıyız.
• Meslektaşlarımız hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikayette bulunmamalıyız.
Bu noktada; geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonma’mak için
dikkat edilecek altı yaklaşımı ifade etmekte yarar vardır;
Bir;İş sahiplerinden hiçbir gerekçe ve isim altında emanet para kabul
etmemeliyiz.
İki: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu olarak, Meslek Yasasının 2. maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek veya tüzel
kişilere bağlı şekilde açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışmamalıyız.
Üç: Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, meslek mensubu
olmayan veya mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle işbirliğinden kaçınmalıyız.
16
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Dört: Yeminli Mali Müşavir olarak; tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara uymalıyız.
Beş: Ticari Faaliyet Yasağına uymalıyız.
Altı: Başkasının yerine beyanname imzalamamalıyız.
SIFAT VE MÜHÜRE DİKKAT!
Haksız rekabet yaratan uygulamaların bazılarının sonucuna göre yeminli sıfatının kaldırılması ve mührün geri alınması ihtimali de hep masadadır. Dikkat edilmesi gereken yaklaşımlar şöyledir;
• Yeminli Mali Müşavir olarak, tasdike ait yaptığımız işleri kasten
gerçeğe aykırı olarak kullanırsak ve bu durum mahkeme kararı ile kesinleşirse; Yeminli sıfatımızın kaldırılacağını ve mührümüzün geri alınacağını bilmeliyiz.
• Mesleğimizi bizzat yapmalıyız. Ruhsatnamemizi bir başkasına kiralamamalıyız, herhangi bir şekilde de kullandırtmamalıyız.
• Mesleki yetkilerimizi devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu
olmayan kişilere devretmemeliyiz. Bu kişilerin kendi adına müşteri kabul etmesine, resmi belgelerde mühür ya da kaşemizi kullanmasına izin
vermemeliyiz.
• Beyanname düzenlenmesi ve imzalanmasında, başka meslek mensuplarının ad ve unvanlarını kullanmamalıyız.
SONUÇ
Bu tespit ve değerlendirmelerin ardından sonuçta tüm meslektaşlarım
haksız rekabetle mücadelenin, meslek mensupları için şerefli bir ödev olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır.
Bu nedenle her meslektaşımızın sahip çıkacağı kurallar ve strateji bütün
yalınlığıyla ortadadır.
Haksız rekabet kurallarına, Disiplin kurallarındaki ilkelere ve emeğimiz ve ekmeğimize sahip çıkacağız.
Ardından; Kurumsallaşacağız, güçlerimizi birleştireceğiz ve hepsinden önemlisi PAYLAŞMAYI ÖĞRENECEĞİZ.

MART - NİSAN 2012

17

18

HAKEMLİ
YAZILAR
REFEERED
PAPERS

20

MALİ

ÇÖZÜM

TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN
USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Yasin Kulaksız*

1.GİRİŞ
Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik olarak 25.02.2011 tarih ve 6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni bir düzenlemeye gidilmişti. Söz konusu Kanunun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun
98’inci maddesini değiştiren 59’uncu maddesinde trafik kazaları sebebiyle
üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum
ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından karşılanacağı yine aynı Kanunun devamı geçici 1’inci maddesinde Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları
nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin de Kurumca karşılanacağı
hükmüne yer verilmişti. Bu çalışmada 6111 sayılı Kanun ve Kanunun uygulamasını gösteren ikincil mevzuatlar paralelinde trafik kazası nedeniyle
meydana gelen tedavi giderlerinin ödenmesine yönelik usul ve esaslarda
meydana gelen değişiklikler anlatılacaktır.
2. 6111 sayılı Kanununun Yürürlüğü İle Birlikte Sunulan Hizmetler
Tedavi giderlerinin ödenmesine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca 07.02.2012 tarih ve 2012/5 sayılı Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi
Giderleri başlıklı bir genelge çıkarılmıştır. Söz konusu düzenlemede genel
sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği
hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karşılanacak olan tedavi giderlerinin MEDULA sistemi üzerinden provizyon tipi trafik kazası olarak seçilip
*

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yrd.
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ve bu menüden müstahaklık sorgulaması yapılmak suretiyle sağlık hizmetlerinin verilerek faturalandırılacağı belirtilmiştir. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için ise Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi olarak
adlandırılan SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik numarası
sorgulaması yapılarak tedavi giderlerinin karşılanacağı, SPAS uygulamasına geçmeyen illerde ise faturaların manuel ortamda değerlendirilmeye
alınarak bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli verilerin il müdürlüklerinden toplanılması suretiyle elektronik ortama taşınacağı belirtilmiştir. Ayrıca genel sağlık sigortalı kazazedeler için trafik kazası geçirilen
araçlardan bir tanesinin plaka bilgisinin yeterli olacağı, trafik kaza tespit
tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmeyeceği, genel sağlık sigortalısı olmayanlar içinse kaza tespit tutanağı veya
trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belgelerin isteneceği hüküm altına
alınmıştır.
Kurumla sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucularınca trafik kazalarına bağlı olarak ortaya çıkan sağlık hizmeti giderlerinin Sağlık Uygulama
Tebliği hüküm ve ekleri esas alınarak manuel olarak değerlendirilip ödeneceği ve Hazine Müsteşarlığınca çıkarılan 27/08/2011 tarihli ve 28038
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince sözleşmesiz Sağlık Hizmet Sunucularının Kurumdan trafik kazası nedeniyle
yapacakları tahsilat başvurularında bu madde çerçevesinde Sigorta Bilgi
Merkezi veri tabanına bilgi aktarımı yaptıkları bilgisini Kuruma iletmeleri
gerekliliği belirtilmiştir.
Genel sağlık sigortalısı sayılmayanların tedavi giderlerinin karşılanmasının ülke içerisinde meydana gelen trafik kazaları ile sınırlı olduğu belirtilerek, bu kişilerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan
trafik kazası tanımına uymayan kazaları sonucu ortaya çıkacak tedavi giderlerinin Kurumca karşılanmayacağı belirtilmiştir.
Yabancı plakalı araçların ülkemizde karışmış olduğu kazaların neticesinde oluşan tedavi giderlerinin karşılanmasında yeşil kart sigortası çerçevesinde yabancı plakalı araç sahibinin sorumluluğun kendisine isabet eden
kısmının il müdürlüğünce Türkiye Motorlu Taşıt Bürosundan talep edile262
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ceği, kaza tespit tutanağı ile birlikte tüm sağlık hizmeti gider belgelerinin
bir örneğinin Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosuna gönderileceği ve işletenin
sorumluluğu açısından Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosunun ödemesi kapsamında yer almayan sağlık giderlerinin Kurumca karşılanacağı belirtilmiştir. Yabancı uyruklu kişilerin tedavilerinin kalan kısımlarını yurt dışında devam ettirmeleri durumunda tedavilerinin Kurumca karşılanmayacağı,
Türk vatandaşlarının yurt dışı tedavilerinin ise Kurumun ilgili mevzuatı
çerçevesinde yürütüleceği belirtilmiştir.
Düzenlemenin devamında trafik kazalarına bağlı olarak ortaya çıkan
tıbbi malzeme, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin Sağlık Uygulama
Tebliği hüküm ve ekleri doğrultusunda Sağlık Provizyon ve Aktivasyon
Sistemine geçen ve geçmeyen iller bakımından farklı şekillerdeki uygulamalarla Kurumca karşılanacağı belirtilmiştir. Buna göre genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik
numarası sorgulaması yapılmak suretiyle, SPAS uygulamasına geçmeyen
illerde ise faturaların manuel ortamda değerlendirilmeye tabi tutularak
ödemelerin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Genel Sağlık Sigortalısı kazazedeler açısından trafik kazası geçirilen araçlardan bir tanesinin plaka bilgisi yeterli olacağı, trafik kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine
dair kanıtlayıcı herhangi bir belgenin istenmeyeceği, genel sağlık sigortalısı olmayanlardan ise kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair
kanıtlayıcı belgelerin isteneceği düzenleme ile hüküm altına alınmıştır.
Trafik kazalarına bağlı olarak ortaya çıkan ilaç giderlerinin ödenmesinde ise Sağlık Hizmet Sunucularınca düzenlenen reçeteler üzerinde reçeteyi
yazan hekimce reçetenin trafik kazasına bağlı olarak yazılmış bir reçete
olduğu hususunun mutlaka belirtilmesi gerekliliği hükmü üzerinde durulmuştur.
3. 6111 sayılı Kanundan Önce Sunulan Hizmetler
Bahsi geçen Kurum genelgesinde trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın Kanunun
yürürlük tarihinden önce üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmi
ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilmiş olmakla birlikte motorlu
araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında olmadığından siMART - NİSAN 2012
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gorta şirketlerince ödemesi yapılmayan sağlık hizmet bedellerinin Sağlık
Uygulama Tebliği hüküm ve ekleri esas alınmak suretiyle Kurumca karşılanacağı belirtilmiştir.
Kurumca mükerrer ödemeleri önlemek amacıyla Sağlık Hizmet Sunucularınca kaza tespit tutanağıyla birlikte trafik kazası sağlık giderlerine ait
bedelleri sigorta şirketlerinden veya tedaviyi gören kişilerden tahsil etmediğine veya kısmen tahsil ettiğine dair belgenin ibrazı istenilerek, kısmi
olarak tahsil edilen bedellerin Kurumca yapılacak bedelden düşülerek ödemenin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Sağlık Hizmet sunucularınca sunulan tedavi masrafları kendilerince karşılanan kişilerin bu giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği hüküm ve ekleri
dikkate alınarak Kurumca karşılanacağı belirtilmiştir. Mükerrer ödemeleri
önlemek amacıyla kişilerden kaza tespit tutanağı ile birlikte trafik kazası
sağlık giderlerine ait bedelleri sigorta şirketlerinden tahsil etmediğine veya
kısmen tahsil ettiğine dair belgeyi ibraz etmeleri istenilmiştir. Kısmi olarak
sigorta şirketlerinden tahsil edilen bedellerin Kurumca yapılacak bedelden
düşülerek ödemenin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
6111 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığınca 27.08.2011 tarihli ve 28038 sayılı Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Anılan yönetmeliğin geçici
1’inci maddesinde kanunun yayım tarihinden önce meydana gelen trafik
kazalarından kaynaklanan ve anılan tarih itibarıyla ödenmemiş tüm sağlık
hizmeti bedellerinin kanunun geçici 1’inci maddesi kapsamında Kurumca ödeneceği belirtilerek bu tarihten önce meydana gelen trafik kazaları
nedeniyle ilgili sigorta şirketlerinden ve güvence hesabından tahsil edilen
tutarlar nedeniyle ilgili sigorta şirketlerine ve Güvence Hesabına herhangi
bir iadenin yapılmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca kazazedelerce sigorta şirketlerine gerekli bilgi ve belgeler gönderilmiş olmasına rağmen tedavi giderlerinin 8 iş günü içerisinde ödenmeyerek kişilere veya hastanelere iade
edilen faturaların da Kurumca karşılanacağı, gerek Sağlık Hizmet Sunucularının gerekse de şahısların sağlık giderlerinin ödenmesi için Kuruma
müracaat ettiklerinde ilgili sigorta şirketine yaptıkları başvuru veya sigorta
264
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şirketlerince verilen cevabi yazının örneğinin kendilerinden isteneceği düzenleme ile hüküm altına alınmıştır.
4. SONUÇ
Trafik kazası neticesinde kazazedelerin ortaya çıkan sağlık hizmeti bedellerinin karşılanması noktasında karşımıza sigortalılık açısından Sosyal
Güvenlik Kurumu, mali sorumluluk çerçevesinde kazazedenin tabi olduğu
sigorta şirketi ve tedavi aşamasında Sağlık Hizmeti Sunucuları çıkmaktadır. Gerek kazazedenin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi bakımından gerekse Kurumca yapılacak mükerrer ödemelerin önlenebilmesi
bakımından bunlar arasındaki koordinasyonu sağlaması adına düzenlemede belirtilen hususlara uyulması büyük önem taşımaktadır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (25.02.2011). Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete (27846 sayılı)
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Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yaş Düzeltmesi ve
Emekliliğe Etkisi
Onur tok*
Bünyamin ESEN**
I. GİRİŞ
Yaş düzeltmeleri; sosyal güvenlik sistemimiz açısından özellik arz eden
ve mevzuatımızda hususen düzenlenmiş bir konudur. Zira Sosyal güvenlik
hukukumuz prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi yanında kişinin
yaş durumuna da önemli sonuçlar bağlamıştır. Tek bir yaş kaybı yahut kazancı ile kişilerin tahsis koşulları ve hak sahipliği halleri değişebilmektedir.
Özellikle emeklilikte kademeli geçişle birlikte erken emekliliğin bir
yolu olarak mahkeme kararıyla yaş tashihi (yaş düzeltmesi) yaptırılmaktadır.
Ancak sosyal güvenlik mevzuatına göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihte geçerli olunan emeklilik açısından dikkate alınmakta olup, işe giriş
tarihinden sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri emeklilik hesabında dikkate
alınmamaktadır.
Dolayısıyla da sigortalı olduğu tarihten sonra yaşını mahkeme kararıyla
büyütenler için erken emeklilik söz konusu olmayacaktır.
Bu makalede hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından
çalıştırılanlar açısından yaş düzeltmesinin hukuki boyutları, sosyal güvenlik reformu öncesinde ve sonrasında ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatında
yaş düzeltmelerinin yeri, ifade ettiği hükümler ve yargının bu alandaki içtihatları temel unsurlarıyla ele alınacaktır.
II. YAŞ DÜZELTMESİ KAVRAMI VE HUKUKUMUZDAKİ
YERİ
Yaş düzeltmesi; hukuki bir terim olarak kişinin nüfus tesciline esas olan
tarihlerin ve yaş kaydının nüfus kütüğündeki düzeltme işlemini ifade etmektedir. Hukukumuza göre bu işlem için yetkili yargı merciinin kararı
* SGK Sosyal Güvenlik Denetmeni
** SGK Sosyal Güvenlik Denetmeni

MART - NİSAN 2012

267

MALİ

ÇÖZÜM

zorunludur. Zira 4721 sayılı Medeni Kanununda “Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz.” hükmü getirilerek kişisel durum sicillerinin sıkı disiplini esası benimsenmiştir
(Yasalar, 4721, md. 39).
Batı dillerinde Altersberichtigung (Alm.), Age Rectification (İng.) olarak zikredilen yaş düzeltmesi kavramı, hukukumuza temel olarak Medeni
Kanunun Kişisel Durum Sicili başlıklı bölümünde düzenlenerek girmiştir.
Söz konusu kanunda kişisel durum bilgilerinin tescili esası getirilirken,
25.04.2006 tarihinde yayınlanmış bulunan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununda da söz konusu tescilin usul ve esasları belirlenmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede 5490 sayılı Kanununda Kesinleşmiş mahkeme hükmü
olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların
aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.” denilmektedir (Yasalar,
5490, md. 35).
5490 sayılı Kanununa göre yaş düzeltmesi konusunda yetkili mahkeme,
yaşının düzeltilmesini isteyen kişinin en son ikamet ettiği yer görevli Asliye Hukuk Mahkemesidir (Yasalar, 5490, md. 36). Ayni şekilde 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 218 inci maddesinin ikinci fıkrasında da,
“Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili
kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hüküm verir.” denilerek
kovuşturma işleri ile ilgili olmak üzere Ceza Mahkemelerine de yaş düzeltmeleri konusunda özel bir yetki tahsis edilmiştir (Yasalar, 5271, md. 218).
Görüldüğü üzere mevzuatımızda nüfus tescillerine özel bir ehemmiyet verilmiş, yalnızca nüfus memurunun tescil esnasında yapacağı maddi
hataların evrak-ı müspiteye dayalı bir şekilde düzeltilebileceği, bunun dışındaki yaş düzeltmesi ve benzeri tescil değişliklerinin idari bir tasarrufla
oluşturulamayacağı, ancak yargısal süreç sonucunda gerçekleştirilebileceği ifade edilerek, yaş düzeltmesi işlemi zorlaştırılmıştır.
Ancak buna karşın ülkemizde yaş düzeltmelerinin sıkça rastlanılan bir
unsur olduğu bilinen bir husustur. Gerçekten de nüfus kayıt sisteminin
sağlıklı işlemediği ülkelerde hukuk muhakemeleri işleyişinde yaş düzelt268
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mesi davalarının çokça vaki olduğu görülmektedir. Ülkemizde de her ne
kadar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunun gereğince nüfus tescillerinde bildirim zorunluluğu getirilmiş ve
uygulamada Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonrasında nüfus tescil
işlemlerinde dünya standartlarında gelişmeler görülmüş olsa da; halen
özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde nüfus tescili konusunda sağlıklı
bir sistemin yerleştiğinden söz etmek zordur (Yasalar, 4721, md. 36, 5490,
md. 15).
Zorunlu askerlik süresini geciktirmek isteği, önceki çocuğun nüfus
kâğıdını yeni doğana verme uygulaması, zorunlu eğitimden kaçmak çabası, nüfus tescilinin önemini bilmemek vesair nedenler ile geç yahut erken nüfus tescili yaptırılması uygulaması özellikle eğitim düzeyi düşük
toplumsal kesimler içerisinde yaygındır. Tescil esnasında vatandaşın yahut
idarenin ihmal ve kusuru sonucunda da tescil işlemlerinin fiili durumu yansıtmaması söz konusu olabilmektedir.
Öte yandan konunun suiistimale uğradığı da bilinen bir husustur. Yaş
durumuna sonuç bağlamış idari işlemlere kalkışan ve ülkemizde yaş düzeltmesi davalarının çokça vaki olmasından yararlanmak isteyen art niyetli
kişilerin yaş düzeltmesi talepleri ile yargıyı meşgul ettikleri, kanuna karşı
hile yoluna gittikleri, kötü niyetli olarak yaş düzeltme amacıyla delilleri
kararttıkları görülebilmektedir.
III. 5510 SAYILI YASADAKİ DURUM
Sosyal güvenlik hukuku da yaş durum bilgisine önemli sonuçlar bağlamış hukuk alanlarından biridir. Sosyal güvenlik sistemimizde yaş düzeltmesi ile ilgili temel çerçeve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nda çizilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 57 inci maddesinde “İş kazalarıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak
gelirlerin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim
veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır.
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının mülga
02.06.1949 tarihli ve 5417 sayılı Kanun ve mülga 04.02.1957 tarihli ve
MART - NİSAN 2012

269

MALİ

ÇÖZÜM

6900 sayılı Kanun ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı, 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17.10.198 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga
17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine
tabi sandıklara veya bu Kanuna göre ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarına tabi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum
tarihleri, sigortalının bu Kanuna göre ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının ise nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum
tarihleri esas alınır.
İş kazası, meslek hastalığı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından
gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya
sigortalıların bu Kanuna ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara
tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri
dikkate alınmaz.
Nüfus kayıtlarından doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz’da,
doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş
sayılır.” denilmektedir (Yasalar, 5510, md. 57).
Zikredilen maddenin sarahatle ifade ettiği üzere, sosyal güvenlik hukukumuz; kısa vadeli sigorta hükümleri açısından, iş kazasının olduğu veya
meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa tespit edildiği tarih sonrasında oluşacak nüfus düzeltmelerinin hüküm ifade etmemesi esasını benimsemiştir. Yine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının yaş
ile ilgili hükümlerin uygulanmasında da ilk defa sigortalı olunan tarihten
sonra yapılacak yaş düzeltmelerinin sonuç doğurmaması esası getirilmiş
bulunmaktadır. Yaş düzeltmesinin sosyal güvenlikte muteber olabilmesi
için tahsisi gerektiren olgudan önce oluşması gerekmektedir.
IV. 506 SAYILI KANUNDAKİ DURUM
Söz konusu hukuki çerçevenin, 5510 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunda da ayni usul ve esaslar ile yer
almakta olduğu görülmektedir. Şöyle ki, 506 sayılı Kanunda; “İş kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortasının uygulanmasında, hak sahiplerine
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bağlanacak gelirlerle sigortalılara ödenecek sermayelerin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporu ile ilk defa tespit edildiği
tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas tutulur.
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasına, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının
yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya bu kanuna tabi
olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının sigortaya tabi olarak ilk defa çalışmaya
başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının da nüfus kütüğüne ilk olarak
yazılan doğum tarihleri esas tutulur.
(Ek fıkra: 24.06.2004-5198 md.) İş kazalarıyla meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye
değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim
raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı Kanun ile diğer sosyal
güvenlik kurumlarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten
sonraki yaş tashihleri dikkate alınmaz.” hükmü bulunmakta idi (Yasalar,
mülga 506, md.120).
Görüldüğü üzere 506 sayılı Yasada mevcut bulunan yaş düzeltmelerinin sosyal güvenlik gereği oluşacak tahsisler açısından dikkate alınmaması
ile ilgili esas, reform sonrasında da korunmuştur.
VI. ALT MEVZUATTA YAŞ DÜZELTMESİ
5510 sayılı Kanunun belirtilen hükümleri ile ana çerçevesi çizilen yaş
düzeltmelerinin hukuki durumu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca çıkartılan
“5510 sayılı Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların
Tahsis İşlemleri” konulu 2011/58 sayılı Genelgede de aynen korunmuştur.
Ancak yaş düzeltmelerinin birkaç istisna ile kabul edildiği görülmektedir.
Bu çerçevede anılan Genelge’nin (3.1) numaralı maddesinde; “Sigortalıların, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının tespit edildiği veya ilk
defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmayacaktır. Diğer taraftan, nüfus kütüğünde ilk defa
kayıtlı olan doğum tarihinin;
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Nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük kayıtlarına,
Nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtlarına,
Türk vatandaşlığına geçenlerin Türkiye’deki nüfus idaresi kayıtlarına,
hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların
iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle düzeltilmesi halinde, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması halinde söz konusu kayıt
düzeltmelerinde, düzeltilen yeni kayıt esas alınacaktır.” denilerek istisna
hükümlerinin sıralandığı görülmektedir (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2011).
VII. YASA YAPICININ AMACI
Yukarıda zikredilen hükümler ile sosyal güvenlik hukuku açısında yaş
tashihinin sıkı kurallara bağlanmış olduğu görülmektedir. Burada yasa yapıcı tahsis işlemlerini temelli bir esasa bağlamayı ve aylık ile gelir bağlama süreçlerinde yaş tashihi yolu ile suiistimallerin oluşmasını önlemeyi amaçlamıştır. Bu çerçevede amaçlanan, sistemin aktüeryal dengesinin
kanuna karşı hile yolu ile bozulmasını önlemektir. Zira sosyal güvenlik
sistemimizde tahsis işlemleri açısından emeklilik süresi ve sigortalının yaş
durumu önemli sonuçlar ortaya çıkartmaktadır.
Bu yaklaşımın öz itibariyle tutarlı ve anlamlı olduğu görülmektedir.
Sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan tahsislerin bir esasa bağlanması
önemlidir. Beyan ve güven esası üzerine kurulu bulunan bir sistemin en
baştan belirsizliklerden arındırılması gerekir. Bu sayede sisteme dâhil olan
her sigortalı tahsis şartlarını kesin olarak bilecek ve tabi olduğu statünün
değişmeyeceğinden emin olacaktır. Yine kanuna karşı hile yolları kapanmış olacak, suiistimallerin yolu kesilecektir.
Yine söz konusu yaklaşımın tutarlı oluşunun bir başka boyutunu, yaş
düzeltmesi alanında bilimsel verilerin elde edilmesinin zorluğu oluşturmaktadır. Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesine kullanılan en iyi ölçütlerden birisi, kemiklerin olgunluk derecelerinin saptanmasıdır. Zira her
canlı büyüdükçe iskelet sistemi gelişmektedir. Tıbbi literatürde kemiklerin
olgunlaşma (osteogenez) derecesi, kemik yaşı olarak ifade edilmektedir.
Kemik yaşının tespiti incelemesi yolu ile tıbben kişinin gerçek yaşının tes272
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piti mümkündür. Ne var ki bu yöntemin ideal kullanım dönemi 5 ile 18
yaşları arası olup, yirmili yaşlardan sonra açılacak bir yaş düzeltme davasında gerçek yaşın kemik yaşının ölçülmesi yoluyla tespiti bilimsel olarak
mümkün kabul edilmemektedir (Haslatın, Beşdok, 2004).
Keza hukuk sistemimizde yaş düzeltmelerinde kullanılacak deliller ile
ilgili bir ortak usul de bulunmamaktadır. Yaş düzeltmeleri ile ilgili olarak
görülen davalarda doğum belgeleri, hastane ve ana ve çocuk sağlığı merkezlerinin kayıtları, anne babanın nikâh kayıtları, resmi tesciller, mahalli
idarelerin kayıtları gibi objektif ve sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan kanıtlar yanında tanık ifadeleri, aile şecereleri, yaş talebinde bulunan kişinin fiziki görünüşü gibi sübjektif nitelikli kanıtlara da başvurulabilmektedir. Yaş düzeltmesi ile ilgili iddiaların mahkeme heyeti nezdinde
sübjektif nitelikteki veriler ile de kanıtlanabilir nitelikte olması, yaş düzeltmesi olgusunu emeklilik açısından suiistimale açık hale getirmektedir.
Yasa yapıcı bu noktadaki belirsizliği tahsis gerektiren işleme başlandıktan
sonra yaş düzeltmelerinin dikkate alınmaması usulünü getirerek aşmaya
çalışmıştır.
VIII. YAŞ DÜZELTMESİ ALANINDAKİ YARGI KARARLARI
Söz konusu yaklaşımın yüksek yargı organlarınca da kabul gördüğü ve
içtihat haline geldiği görülmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
23.02.2005 tarihinde yayınladığı bu konu ile ilgili kapsamlı bir içtihat niteliği taşıyan ilamında; “Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 120.
maddesi olup, uyuşmazlık; ilk kez sigortaya tabi bir işte çalışmaya başladıktan sonra mahkemece düzeltilen doğum tarihinin Sosyal Sigortalar
Kurumu Başkanlığı’nca yaşlılık aylığı tahsis işlemlerinde dikkate alınıp
alınmayacağı noktasında toplanmaktadır.
Yasalarda yer alan yaşla ilgili düzenlemeler, yaşamın her alanında etkisini göstermekte, bir kısım hakların kazanılması, kullanılması ya da sona
ermesinde dikkate alınmaktadır. (…) Değişik yasalarda, yaşla ilgili, sınırlayıcı nitelikte düzenlemeler bulunmaktadır.
1111 sayılı Askerlik Kanununun, “yaşlarını değiştirenler” başlıklı 81.
maddesinde kural olarak; “Askerlik çağına girdikten sonra yaşlarını değiştirenlerin yaşlarında yapılan değişikliğin askerliklerine tesiri yoktur(...)”.
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5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 105. maddesi ile, yaş düzeltmesi için 18 yaş sınırını getirmiştir. Yaş düzeltmeleri 18 yaş doldurmadan
yapılmışsa geçerli sayılacak, sonraki düzeltmeler anılan Yasa açısından
dikkate alınmayacaktır. Bu düzenleme ile de yaş düzeltme kararlarına sınırlı bir geçerlilik tanındığı görülmektedir.
1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 66. maddesi hükmünde; “Malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının sigortalının bu Kanuna
tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı
bulunan doğum tarihleri (...) esas tutulur.” Madde, açıkça yaş düzeltmesinden söz etmese de, ilk defa çalışılmaya başlayan tarihteki nüfus kütüğünde yazılı kayıtların gözetileceğinin belirtilmiş olması karşısında benzer
sonuca ulaşılmaktadır.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 120/2. maddesinde de benzer
bir düzenleme yer almaktadır. (…)
Bu noktada uyuşmazlık, yaş düzeltmeye ilişkin yargı kararları ile sosyal
güvenlik yasalarında oluşturulmuş olan sigortalılık statüsüne müdahale
edilip edilmeyeceğidir.
Nüfus Kanununda kayıt düzeltme davalarından amaçlanan, tutulmakta
olan sicilin, gerçek duruma uygunluğunun sağlanmasıdır.
5434 sayılı Kanuna göre ölçü 18 yaş, 1479 sayılı Kanuna göre ilk defa
Bağ-Kur’a bağlı çalışma, 506 sayılı Kanuna göre ilk defa herhangi bir
sosyal güvenlik kurumunda çalışmaya başlama ilkesinin sosyal güvenlik
yasalarında düzenlenmiş olan bir kısım sigorta kollarında, dikkate alınmasında ki amaç, sigortalı için belirtilen anlarda oluşan statükonun, eş
deyişle, o anki mevcut durumun korunmasıdır.
120. maddeye, 24.6.2004 gün ve 5198 sayılı Kanunun 16. maddesi ile
eklenen 3. fıkrada; “...ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş
tashihleri dikkate alınmaz.” Hükmünün de bu düşünceyi amaçladığı görülmektedir.
Bu özel düzenlemelerin temelinde yer alan, statükonun korunmasına
yönelik düşüncenin, kurumsal planlama ve aktüeryal dengelerin oluşturulmasında duyulan kaygılardan kaynaklandığının kabulü gerekir. (…)
Yasada yer alan ve ilk defa çalışmaya başlamakla oluşmuş olan statü274
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konun sürekliliğini sağlamayı amaçlayan 120. madde hükmü karşısında,
belirtilen nedenlerle, ilk defa çalışmaya başlandıktan sonra verilmiş yaş
düzeltme kararları maddede belirtilen sigorta kollarında dikkate alınamayacaktır.
Yasama Organının, yasal düzenlemelerle, dolaylı olarak yaş düzeltme
kararlarına müdahale edemeyeceği yönündeki eleştirinin ise Anayasa Yargısınca, Anayasanın 150 vd. maddeleri kapsamında değerlendirilebileceğinden kuşku bulunmamaktadır. (…)
SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, 23.2.2005 gününde
oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu,
E. 2005/10-70 – K. 2005/101).
Yargıtay tarafından verilen pek çok kararın benzeri yönde çıktığı görülmektedir (Bkz. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 3869/7700; Yargıtay 21. Hukuk
Dairesi, 6171/6223; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 21-316/322; Yargıtay 21.
Hukuk Dairesi, 5492/6072; Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 6666/10299; Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu, 21-34/78; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 10-70/101).
Keza Anayasa Mahkemesi de 18.01.2005 tarih ve 4/7 sayılı kararında;
“Devletin personel politikasını belirlemede büyük önemi olan emeklilik
düzenini, aktüeryal dengeleri gözeterek bilimsel verilere göre belirlemesi ve buna göre gerekli yasal düzenlemeleri yapması doğaldır. Devletin
bilimsel verilere dayanarak kurduğu bu düzenin korunması Anayasanın
60 ıncı maddesinde yer alan sosyal güvenlik hakkının güvenceye alınması için de zorunlu bir gerekliliktir. Nesnel ve sürekli kurallarla sağlam ve
sağlıklı temellere oturtulmayan bir sosyal güvenlik kuruluşunun, mahkeme
kararları ile alınan yaş düzeltmeleri sonucu ortaya çıkan erken emeklilik
gibi nedenlerle aktüeryal dengesinin bozulması, sosyal güvenlik sisteminin
sürdürülemez bir duruma gelmesine sebep olabilir.
Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışılmaya başlanıldığı tarihten sonraki yaş düzeltmelerinin dikkate alınmayacağını öngören itiraz
konusu kuralın, sosyal güvenlik sisteminin kimi aksaklıklara yol açmadan
sürdürülmesi amacına yönelik olarak düzenlendiği kuşkusuzdur. Burada
yargı kararları hukuksal olarak değerini ve geçerliliğini korumakta, sadece emeklilik yönünden sonuç doğurmamaktadır.
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Öte yandan yasa önünde eşitlik ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar
için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir (…) durumlarındaki özellikler kimi kişiler
ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı
hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.
İtiraz konusu kural, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlardan ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten sonra yaş düzeltmesi yaptıranlar arasında farklılık yaratmadığından eşitlik ilkesine
aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasanın 10, 60 ve 138
inci maddelerine aykırı olmadığından istemin reddi gerekir.” denilmiştir
(Anayasa Mahkemesi, 2005).
Görüldüğü üzere 506 sayılı Yasanın yaş düzeltmelerine dair 120 inci
maddesi hükümleri geçmişte anayasal yargıya konu olmuş, bunun sonucunda gerek anayasal merci, gerekse de yüksek yargı tarafından tasvip görerek içtihatlar bu doğrultuda düzenlenmiştir (Okur, 2005). Söz konusu
hükümlerin büyük ölçüde ayni esaslar ve ifadeler ile 5510 sayılı Yasa ile de
korunduğu görülmektedir. Yüksek yargı yaş düzeltmelerinin sosyal güvenlik hukukundaki yeri ile ilgili söz konusu içtihatlarını sosyal güvenlik reformu sonrasında da sürdürmüştür (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2010).
IX. SONUÇ
Sosyal güvenlik hukukumuzda; kısa vadeli sigorta hükümleri açısından, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa tespit edildiği tarih sonrasında oluşacak; uzun vadeli sigorta hükümleri açısından ise ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra
yapılacak yaş düzeltmelerinin sonuç doğurmaması esası getirilmiş bulunmaktadır.
Söz konusu esas ile bireye dair oluşmuş olan statükonun korunması,
tahsis hükümlerinin bir temele dayandırılması, bu çerçevede makro planda
sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin korunmasının amaçlanmış olduğu görülmektedir.
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Sosyal güvenlik mevzuatına göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihte geçerli olunan emeklilik açısından dikkate alınmakta olup, işe giriş tarihinden
sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri emeklilik hesabında dikkate alınmamaktadır. Yargı içtihatlarında da genel kabul gören ve eşitlik ilkesine uygun
bulunan bu hukuki durum çerçevesinde sosyal güvenlik sistemi kaynaklı
tahsislerde, tahsisi doğuran olgudan sonra yapılacak yaş düzeltmesi işlemleri bir hüküm ifade etmemektedir. Diğer bir deyişle, sigortalı olduğu tarihten sonra yaşını mahkeme kararıyla büyütenler için erken emeklilik söz
konusu olmayacaktır.
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İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN SON DURUMU
Cengiz AYDEMİR*
Ahmet ADIGÜZEL**

I-GİRİŞ
Fiili çalışma karşılığı olmayan sigorta olarak da nitelendirebileceğimiz
isteğe bağlı sigortalılık sosyal güvenlik reformu ile birlikte birçok önemli
düzenleme yapılmış ve 01.10.2008 tarihinden günümüze yaklaşık olarak 3
yıl 4 ay gibi bir süre geçmiştir. Peki bu 3 yıl 4 Ay süresinin anlamı nedir?
İşte makalemizde 01.10.2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci, 01.10.2008 tarihinden günümüze kadar 5510 sayılı Kanunun
51 inci maddesine göre isteğe bağlı sigorta ödeyen kişilerin durumları ve
İsteğe bağlı sigorta olanların avantajları ve dezavantajları üzerinde durulacaktır.
II- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞA İLİŞKİN MEVCUT YASAL
DÜZENLEMELER
5510 sayılı kanunla İsteğe bağlı sigortalılığın primi ödenmiş süreleri,
malûllük, vazife malûllüğü, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınmakta ve bu süreler 5510
sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir. Yani isteğe bağlı sigortalılar
01.10.2008 tarihinden itibaren artık sağlık hizmetlerinden de yararlanmış
ayrıca isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler 5510 sayılı Kanun’un 4.
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamında
kabul edilmektedir.
5510 yasadan önce bilindiği gibi Hizmet akdiyle çalışanlar 506,
Kendi nam ve hesabına çalışanlar 1479, Devlet memuru olarak çalışanlar 5434,Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar 2925, Tarımda kendi
*
**

Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yrd.
Sosyal Güvenlik Denetmeni, Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yrd.
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adına ve hesabına çalışanlar 2926, sayılı kanunlara tabi olmak üzere
sigortalılar 5 ayrı yasa ile ilgilendirilmektedirler. Ayrıca, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde 11 sandıklarına tabi olanlar da kendi vakıf
senetlerine göre sosyal güvenliklerini sağlamaktadırlar. Bu yasaların
bazı maddelerinde Fiili çalışmaları sona erenlerin bazı şartları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için yasal bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Sosyal güvenlik, sosyal devlet anlayışını güden devletlerin, vatandaşlarını olabildiğince geniş ölçüde Sosyal Güvenlik şemsiyesi altına almak
istediği bir sosyal politika aracıdır. Ülkemizde sosyal güvenliğin sağlanması çalışanların ve çalışmayanların sigortalılığı olarak iki ana kategoride ortaya çıkmaktadır. Çalışanların sosyal güvenliği zorunlu sigortalılık
şeklinde, çalışmayanların sigortalılığı ise isteğe bağlı sigortalılık ve sosyal
yardımlar şeklinde oluşturulmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu (SSG SSK) 31.05.2006 tarihinde kabul edilmiş
fakat daha sonra 17.04.2008 tarihinde kabul edilen 5754 sayılı Kanun ile
değişiklikler yapılmıştır. Önceki sosyal güvenlik hukukumuza göre bir reform niteliğini taşıyan yeni kanun incelediğimiz konu olan isteğe bağlı sigortalılık açısından ele alınırsa, isteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen bir takım şartları
taşıyan kişilerin kendi istekleri ile prim ödeyerek uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmasını içerir.
Mülga 506 sayılı Kanun’da isteğe bağlı sigortalı olabilme hakkı, zorunlu sigorta koluna tabi bir işte çalışmakta iken ayrılan kişilere tanınmaktaydı. İşinden ayrılan kişinin devam ettirmek istediği sigorta dalları ise sadece
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile sınırlı kalmakta, sağlık sigortasından yararlanamamaktaydı. Oysaki 5510 sayılı Kanun ile kişinin daha önce
1 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar
ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek 5510 sayılı Kanun kapsamına alınacaklardır. Devir tarihi
itibariyle sandık iştirakçilerinin Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılacaklardır
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zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmış olma zorunluluğu
kaldırılmıştır. Ayrıca isteğe bağlı sigortalı genel sağlık sigortalısı da olduğu için sağlık hizmetlerinden de bakmakla yükümlü olduğu kimselerle
birlikte yararlanacaktır. İsteğe bağlı sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kimselerle birlikte genel sağlık sigortasından yararlanması, bu kişilerin
daha önceki kanun ile uğramış oldukları mağduriyeti de ortadan kaldırdığı
için sosyal politika açısından oldukça önemli bir gelişme olmuştur.
III- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMA ŞARTLARI
-Türkiye’de ikamet etmek
01.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için
Türkiye’de ikamet etme şartı aranacaktır. “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş
Bildirgesi”nde belirtilen ikamet adresi Türkiye’de ikamet etme şartı için
yeterli sayılacaktır. Ancak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden
dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı
olanlar için Türkiye’de ikamet şartı aranmayacaktır.
-18 yaşını doldurmuş olmak
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Kuruma müracaat tarihinde 18 yaşın
doldurulmuş olması gerekmektedir.18 yaşın tespiti isteğe bağlı sigortalılık
müracaat tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle belirlenecektir.
-Kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık almamak
a. 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar ve 5510 sayılı Kanun
gereğince malullük, yaşlılık aylığı almayanlar,
b. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile ölen sigortalıdan dolayı ölüm
geliri/aylığı alanlar, diğer koşulları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalı
olabileceklerdir.
IV- İsteğe Bağlı Sigortalı OLMANIN Avantajları
• Mülga 506 sayılı Kanun’da isteğe bağlı sigortalı olabilmek için en az
1080 gün (3 yıl) prim ödeme şartı bulunmakta olup, 1479 sayılı Kanun’da
süre şartı öngörülmemiş, 5434 sayılı Kanun’da 3600 gün (10 yıl) şartı
aranmaktaydı. 5510 sayılı Kanun’la prim ödeme şartı aranmamıştır.
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• İsteğe bağlı sigorta prim oranları, SSK’da prime esas kazanç altüst sınırı arasında belirlenecek miktar üzerinden %25, Bağ-Kur’da
04.10.2000’den önce sigortalılar için %40 (%20 sağlık sigortası içinde),
Emekli Sandığı’nda ise %36 idi. 5510 sayılı Kanun’la isteğe bağlı sigorta
primi, Kanun’un 82. maddesine göre belirlenecek prime esas alt kazanç ile
prime esas üst kazanç sınırı arasında belirlenecek olan prime esas kazancın %32’si dir. (%20’lik kısım malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi,
%12’lik kısmı genel sağlık sigortası primidir.)
• 5510 sayılı Kanun’la isteğe bağlı sigorta kapsamına genel sağlık sigortası da alınmıştır. Bundan önceki uygulamalarda isteğe bağlı sigorta
iştirakçiliği devam ederken sağlık yardımlarından yararlanılamıyordu. Sadece Bağ-Kur’da 04.10.2000 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olanlar
%20 sağlık sigortası primi ödemeleri koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanabilmekteydiler.
• Kısmi süreli çalışanlara da isteğe bağlı sigortalı olma imkanı tanınmıştır. Buna göre, ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan
kişilerin ödedikleri primler 30 günü geçmemek kaydıyla eksik kalan günlerine eklenecektir. Bu düzenleme ile Kısmi süreli çalışanların emeklilik için
gerekli prim ödeme gün sayılarına ulaşabilmelerine imkan sağlanmıştır.
• Ayrıca 6111 sayılı Kanunla, Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü ve
beşinci fıkralarında yapılan değişiklikle ay içinde 30 günden az çalışan
veya tam gün çalışmayan sigortalıların isteğe bağlı sigortalılık statüleri
25/2/2011 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sayıldığından ve bu şekilde prim ödeyen sigortalılara Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre aylık bağlanacağından, diğer sigorta statülerine oranla daha az prim gün sayısı ödeyerek
emeklilik hakkına sahip olacaklardır.
• 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca, ülkemizle sosyal güvenlik
sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki
işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası zorunlu olarak uygulanacak, kişiler
isterlerse uzun vadeli sigorta kolları primlerini isteğe bağlı olarak yatırabileceklerdir.
282

MART - NİSAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

• 3 ay prim ödememe durumunda isteğe bağlı sigortalılığa son verilmesi
uygulamasına son verilmiş, 12 ay geriye doğru prim ödeme imkânı sağlanmıştır. Yine “12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık
Süresi Tespiti” dilekçesi ile geriye dönük ödenmemiş prim borçlarını ödemek istemediğini beyan eden sigortalıdan prim borcu tahsil edilmeyecektir. İsteğe bağlı sigortalılık süreleri primi ödenen sürelere göre tespit edilip
sonlandırabilir.
V- İsteğe Bağlı Sigortalı OLMANIN DezavantajLARI
• İsteğe Bağlı Sigorta türü daha çok Bayanlar arasında rağbet görmektedir.
• 1/10/2008 tarihi öncesi 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine
göre isteğe bağlı iştirakçi olan sigortalılar Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine tabiyken Kanunun 51 inci maddesi gereğince
1/10/2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına alınmışlardır. Bunun sonucunda ise sigortalıların
emekli olabilmeleri için gerekli şartlardan prim ödeme gün sayısında büyük farklar oluşmuştur. Ayrıca 4(b) ye tabi emekli olmaları halinde maaşlarında da azalışlar göreceklerdir.
• Sigortalılık başlangıç tarihi ve yaşları aynı olan sigortalılardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre çalışan ve 15
yıl 3600 gün şartıyla emeklilik hakkına sahip olan bir sigortalıya karşılık,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre isteğe bağlı
prim ödeyen sigortalının emekli olabilmesi için 5400 gün prim ödemesi
gerekmektedir. Fark 5 yıl. Yine örneğimizdeki sigortalılardan Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre çalışan ve 25 yıl 5000
gün şartıyla emeklilik hakkına sahip olan bir sigortalıya karşılık Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre prim ödeyen sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün prim ödemesi gerekmektedir. Bu da
11 yıl 1 ay 10 gün daha fazla prim ödemek anlamına geliyor.
• İsteğe bağlı sigortalılık 1/10/2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına alınmıştır. 01.10.2008
tarihi öncesi sigortalılığı başlayıp 1/10/2008 öncesi isteğe bağlı sigortalı-
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lığı başlayan ve devam eden veya 1/10/2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalılığı başlayan sigortalıların hangi sigortalılık statüsüne göre emekli olacağı konusunda çok dikkatli olmalılar. 01.10.2008 tarihinden önce ilk kez
sigortalı veya iştirakçi olanlar için emeklilik şartlarının belirlenmesinde
2829 sayılı Kanun’a göre, son yedi yıllık fiili çalışma (2520 gün) süresinde
hangi kurumda daha fazla, eşit ise son çalışılan kurumdan emekli olma
zorunluluğu bulunmaktadır.
VII-DEĞERLENDİRMELER
Yeterince gündeme gelmediğine inandığımız isteğe bağlı sigortalıların
durumu belirtilen sebeplerden dolayı mağdur olacakları bir gerçektir. örneğin, 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı başlayanlar 4(b) statüsünde olduklarını bilerek iştirakçi oldular. Ancak 1/10/2008 öncesi başlayarak
kesintisiz isteğe bağlı prim ödeyen sigortalıların ödedikleri bu primlerin
iradeleri dışında 4(b) statüsünde değerlendirilmesi, son 7 yıllık fiili hizmet
süresi kuralı gereği bu konuda her hangi bir bilgiye sahip olmayan bazı
sigortalılarımızın mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Bu durumda ödenen
isteğe bağlı sigortalı hizmetlerin 4(a) statüsünde değerlendirilmesi gerekirken aksine 4(b) statüsünde değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Bilindiği
üzere 5510 sayılı Kanunla getirilen değişiklikle, Yurtdışı borçlanması yaparak tarafına yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların 1/10/2008 tarihi sonrası tüm sigorta kollarına tabii çalışması halinde aylıkları kesilmekteydi.
Ancak Kanundan önce aynı şekilde emekli olup sigortalı olarak çalışmaya
başlayan ve fasılasız çalışmaları devam eden sigortalıların maaşları kesilmemiş, mağdur edilmeden statüsü korunmuştur. Yurtdışında ikamet eden
ve ikili sözleşmeler gereği ülkemizde isteğe bağlı prim ödeyen (İsveç, İsviçre, İngiltere ve Fransa) ev hanımlarımız, cezaevlerinde bulunan hükümlüler, ikameti Türkiye’de olup sözleşmesiz ülkelerde kayıtsız çalışan v.b.
vatandaşlarımızın ödemiş olduğu isteğe bağlı primlerinin 4(b) statüsünde
değerlendirildiği ve son 7 yıllık fiili hizmet süresi kuralından ne ölçüde
haberleri olabilir ki?
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VIII-SONUÇ
Verilen bilgiler ışığında 01.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalılığı başlayan veya 1.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalılığı
başlayan sigortalıların hangi sigortalılık statüsüne göre emekli olacağı konusunda çok dikkatli olmalılar. 01.10.2008 tarihinden önce ilk kez sigortalı
veya iştirakçi olanlar için emeklilik şartlarının belirlenmesinde 2829 sayılı
Kanun’a göre, son yedi yıllık fiili çalışma yani 2520 gün hangi kurumda
daha fazla geçmiş yada eşit ise son çalışılan kurumdan emekli olma zorunluluğu bulunmaktadır. Emekliliğine 3,5 ve üzerinde süre ile 1260 günden
az prim gün sayısı kalan sigortalılar 1.10.2008 tarihinden itibaren kesintisiz isteğe bağlı prim ödüyorlarsa 28.02.2012 tarihi itibarıyla isteğe bağlı
sigortadan ayrılmaları halinde emeklilik şartlarını taşımaları halinde 4 (a)
ya tabi olarak emekli olabilirler. Çünkü 01.10.2008 tarihinde isteğe bağlı
ödemeye başlayanlar için 30.03.2012 tarihi söz konusu 1260 günün dolduğu tarihtir. Yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğümüz tüm isteğe bağlı
sigortalılarımızın en kısa zamanda İsteğe bağlı sigorta dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak hizmetlerini toplatmaları
yararlarına olacaktır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (16.06.2006) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ankara :Resmi Gazete (26200 Sayılı)
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ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE
ÇALIŞTIRILACAK ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ
Eyüp Sabri DEMİRCİ*

1-Giriş
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre,
aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran;
- Özel sektör işverenleri, en az % 3 oranında
- Kamu işverenleri, en az % 4 oranında
özürlüyü, meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü tutulmuşlardır.
Özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü oldukları halde çalıştırmayan veya
zorunlu tutulan sayının altında özürlü işçi çalıştıran işverenler aleyhine
uygulanmakta olan idari para cezası ise 4857 sayılı Kanunun 101 nci maddesinde 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (T.C. Yasalar, 2012) ile
yapılan değişikliklerin ardından 26/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 750,00 TL’den 1.700,00 TL’ye yükseltilmiştir.
Bu yazımızda, sonradan idari para cezası ile karşı karşıya kalınmaması
amacıyla, özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olunup olunmadığının, özürlü
işçi çalıştırmakla yükümlü olunması halinde çalıştırılacak özürlü işçi sayısının ne şekilde belirleneceği hususlarına yer verilmiştir.
2- Aynı İl Sınırları İçinde Çalıştırılan İşçi Sayısının Tespiti
Özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olunup olunmadığının, yükümlü
olunması halinde çalıştırılacak özürlü işçi sayısının tespitine esas olan sigortalı sayısı, Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2009) 11 nci maddesinde
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir. Buna göre,

*

Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
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a) Kısmi zamanlı çalıştırılan sigortalıların çalışma süreleri, tam zamanlı çalışmaya dönüştürülecektir.
Aynı il sınırları içinde çalıştırılan işçi sayısının tespiti sırasında, belirli
veya belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçilerin tamamı dikkate alınacaktır. İşçilerden bir kısmının kısmi süreli iş sözleşmesine göre
çalıştırılıyor olması halinde, kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden çalıştırılan işçilerin çalışma süreleri, tam süreli çalışmaya dönüştürülecektir.
Bu durumda, öncelikle kısmi zamanlı çalıştırılan sigortalıların ay içindeki prim ödeme gün sayılarının toplamı 30’a bölünecek, ardından bulunan sayı tam zamanlı çalışan sigortalı sayısına ilave edilecektir.
Kısmi zamanlı çalıştırılan sigortalıların ay içindeki prim ödeme gün sayılarının toplamının 30’a bölünmesi sonucunda bulunan sayının küsuratlı
çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve daha
fazla olan kesirler ise tama dönüştürülecektir.
Örnek 1- (A) Anonim Şirketinin, 2012/Mart ayında İzmir ilinde kurulu
bulunan dört ayrı işyerinde tam zamanlı çalıştırılan işçi sayısının 77, kısmi
zamanlı çalıştırılan işçi sayısının 13 ve kısmi zamanlı çalıştırılan işçilerin
2012/Nisan ayındaki prim ödeme gün sayılarının toplamının 143 olduğu
varsayıldığında, çalıştırmakla yükümü olunan özürlü işçi sayısının tespitine esas olmak üzere anılan işveren tarafından İzmir ilinde çalıştırılan işçi
sayısı,
143 / 30 = 4,76 = 5
77 + 5 = 82
olarak kabul edilecektir.
b) Yer altında ve su altında çalıştırılan işçiler hesaplamaya dahil
edilmeyecektir.
4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre, yer
altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamayacağı gibi yer altında ve su
altında çalıştırılan işçiler, özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olunup olunmadığının tespiti sırasında yapılan hesaplamaya da dahil edilmeyecektir.
c) Güvenlik elemanı olarak çalıştırılan işçiler hesaplamaya dahil
edilmeyecektir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna (T.C. Yasalar,
2004) göre kurulan özel güvenlik şirketleri ile kurumların kendi ihtiyacı
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için kurduğu güvenlik birimlerinde güvenlik elemanı olarak çalıştırılan işçiler, özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olunup olunmadığının tespiti sırasında dikkate alınmayacaktır.
Örnek 2- (B) Gerçek Kişisinin Antalya ilindeki işyerlerinde satış, dağıtım, muhasebe ve personel işlerinde çalıştırılan işçi sayısının 47, güvenlik
elemanı olarak çalıştırılan işçi sayısının 4 olduğu varsayıldığında, bahse
konu işveren tarafından Antalya ilinde çalıştırılan sigortalı sayısı her ne
kadar 47 + 4 = 51 olsa da, özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olunup olunmadığının tespitine esas işçi sayısı 47 olarak dikkate alınacaktır.
d) Çalıştırılan özürlü ve eski hükümlü işçiler hesaplamaya dahil
edilmeyecektir.
Özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olunup olunmadığının, yükümlü
olunması halinde çalıştırılmakla yükümlü olunan özürlü işçi sayısının tespiti sırasında, özürlü ve eski hükümlü işçiler hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
Örnek 3- (D) Limited Şirketinin, 2012/Mart ayında Ankara ilinde kurulu bulunan üç ayrı işyerinde, tam zamanlı olarak çalıştırılan işçi sayısının, 5 özürlü işçi ile birlikte toplam 73 olduğu varsayıldığında, çalıştırılmakla yükümlü olunan özürlü işçi sayısının tespiti sırasında anılan işveren
tarafından Ankara ilinde çalıştırılan işçi sayısı,
73 – 5 = 68 olarak dikkate alınacaktır.
3- Çalıştırmakla yükümlü olunan özürlü işçi sayısının tespiti
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda aynı ilde çalıştırılan işçi
sayısının 50 veya üzerinde olması halinde, özel sektör işverenlerince %
3 oranında, kamu işverenlerince % 4 oranında özürlü işçi çalıştırılması
gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucunda bulunan sayının küsuratlı
çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve daha
fazla olan kesirler ise tama dönüştürülecektir.
Örnek 4- (D) Limited Şirketince 2012/Mart ayında Adana ilinde kurulu iki ayrı işyerinde özürlü işçiler haricinde tam zamanlı olarak toplam 81
işçi çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan işveren tarafından en az,
81 * 3 / 100 = 2,43 = 2 özürlü işçi çalıştırılması gerekmektedir.
Örnek 5- (B) Anonim Şirketince 2012/Mart ayında Diyarbakır ilinde
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kurulu üç ayrı işyerinde özürlü işçiler haricinde tam zamanlı olarak toplam
85 işçi çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan işveren tarafından en az,
85 * 3 / 100 = 2,55 = 3 özürlü işçi çalıştırılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, özürlü işçilerin kısmi süreli iş sözleşmesiyle istihdam
ediliyor olması halinde, yükümlü olunan sayıda özürlü işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu, özürlü işçilerin çalışma süreleri tam zamanlı çalışmaya dönüştürülmek suretiyle belirlenecektir. Başka bir ifade ile özürlü
işçilerin çalışma süreleri toplanarak, ay içindeki toplam çalışma süreleri
30’a bölünecek ve bulunan sayı, tam zamanlı çalışan özürlü işçi sayısına
ilave edilmek suretiyle tam zaman olarak çalıştırılan özürlü işçi sayısı belirlenmiş olacaktır. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate
alınmayacak, yarım ve daha fazla olan kesirler ise tama dönüştürülecektir.
Örnek 6- 2012/Mart ayında çalıştırılan özürlü işçilerin 2’sinin tam zamanlı, 3’ünün kısmi zamanlı olarak çalıştırıldığı ve kısmi zamanlı olarak
çalıştırılan 3 özürlü işçinin prim ödeme gün sayılarının toplamının 71 olduğu varsayıldığında, tam zamanlı olarak çalıştırılan özürlü işçi sayısı,
71 / 30 = 2,36 = 2
2 + 2 = 4 olarak kabul edilecektir.
4- Özürlü İşçi Çalıştırma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi
Veya Eksik Yerine Getirilmesi Halinde uygulanacak İdari Para Cezaları
Özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü oldukları halde çalıştırmayan veya
zorunlu tutulan sayının altında özürlü işçi çalıştıran işverenler aleyhine
4857 sayılı Kanunun 101 inci maddesine1 istinaden eksik çalıştırılan her
bir özürlü işçi ve her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere, 1.700,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
Örnek 7- 2012/Mart ve Nisan aylarında 3 özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olunmasına rağmen, 2012/Mart ayında 1 özürlü, 2012/Nisan ayında
2 özürlü işçinin tam zamanlı olarak çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan
işveren aleyhine,
1 4857 sayılı Kanunun 101 inci maddesinde “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası
idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.
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-2012/Mart ayında eksik çalıştırılan 2 özürlü işçiden dolayı, 1.700,00*2
= 3.400,00 TL
- 2012/Mart ayında eksik çalıştırılan 1 özürlü işçiden dolayı 1.700,00 TL
olmak üzere toplam 5.100,00 TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
5- Sonuç
4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden, aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenleri, en az % 3
oranında, kamu işverenleri ise en az % 4 oranında özürlüyü, meslek, beden
ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü tutulmuşlardır.
Özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olunup olunmadığının tespiti sırasında;
-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sigortalıların çalışma sürelerinin tam
zamanlı çalışmaya dönüştürülmesi,
-Yer altında ve su altında çalıştırılan işçiler ile güvenlik hizmetlerinde
çalıştırılan işçilerin ve özürlü/eski hükümlü işçilerin hesaplamaya dahil
edilmemesi,
Gerekmektedir.
Öte yandan, gerek kısmi zamanlı çalıştırılan işçilerin çalışma sürelerinin tam zamanlı çalışmaya dönüştürülmesi sırasında, gerekse çalıştırmakla
yükümlü olunan özürlü işçi sayısının tespiti sırasında bulunan sayının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmayacak,
yarım ve üzerindeki kesirler tama dönüştürülecektir.
KAYNAKÇA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (25.04.2009). Yurtiçinde İşe
Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği. Ankara : Resmi Gazete
(27210 sayılı).
T.C. Yasalar (26.01.2012). 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete (28185 sayılı)
T.C. Yasalar (26.06.2004). 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete (25504 sayılı).
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SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI
HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR?
Kemal AKYOL*
I.GİRİŞ
Maluliyet aylığı ve iş göremezlik geliri için hangi koşulları sağlamam
gerekli, belli bir oranda raporum var gelir ve aylıktan faydalanabilir miyim, yine çalışmam halinde almakta olduğum gelir ve aylık kesilir mi gibi
kamuoyunda sıkça sorularla karşılaşmaktayız. Bilindiği üzere sürekli iş göremezlik geliri 4\b yani bağ-kur kapsamındaki sigortalılar için 01.10.2008
tarihi sonrası getirilmiş olan yeni bir uygulama, malulen aylıklar ise bazı
durumlarda çalışılması halinde kesilmektedir. Bu nedenle konunun önemi
ve kamuoyunda mevcut kafa karışıklığını gidermek amacıyla kısa vade
sigorta kollarından sağlanan yardımlardan iş kazası ve meslek hastalığı
sonucu meslekte kazanma gücündeki eksikliği gidermek amacıyla devreye
giren sürekli iş göremezlik geliri ile uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlardan çalışma gücündeki eksikliği gidermek amacıyla devreye
giren malullük aylığı ele alınarak yazımız güncel mevzuat ışığında tanzim
edilmiştir.
II. MALUL SAYILMA VE AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI
İLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ KOŞULLARI
Malul sayılma ve aylığa hak kazanma koşulları ile aylığın başlaması, kesilmesi ve yeniden başlaması, yine sürekli iş göremezlik gelirine
hak kazanma ve koşulları, gelirin hesaplanması, başlangıcı ve birden fazla
iş göremezlik ve meslek hastalığı halindeki durumlar alt başlıklar halinde
açıklanmıştır.
II.I. Malul Sayılma ve Aylığa Hak Kazanma Koşulları
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca1 yetkilendirilen
sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenle*

1

Sosyal Güvenlik Denetmeni, Gürsu SGM Müdür V.
Kurum ile 5502 sayılı kanuna istinaden kurulmuş olan SGK ifade edilmiştir.
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necek raporlar ve dayanağı tıbbi belgeler Kurum Sağlık Kurulunca incelenmektedir. İnceleme sonucu sigortalının çalışma gücünün veya iş kazası
veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını
kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadır. Sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için gerekli koşullar ise; Sigortalının kurum
sağlık kurulunca malul sayılması, en az on yıllık sigortalılık süresi ve
toplam 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
olması gerekmektedir. Ancak başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için on yıllık sigortalılık süresi aranmaksızın
1800 gün primi olması yetmektedir. Son olarak sigortalı olarak çalıştığı
işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan, devrettikten sonra yazılı istekte bulunması (sevk aşamasında işten ayrılma veya işyerini kapatma şartı
aranmaz) ve Kanunun 4\b yani bağ-kur kapsamında sigortalı sayılanların
kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.2 Diğer taraftan,
öngörülen bu şartlar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra malullük
sigortasından tahsis talebinde bulunan sigortalıları kapsayacaktır.3
II.II. Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Başlaması
Sigortalının malullük aylığı; malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi
yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihi sonra ise rapor tarihini
takip eden aybaşından itibaren başlatılır. Aylık başlangıç tarihinde sigortalı
geçici iş göremezlik ödeneği alıyorsa geçici iş göremezlik ödeneğinin sona
erdiği tarihten sonraki aybaşından sonra aylığı başlamakta olup, malullük
aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla olması halinde aradaki fark
aylık başlangıç tarihinden itibaren verilir. Ancak 4/b yani bağ-kur kapsamındaki sigortalıların prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması
halinde tahsis talepleri kabul edilmeyip, borcun ödenmesine müteakip yeniden yazılı istekte bulunması gerekmektedir. Malullük aylığı 5510 sayılı
kanuna veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlanılması yine kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalk2 Bu şartlar 5510 sayılı kanunun 25-27 inci maddelerinde belirtilmiştir.
3 5510 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesi ile düzenleme getirilmiş olup, 01.10.2008
öncesi maluliyet sevklerinde  mülga kanunların şartları esas alınır.
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ması hallerinde kesilmektedir. (5510 sayılı kanunun 27 inci maddesi) Bu
aylığının yeniden başlamasında ise aylığının alındığı veya sevkin yapıldığı
tarih kanunun yürürlük tarihinden önce ise mülga kanunlara4 göre aylık
bağlanacaktır. Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük aylığı bağlanmış olan sigortalılardan, kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra çalışmaya başlaması nedeniyle aylıkları kesilenlerin işten ayrılarak yeniden
tahsis talebinde bulunmaları halinde bunların kontrol muayenesine tabi
tutulması gerekmektedir. Ancak sevk talebi her ne kadarda Kanunun yürürlük tarihinden sonra olsa da sigortalıların malullük halinin devam ettiğinin anlaşılması halinde sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısındaki
eksiklikler dikkate alınmaksızın mülga kanunlardaki şartlar üzerinden aylıklar bağlanacaktır. (5510 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesi )
II.III. Sürekli İş göremezlik Gelirine Hak Kazanma Koşulları
Sürekli iş göremezlik gelirine müstahak olunabilmesi için iş kazası ve
meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca verilmiş olan
raporlara istinaden Kurum sağlık kurulunca meslekte kazanma gücünün
en az % 10 üzerinde kaybedildiğinin tespiti gereklidir. (5510 sayılı kanunun 19 uncu maddesi) Bu uygulama mülga kanunlardan 506 sayılı sosyal sigortalar kanununda mevcut iken 1479 ve 2926 sayılı esnaf ve tarım
Bağ-Kuru kanunlarında bulunmamaktaydı. Bu kapsamdaki sigortalılara
ilk defa 01.10.2008 tarihi sonrası iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmakta olup, kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası dâhil
Kuruma prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.
II.IV. Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Hesaplanması ve Başlangıcı
Sigortalı veya hak sahiplerinin gelirleri tam iş göremezlikte; günlük kazancın otuz gün ile çarpımı sonucu çıkacak rakamın % 70’i baz alınmaktadır. Ancak sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde bu %
70’lik oran % 100 olarak uygulanmaktadır. Kısmi iş göremezlikte ise; Tam
4
Mülga kanunlardan kasıt 5510 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önceki 506,2925
,1479,2926 sayılı sosyal sigorta kanunlarıdır.
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iş göremezliğe göre bağlanacak gelir sürekli iş göremezlik derecesi oranında azaltılmaktadır. Bağlanacak olan sürekli iş göremezlik gelirleri kazanın
olduğu tarihten maaşın ödenmeye başladığı tarih arasındaki dönemdeki
geçerli olan aylıklara uygulanan artış oranları ilave edilerek güncellenmektedir. (SGK’nın 2011\58 sayılı genelgesi) Ayrıca iş kazası ve meslek
hastalığı sonucu bağlanacak olan gelirler asgari ücretin % 75’inden az olamaz ibaresi sadece başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan sigortalılar
için geçerlidir. Gelir hesabında dikkate alınan günlük kazancın belirlenmesinde ise sigortalının iş kazası tarihinden önceki bir yıl içindeki son üç ay,
olay aynı ay içerisinde meydana gelmiş ise ay içerisindeki kazanç, kaza
başladığı gün olmuş ise emsal işçi baz alınarak belirlenmektedir. Kazançların farklı statüde olması halinde birlikte değerlendirilir. Ancak 4\a(SSK)
sigortalısının 01.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere aynı zamanda
kendi işyerinden dolayı da 4\b yani bağ-kur kapsamında prim ödemeyi
istemesi halinde iş kazasının hangi statüde çalışırken meydana geldiğine
bakılır ve sadece kazanın olduğu statüye ait primler dikkate alınır. (6111
sayılı kanunun 33 üncü maddesi) Örnek:2005 yılından itibaren otuzar gün
üzerinden X işletmesinde çalışan sigortalı A’nın 2011\Ekim ayında kaza
geçirdiğini, kaza öncesi asgari ücretten primlerinin yattığı5 ve iş göremezlik derecesinin % 25 olduğunu kabul ederek sürekli iş göremezlik gelirini
hesaplayalım. Örnekteki sigortalının günlük kazancının yapılan hesaplamada (837,00-TLx3\90) 27,90-TL olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra gelir hesaplama formülü baz alınarak [(günlük kazanç x 30 x % 70 x sürekli
iş göremezlik derecesi),( 27,90 x 30 x % 70 x % 25)] 146,48-TL tutarında
sürekli iş göremezlik geliri hesaplanır.Sürekli iş göremezlik geliri, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca verilmiş
olan rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren veya sigortalının geçici
iş göremezlik ödeneği alması halinde geçici iş göremezlik ödeneğinin sonlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlar. Kanunun
4\b kapsamındaki sigortalıların kendi sigortalılıkları nedeniyle sonradan
ödenmiş olan prim borçları gelir başlangıç tarihini değiştirmemektedir.
Mülga kanunlardan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda takip eden gün
5
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ibaresi mevcut iken 01.10.2008 tarihi sonrası gelirlerde takip eden aybaşı
ibaresi getirilmiştir. Yine gelir başladığı tarihten itibaren aynı özürlülük ve
meslek hastalığına uğraması halinde sigortalının talebi halinde iş göremezlik ödeneği ile sürekli iş göremezlik geliri arasındaki fark talep tarihinden
itibaren ödenmeye başlar. Sigortalının yeniden bir iş kazası veya meslek
hastalığına tutulması halinde kendisindeki özürlülük halinin bütünü dikkate alınaraktan en son kazancı dikkate alınaraktan geliri hesaplanır. Ancak
sigortalının en son kazançları dikkate alınaraktan hesaplanan geliri ilk gelirinden az ise ilk kazanç üzerinden sürekli iş göremezlik geliri hesaplanır.
(5510 sayılı kanunun 19 uncu maddesi)
II.V. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışma
Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma sürekli iş göremezlik gelirinde söz konusu olmamakta, bu kapsamda gelir alanlar aylıkları
kesilmeksizin normal sigortalılar gibi çalışabilmektedirler. Ancak malulen
emekli olmuş kişilerin uygulamada mevzuatında sıkça değiştiği dikkate
alındığında çalışmaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusunda kafaları oldukça karışık. İşte bu durum dikkate alınaraktan bu kapsamdaki emeklilerimizin aylıklarının kesilmeksizin çalışıp çalışamayacakları
ilk defa sigortalı oldukları tarih belirlemektedir. Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigortalılığı başlamış olanların hangi statüde çalıştıklarına bakılmaksızın aylıkları kesilecektir. Ancak Kanunun yürürlük tarihinden önce
mülga kanunlara göre sigortalılığı başlamış olanlardan 4/b yani bağ-kur
kapsamında malulen emekli olanlar; 4/a(SSK) kapsamında çalışmaya
başlarlarsa kazançlarından sosyal güvenlik destek primi kesilerek aylıkları
ödenmeye devam edilecek, bağ-kur ve emekli sandığı kapsamında sigortalı olurlarsa aylıkları kesilecektir. Yine 4/a (SSK ) kapsamında malulen
emekli olanlar;4/b (bağ-kur) kapsamında sigortalı olurlarsa aylıklarından
sosyal güvenlik destek primi kesilerek aylıkları ödenmeye devam edilecek, SSK veya emekli sandığı kapsamında sigortalı olurlarsa aylıkları kesilecektir. (5510 sayılı kanunun geçici 14 üncü maddesi) Bunlardan işten
ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullüğünün
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devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malullük aylığı hesaplanarak bağlanacaktır.
IV. SONUÇ
Genel olarak konuyu değerlendirecek olursak iş kazası ve meslek hastalığı sigortası çalışmaya başlar başlamaz devreye giren sigorta koludur.
İşte bu sigorta kolundan sağlanan hizmetlerden biride sürekli iş göremezlik
geliridir. Burada dikkate edilmesi gereken husus gün şartı aranmaksızın iş
kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10
üzerinde kaybedildiğinin Kurum sağlık kurulunca tespit edilmesi halinde
sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır. Ancak kanunun 4\b yani bağkur kapsamındaki sigortalıların gelir başladığı tarihte genel sağlık sigortası
primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle pirim ve prime ilişkin borçlarının
bulunmaması gerekmektedir. Malulen emeklilik ise ilk defa sigortalı olduktan sonra çalışma gücündeki veya iş kazası ve meslek hastalığı sonrası
meslekte kazanma gücündeki kayıp oranın % 60’ın üzerinde olması halinde söz konusu olmaktadır. Sigortalının talebi ile maluliyet tespiti işlemlerinde Kanunda aranan diğer şartların taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın sevk edilmesine rağmen, aylık bağlanabilmesi için başta sigortalıların
tahsis talebi olmak üzere diğer şartların sağlanması gerekmektedir. Yine
maluliyet aylıklarının veya maluliyet tespitindeki sevklerin 01.10.2008
tarihinden öncesini kapsaması halinde aylık bağlama şartlarında SSK ve
Bağ-kur’un mülga kanun hükümleri temel alınırken, 01.10.2008 sonrası
olması halinde 5510 sayılı kanun hükümleri temel alınmaktadır. Son olarak sigortalılık halinin 01.10.2008 tarihi öncesi olması halinde 4\a kapsamında emeli olanlar 4\b, 4\b kapsamında emekli olanlar 4\a kapsamında
sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabilirlerken, 01.10.2008
tarihi sonrası sigortalı olanlar hangi statüde olursa olsun aylıkları kesilmeksizin çalışamayacaklar.
KAYNAKÇA
SGK. 2011/58 sayılı genelgesi. Ankara : SGK
T.C. yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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ÖNEMLİ DUYURU
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
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 100200 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.
TEK YAZARLI MAKALE
Arıkan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle
ilgili maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.71 (2005):
7-12.
İKİ YAZARLI KİTAP
Ceyhun, Yurdakul ve Çağlayan, M. Ufuk (1997) Bilgi teknolojileri Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası
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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.
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.
(1997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası.
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
Gücenme, Ümit. (1993)Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye
Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uludağ Üniversitesi
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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)
TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı(03.04.2007). Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (26482 sayılı)
YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.08.2008)Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (26981 sayılı)
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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.
DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Sayılı Karar. Ankara: Danıştay 7. Dairesi
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DİPNOT VERME TEKNİKLERİ

TEK YAZARLI KİTAP
(Arıkan, 2004, 393)
TEK YAZARLI MAKALE
(Arıkan, 2005, 11)
İKİ YAZARLI KİTAP
(Ceyhun ve Çağlayan, 1997, 124)
İKİ YAZARLI MAKALE
(Pazarçeviren ve Aygen, 2005, 97).
ÜÇ YAZARLI KİTAP
(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, 79) ;
İkinci ve sonraki göndermeler (Tonta ve ötekiler, 2002, 83)
ÜÇ YAZARLI MAKALE
(Kaymaz, Elitaş ve Kula, 2005, 112)
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP / MAKALE
(Elgün ve ötekiler, 2005, 121)
KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, 1999, 119).
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
(Gücenme, 1993, 48)
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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)
YARGITAY KARARLARI
(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2002)
DANIŞTAY KARARLARI
(Danıştay 7.Dairesi, 2004)
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Maliyetlerin Tespitinde Normal Maliyet Yöntemi:
TMS 2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuatı’nın
Karşılaştırılması ve Uyumlaştırılması
Normal Cost Method For The DetermInatIon Of
Costs: ComparIson and HarmonIzatIon of IAS 2 InventorIes Standard and Tax LegIslatIon
Doç. Dr. Ayşe N. YERELİ*
Yrd. Doç. Dr. Nilgün KAYALI**
Öğr. Gör. Lale DEMİRLİOĞLU***
Öz
TMS-2 Stoklar standardı, kapsamına göre maliyet hesaplama yöntemlerinden, normal maliyet yöntemini önerirken, vergi mevzuatımız tam maliyet yöntemini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla normal maliyet yöntemi
ve tam maliyet yöntemlerinin sabit giderlere yaklaşımlarında, muhasebe
kayıtlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın amacı, maliyet
sistemi oluşturmada kapsamına göre maliyet yöntemlerinden tam ve normal maliyet sistemlerini karşılaştırmak ve TMS 2 Stoklar standardı ve vergi
mevzuatı açısından farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Çalışma, tekstil sektöründe iplik üretimi yapan, kapsamına göre tam maliyet yöntemi kullanarak
mamul maliyetlerini hesaplayan bir işletmeden elde edilen veriler ışığında
gerçekleştirilmiştir. Tam ve normal maliyet yöntemleri kullanılarak yapılan
hesaplamalarsonucunda birtakım farklılıklar ortaya çıkmış, bu farklılıklar ve
vergi açısından uyumlaştırma kayıtları açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: TMS 2 Stoklar, Normal Maliyet Yöntemi, Tam
Maliyet Yöntemi, Vergi Mevzuatı.

*
**
***
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Abstract
While Turkish Accounting Standars-2 Inventories Standard suggests
the normal cost method among the cost calculation methods according to
the scope, our tax legislation requires the actual cost method. Therefore,
fixed cost approaches of the normal cost method and the actual cost methods makes differences in the accounting records. The aim of our study is
to compare the actual cost method and normal cost method, among the cost
methods according to their scope, in creating cost system and to reveal the
differences in terms of Turkish Accounting Standards 2 Inventories Standard and tax legislation. This study is conducted in the light of aquired
datas from a business which is engaged in the production of yarn in the
textile industry and which calculates the inventoriable costs with using the
actual cost according to the scope method. Some differences are emerged
as the result of calculations made with using the acutal and normal cost
methods and these differences and harmonization records in terms of tax
are tried to be explained.
Key Words: Turkish Accounting Standards 2- Inventories, Normal
Cost Method, Actual Cost Mehod, tax legislation.
1. Giriş
Bir işletmenin kendi geleceğine ait kararlar alması ve muhasebe bilgi
kullanıcılarının ihtiyaç duydukları doğru bilgiye ulaşmaları açısından maliyet bilgilerinin rolü büyüktür. İşletmeler söz konusu maliyet bilgilerini
elde ederken kendi özellikleri çerçevesinde çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar.
Geleneksel anlamda ürün maliyetini hesaplama yöntemleri, maliyet
hesaplaması yanında planlama, kontrol ve performans değerleme ile birlikte yöneticilere karar verme sürecinde yardımcı olacak bilgileri de rapor
etmektedir(Kaygusuz, 2006, 43).
Geleneksel maliyet yöntemleri; maliyetin hesaplanma zamanına, kapsamına ve işletmede kullanılan üretim tekniğine göre üç ana grup altında
gruplandırılmaktadır. Söz konusu gruplama aşağıda yer almaktadır (Şener,
2008, 3: Taş, 2007, 152):
22
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1.

Maliyetlerin Hesaplama Zamanını Belirleyen Yöntemler:
• Tarihsel (Fiili) Maliyet Yöntemi
• Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri
• Tahmini Maliyet Yöntemi
• Standart Maliyet Yöntemi
2. Mamul Maliyetlerinin Kapsamına Göre Yöntemler:
• Tam Maliyet Yöntemi
• Normal Maliyet Yöntemi
• Değişken Maliyet Yöntemi
• Asal (İlk-Esas) Maliyet Yöntemi
3. Kullanılan Üretim Tekniğine Göre Yöntemler:
• Sipariş Maliyet Yöntemi
• Safha Maliyet Yöntemi
• Karma Maliyet Yöntemi
Maliyet yöntemlerinde, özellikle kapsamlarına göre maliyet yöntemleri
açısından en büyük yenilik, TMS 2 Stoklar standardındadır. Çünkü standarda göre normal maliyet yönteminin uygulanması söz konusudur. Vergi
mevzuatımıza göre ise maliyetlerin tespitinde tam maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Stok maliyetlerinin hesaplanmasında normal maliyet yönteminin kullanımı mümkün değildir. Bununla beraber Tek Düzen Hesap
Planında da bu konuda bir düzenleme mevcut değildir.
2. Mamul Maliyetlerinin Hesaplanmasında
	Kapsamına Göre Yöntemler
Mal ve hizmet üretiminde söz konusu olan giderlerin hangilerinin ürün
maliyetine ekleneceğini belirten yöntemler üç başlık altında gruplandırılmaktadır.
2.1. Tam Maliyet Yöntemi
Döneme ait üretim giderlerinin tamamının dönemde yapılan üretim
maliyetine yüklendiği bu yöntemde mamul maliyetleri üretim giderlerinin
tümünden oluşmaktadır. Buna göre direkt ilk madde ve malzeme giderleri,
direkt işçilik giderleri, değişken genel üretim giderleri ve sabit genel üretim giderleri toplamı ‘Tam Maliyeti’ vermektedir(Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000, 141).
MART - NİSAN 2012
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Şekil 1: Tam Maliyet Yönteminde Maliyetlerin Oluşumunu Sağlayan
Maliyet Öğeleri
Şekil 1’de de görüldüğü gibi tam maliyet yönteminde direkt ilk madde
ve malzeme giderleri (DİMMG), direkt işçilik giderleri (DİG), sabit ve değişkenliğine bakılmaksızın genel üretim giderlerinin (GÜG) hepsi mamul
maliyetine yüklenmektedir.
Bir mamul veya hizmetin fiyatını belirlerken, işletmenin söz konusu
faaliyetleri sonucunda oluşan karın ya da zararın hesaplanmasında yararlanılan bu yöntem diğerlerine göre basit olmasından dolayı uygulamada çok
sık olarak kullanılmaktadır.
Yöntemin en önemli sakıncası, genel üretim giderlerinin mamulün maliyetine yüklenmesinde bazen sübjektif ölçütlerin kullanılabilmesinden
kaynaklanmaktadır. Bir diğer sakıncası ise, birim üretim maliyetlerinin
üretim hacmi ile ters yönde dalgalanmalar göstermesi ve dönem karlarında
tutarsızlıklara yol açmasıdır(Büyükmirza, 2000, 446). Bu sakıncalar işletmenin geleceğe yönelik alınacak kararları yanlış yöne itmekte ve muhasebe bilgi kullanıcılarının işletme hakkında yanlış bilgilendirilmesine neden
olabilmektedir.
2.2. Değişken Maliyet Yöntemi
Değişken Maliyet Yönteminde, maliyeti bulunacak birimlere, üretime
bağlı olarak değişen giderler (DİMM, DİG, Değişken GÜG) yüklenmekte, üretime bağlı olarak değişiklik göstermeyen giderler dönem gideri olarak kabul edilmektedir(Jacson, Sawyers ve Jenkins, 2008, 443: Çetiner,
2001,13). Bu bağlamda dönem içerisinde üretim ile ilişkisi bulunmayan
24
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sabit genel üretim giderleri Şekil 2’de gösterildiği gibi direkt olarak dönem
gideri sayılmaktadır.

Şekil 2: Değişken Maliyet Yönteminde Maliyetlerin Oluşumunu
Sağlayan Maliyet Öğeleri
Değişken maliyet yönteminde üretim maliyetlerinin hangi kalemlerden oluşacağı üretim teknolojisinden etkilenmektedir(Gürsoy, 1999, 307).
Başka bir değişle emek yoğun teknoloji kullanarak üretim işlevini gerçekleştiren bir işletmede değişken maliyetler; direkt ilk madde ve malzeme,
direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinden oluşmaktadır. İleri derecede otomasyon söz konusu olan işletmelerde değişken maliyetler, direkt
ilk madde ve malzeme giderleri ve değişken genel üretim giderlerinden
oluşmaktadır.
İlk olarak genel üretim giderlerini sabit ve değişken olarak ayıran bu yöntem, planlamada, ürün fiyatlarının tespit edilmesinde, başabaş noktası belirlemede, işletme faaliyetlerinin sonuçlarını analiz etmede ve yönetim kararlarının
alınmasında etkili olmaktadır. Ayrıca, alınacak kararlarda, değişken maliyetlerin etkisi rahatça görülür ve sabit maliyetler dağıtılmadığı için dağıtımda söz
konusu olabilecek yanlışlıklar da ortadan kaldırılmış olur.
Sağladığı bu yararlara karşılık yöntemin sakıncası, genel üretim giderlerinin sabit ve değişken olarak ayrılmasının bir işletme için oldukça güç
olması ve kimi zaman yarı değişken giderlerin sınıflandırılmasında hataya
sebep olmasıdır.
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2.3. Asal (İlk-Esas) Maliyet Yöntemi
Direkt maliyet yöntemi olarak da isimlendirilen asal maliyet yöntemi,
Genel üretim giderlerinin mamul maliyetine yüklenmesinde karşılaşılan iş
ölçüsü seçimi, dağıtım ölçü ve anahtarlarının tespiti, yükleme oranlarının
saptanması, genel üretim giderlerini oluşturan giderlerin değişken ve sabit
olma özelliklerine göre ayrımı vb. gibi güçlükleri ortadan kaldırabilmek
düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Şekil 3’de görüldüğü gibi yöntem, sadece
direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderlerini üretim
maliyeti kapsamına almaktadır(Basık, Kaya ve Yanık, 2006, 9: Şener, 2008,
28: Jacson ve ötekiler, 2008, 228) . Genel üretim giderleri, üretim dışında
düşünülmekte ve dönem gideri olarak kabul edilmektedir(Çetiner, 2007,
15). Fakat günümüzde genel üretim giderleri mamul maliyeti içerisinde
önemli bir paya sahip olduğundan bu yöntemin uygulama alanı kısıtlıdır.

Şekil 3: Asal (İlk-Esas) Maliyet Yönteminde Maliyetlerin Oluşumunu
Sağlayan Maliyet Öğeleri
2.4. Normal Maliyet Yöntemi
Normal maliyet yöntemi; direkt ilk madde ve malzeme gideri, direkt
işçilik gideri ve değişken genel üretim giderlerinin tamamı ile sabit genel
üretim giderlerini normal kapasiteye göre hesaplayan ve yükleme oranlarına göre üretim maliyetine yükleyen yöntemdir (Karakaya, 2006, 553).
Başka bir deyişle, bu yöntemde söz konusu mamulün birim maliyeti direkt
ilk madde ve malzeme gideri, direkt işçilik gideri, değişken genel üretim
gideri ile kullanılan kapasite oranında sabit genel üretim giderlerinden
meydana gelmektedir(Şekil 4). Kapasitenin kullanılmayan kısmına yansıyan sabit genel üretim giderleri ise dönem gideri sayılarak dönemin gelir
tablosunda yer almaktadır.
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Şekil 4: Normal Maliyet Yönteminde Maliyetlerin Oluşumunu Sağlayan Maliyet Öğeleri
Normal maliyet yönteminde yukarıda Şekil 4’de de gösterildiği gibi
sabit genel üretim giderlerinin kullanılan kapasiteye yansıyan kısmı üretim
maliyetlerine aktarılmakta, boş kapasiteye yansıyan kısmı ise direkt olarak
sonuç hesaplarına kaydedilmektedir.
Yöntem, dönem içerisindeki üretim miktarında meydana gelen değişimlerin neden olduğu maliyet dalgalanmalarını önlemekte, tahmin edilen,
gerçekleşen maliyet analizlerinden yola çıkarak maliyet kontrolü ve üretim
dönemleri arasında karşılaştırma imkânı sağlayabilmektedir.
3. TMS-2 Stoklar Standardına Göre Stokların
Maliyeti
TMS-2 Stoklar standardına göre, stokların maliyeti, “ tüm satın alma
maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri” içerir. Satın alma
maliyetleri, yurt içi alımlarda, satın alma bedeli ile birlikte satın alma giderleri ve stokun belirlenen yere kadar getirilmesi için yapılan taşıma ve
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sigorta gideri gibi harcamalardan oluşur. Yurt dışından yapılan satın almalarda, belirtilen harcamalara, akreditif giderleri ile gümrük vergisi, gümrük
giderleri vb. gibi satın alma ile ilgili diğer harcamalar eklenir(Akdoğan ve
Sevilengül, 2007, 155). Ticari iskontolar ve benzeri diğer indirimler, satın
alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapılır. Stokların dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili
maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule
dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden
sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir. Sabit genel üretim maliyetleri; amortisman, fabrika binası ve teçhizatının bakım onarım giderleri gibi, üretim miktarından bağımsız olarak nispeten sabit kalan dolaylı
üretim maliyetleri ile fabrikanın yönetim ve idaresi ile ilgili maliyetlerdir.
Değişken genel üretim giderleri, endirekt (dolaylı) malzeme ve endirekt
(dolaylı) işçilik gibi, üretim miktarı ile birlikte doğru orantılı olarak değişen dolaylı üretim maliyetleridir (TMS-2, madde12). Yukarıdaki tanımda
belirtilen stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetler, ancak stokları mevcut konum ve duruma getirdikleri
ölçüde stok maliyetine dahil edilirler. Örneğin, bazı genel üretim kapsamı
dışındaki giderlerin veya özel bir müşteri siparişine ilişkin ürün tasarım,
geliştirme maliyetlerinin stok maliyetine alınması uygun olabilir (TMS2,madde15).
Stokların maliyetine alınmayan ve oluştukları dönemin gideri olarak kabul edilen giderlere ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır(TMS2,madde16).
• Normalin üstünde gerçekleşen, ilk madde ve malzeme(fire ve kayıplar), işçilik ve diğer üretim maliyetleri,
• Bir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışındaki depolama
giderleri,
• Stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesinde katkısı olmayan
genel yönetim giderleri,
• Satış giderleri.
“TMS-23 Borçlanma Maliyetleri” standardına göre, kur farkları ve finansman giderleri, satın alma maliyetine dâhil değildir. Sadece stokun satış
haline gelmesi uzun süren inşaat, uçak yapımı gibi varlıklar var ise finansman giderleri maliyete eklenir. Ancak bu bir zorunluluk değildir.
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İşletme stoklarını vadeli ödeme koşuluyla almış ise, satın alma anlaşması, peşin alım fiyatı ile vadeli fiyat arasındaki bir fark olan finansman
unsurunu içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir(Gökçen, Ataman ve Çakıcı, 2011, 130).
Stokları değerleme ölçütleri açısından standartta incelediğimizde, temelde, net gerçekleşebilir değerle maliyet bedelinden düşük olanla ölçüm
söz konusudur. Net gerçekleşebilir değer, stokların beklenen satış fiyatından tamamlama maliyetleri ve satış giderlerinin düşülmesi ile hesaplanmaktadır.
4. Stokların Maliyeti’nin TMS 2 ve VUK Yönünden 		
	Karşılaştırılması
Stokların değerleme ölçütleri ile ilgili olarak bir karşılaştırma yaptığımızda, standartta stok tanımına karşılık olarak Vergi Usul Kanunu’nda
tanımlanan emtia, envanterde maliyet bedeli ile değerlenir. Vergi mevzuatımızda, stokların piyasa değeri maliyet bedelinin % 10 ve üzerinde bir
oranla düşüklük gösteriyor ise, emsal bedel ile değerleme söz konusudur.
Maliyet esası terk edilir. Ortalama fiyat veya takdir esası değerlemede
esas alınır. Standartta ise, stoklar, maliyet bedeli veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenir. Eğer stokun net gerçekleşebilir
değeri maliyet değerinin altına düşüyor ise, “net gerçekleşebilir değer” ile
değerlenmesi gerekmektedir.
Stokların değerleme yöntemleri ile ilgili karşılaştırma yaptığımızda, standartta stokların değerlemesinde, normal şartlarda birbirleriyle
ikame edilmeyen stok kalemleri ile özel projeler için üretilen veya satın
alınan malların maliyeti gerçek parti maliyet yöntemi ile belirlenir. Bunların dışında kalan stokların maliyeti FİFO(İlk giren ilk çıkar) veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemleri ile hesaplanabilmektedir. Standartta aynı
zamanda maliyetlerin ölçümü ile ilgili olarak parekende yöntem ve standart maliyetleme yöntemi de kullanabilmektedir. VUK’da ise, fiili maliyet
yöntemi esas olmakla birlikte, FİFO ve ortalama maliyet yöntemleri de
kullanımdadır.
Üretim ve satın alma maliyeti içerisinde yer alan unsurlar açısından karşılaştırma yapıldığında, tüm faaliyet giderleri standartta üretim
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maliyeti içerisinde yer almazken, VUK, genel yönetim giderlerinin üretim
maliyeti içerisinde gösterilmesini mükellefin tercihine bırakmıştır.
VUK’a göre, malın stoklara girişi yapıncaya kadar söz konusu olan finansman giderleri maliyete dâhil edilirken, malın elde edilmesinden sonraki sürelerde maliyete dâhil edilmesi ihtiyaridir. TMS-23 Borçlanma Maliyetleri” standardına göre ise, TMS 2 Stoklar standardında, üretimi ve satışa
arz edilmesi uzun zaman gerektiren stok maliyetleri dışında, finansman
giderleri, satın alma maliyeti içersinde yer almaz.
Vadeli mal alışları ile ilgili karşılaştırma, VUK’a göre vadeli mal
alışlarında, vade farkı malın maliyeti içerisinde yer alırken, TMS 2 standardına göre, vade farkı finansman gideri olarak kayıt görür.
Stok maliyetlerinin tespiti açısından karşılaştırma yaptığımızda,
Vergi mevzuatımıza göre, stokların maliyetlerinin tespitinde, tam maliyet
yönteminin kullanımı zorunludur. Dolayısıyla % 40 kapasite ile çalışılsa
bile, üretimle ilgili giderlerin tümünün üretilen ürünlere verilmesi gerekli
görülmektedir(Örten ve Karapınar, 2009, 100).
TMS 2’ye göre üretimin düşük olduğu dönemlerde ve atıl kapasite bulunması durumunda atıl kapasiteye düşen sabit genel üretim giderleri üretim maliyeti dışında tutulur.
5. TMS-2 Stoklar Standardına Göre Normal Maliyet 		
	Yöntemi
TMS-2 Stoklar Standardına göre normal maliyet yöntemi kullanılmaktadır.
Bu uygulamada; sabit genel üretim maliyetlerinin dönüştürme maliyetlerine
dağıtımı, üretim faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı varsayımına dayanır. Normal kapasite, planlanan bakım-onarım çalışmalarından kaynaklanacak
kapasite düşüklüğü de dikkate alınarak, normal koşullarda bir veya birkaç
dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır.
Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir. Her bir üretim birimine dağıtılan sabit genel
üretim gider tutarı, düşük kapasite ya da atıl kapasite nedeniyle arttırılmaz.
Dağıtılmayan genel üretim giderleri, gerçekleştiği dönemde gider olarak
kaydedilerek sonuç hesaplarına alınır. Çok yüksek üretim olan dönemlerde, her bir üretim birimine dağıtılmış sabit genel üretim gideri payı düşer,
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böylece stoklar yüksek maliyetten değerlenmemiş olur. Değişken genel
üretim giderleri, üretim tesislerinin gerçek kullanıma bağlı olarak her bir
üretim birimine dağıtılır (TMS-2, madde 13).
Dolayısıyla yöntemde, üretim giderleri sabit ve değişken olarak ikiye
ayrılır. Değişken maliyetler ile sabit maliyetlerin kullanılan kapasiteye ait
kısımları maliyeti oluşturur. Sabit maliyetlerin boş kapasiteye düşen kısmı
Gelir Tablosunda raporlanır.
Normal maliyet yönteminde kapasite sapmalarının tamamı sonuç hesaplarına aktarılmaktadır. Hangi sonuç hesabına aktarılacağı konusunda
herhangi bir netlik söz konusu değildir. Mevcut Tek Düzen Hesap Planında
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER ve ZARARLARI hesabının normal
maliyet yönteminin uygulaması için yeterli değildir. Çünkü bu hesabın Tek
Düzendeki mahiyeti, sadece faaliyetlerin durdurulması durumunda üretimle ilgili olarak ortaya çıkacak çalışmayan kısım gider ve zararları tutarlarını kapsamasıdır. Yoksa beklenen kapasite ile fiili kapasite arasındaki farkı
ortaya koymak için değildir. Bununla beraber, TMS – 1 Finansal tabloların
sunuluşu standardının 85. paragrafında, “İşletme, hiçbir gelir veya gider
kalemini ne gider tablosunda ne de dipnotlarda olağandışı kalemler olarak
göstermeyecektir.” ifadesi olağandışı raporlamanın kaldırıldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla 680 nolu hesapta da değişim söz konusu olacaktır.
Burada ortaya çıkan kapasite sapması işletmenin esas faaliyeti ile ilgilidir. Gelir tablosunda 63 numaralı faaliyet giderleri grubu, işletmenin esas
faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen giderlerden oluşur. Ortaya çıkan kapasite sapması 63 numaralı faaliyet giderleri
grubunda, 634 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE SAPMALARI HESABI açılarak gösterilebilir(Güngörmüş ve Boyar, 2010, 126).
Gerçek üretim düzeyinin normal kapasiteye yakın olması durumunda
ise, fiili üretim esas alınarak bir dağıtıma, yani tam maliyet yönteminin uygulanmasına standartta izin verilmiştir. Buradaki iznin amacı, tam maliyet
yöntemi değil, normal maliyetin tam maliyete yakın bir sonuç vermesinden
dolayıdır ve bu şekilde uygulamada kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
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6. TMS-2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuatının
	Uyumlaştırılması
TMS-2 Stoklar standardı stok maliyetlerinin tespitinde, üretim faaliyetinin ve maliyet dağıtımının, normal kapasitede olacağı varsayımı ile
normal maliyet yöntemini kullanmaktadır. Vergi Kanunlarımız ise, ne kadar kapasite ile çalışılırsa çalışılsın, tüm maliyet unsurlarının stok maliyeti
içersinde yer alması gerektiği hususundan yola çıkarak tam maliyet yönteminin kullanımını zorunlu tutulmuştur.
Normal maliyet yönteminin kullanılması durumunda, dönem sonunda
sabit genel üretim giderlerin kullanılmayan (boş) kapasiteye ait kısmı ile
ilgili uyumlama kaydının yapılması gerekir. Çünkü kullanılmayan kapasiteye düşen sabit genel üretim giderleri de Vergi kanunlarına göre, stok
maliyeti içersinde raporlanmaktadır.
Bu gider tutarı vergi kanunları tarafından kabul edilmediği için, kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınır. Dolayısıyla mamul satılmış ise problem olmaz. Ama mamul satılmamış ise, bu giderde düşülemeyeceği için vergi ile uyumlama kaydı yapılmalıdır(Örten ve Karapınar;
2009, 100).
7. Uygulama
Tekstil sektöründe faaliyette bulunan ismini vermek istemediği için X
olarak isimlendirilen işletmede iplik üretim ve satışı yapılmaktadır. Söz
konusu işletmede 21 çeşit iplik üretilmektedir. Çalışmada bu 21 çeşitten
sadece bir tanesi ele alınmıştır ve işletmece belirlenen kodu 10.01.30/1’dir.
10.01.30/1 kodlu iplik mamulü, üretim ve satış açısından 21 çeşit içerisinde en yüksek miktara sahiptir. İşletmenin 10.01.30/1 mamulü için ortalama
aylık üretim kapasitesi 153.350KG/AY’dır. 10.01.30/1 mamulünün 2011
yılı ilk altı aylık planlanan ve gerçekleşen (fiili) üretim miktarları aşağıda
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: 2011 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleştirilen Üretim Miktarları
Planlanan Üretim
Fiili Üretim
Kapasite
Miktarı
Miktarı
Sapması
Ocak
152.500
150.110
-2.390
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran

156.505
153.350
150.400
151.900
155.445

156.700
124.074
149.110
152.870
156.500

+195
-29.276
-1.290
-970
+1.055

İşletmeden elde edilen bu bilgilerden hareketle ocak-haziran arası dönemde kapasitede bazı aylarda olumlu bazı aylarda ise olumsuz yönde
sapma olduğu gözlemlenmektedir. Olumlu kapasite sapması, fiili üretimin
kapasiteyi aşması hali iken olumsuz kapasite sapması, fiili üretimin kapasiteyi aşmaması halidir. X işletmesinin Şubat ve Haziran ayları için olumlu, geri kalan dört ay içinse olumsuz kapasite sapmaları mevcuttur. Söz
konusu bu dönemlerden mart ayında olumsuz yönde ve diğer dönemlere
göre büyük miktarda bir sapma mevcut olmasından ötürü çalışmada 2011
Mart Ayı için maliyet hesaplaması ve muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmaktadır.
İşletmeden elde edilen 2011 Mart Ayı için geçerli bilgilere göre hammadde gideri 383.870TL, ambalaj malzemesi gideri 12.480TL, direkt işçilik giderleri 35.660TL, endirekt işçilik giderleri için 39.886TL, elektrik gideri 89.244TL, bakım-onarım gideri 11.763TL, Amortisman gideri
9.382TL şeklindedir. Bu bilgiler ışığında 10.01.30/1 mamulünün üretimi
için gerekli olan kaynaklara yapılan ödemeler Tablo 2’de özetlenmiştir.

MART 2011
DİMMG
DİG
GÜG
Değişken GÜG
Sabit GÜG

Tablo 2: Gider Bilgileri (TL)
383.870
35.660
162.518
101.724
60.851
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İşletmenin aylık normal üretim kapasitesi 153.350KG’dır. 2011 yılı
Mart Ayında işletme 124.074KG üretim yapmış, bunun 98.476KG’sini
satmıştır.
7.1. Tam ve Normal Maliyet Yöntemlerine Göre Maliyet Hesaplaması 		
ve Muhasebeleştirilme
Tam maliyet yöntemi ve normal maliyet yöntemi ile işletmenin 2011
Mart Ayı maliyet hesaplamaları şu şekildedir:
TAM MALİYET
YÖNTEMİ
Gideri Yüklenen
Üretim Miktarı (KG)

BİRİM ÜRETİM
MALİYETİ (TL/
KG)

DİMMG

124.074

3,094

DİG

124.074

0,287

GÜG Değişken
GÜG Sabit

124.074
124.074

0,820
0,490

BİRİM ÜRETİM MALİYETİ

4,691

NORMAL
MALİYET
YÖNTEMİ
Gideri Yüklenen
Üretim Miktarı (KG)

34

BİRİM ÜRETİM
MALİYETİ (TL/
KG)

DİMMG

124.074

3,094

DİG

124.074

0,287

GÜG Değişken
GÜG Sabit

124.074
153.350

0,820
0,397

BİRİM ÜRETİM MALİYETİ

4,598
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MART 2011:
TAM MALİYET
YÖNTEMİ

NORMAL MALİYET
YÖNTEMİ

DİMMG

383.870

383.870

DİG

35.660

35.660

GÜG Değişken
GÜG Sabit

101.724
60.851

101.724
49.2341

TOPLAM ÜRETİM
MALİYETİ

582.105

570.488

Yukarıda yer alan hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere tam maliyet yönteminde birim üretim maliyeti 4,691TL, toplam üretim maliyeti 582.105TL iken normal maliyet yönteminde ise birim üretim maliyeti
4,598TL, toplam üretim maliyeti 570.488TL’dir. Tam ve normal maliyet
yöntemlerine göre 2011 yılı Mart Ayı dönem sonu stok maliyeti ve satılan
mamuller maliyeti ile normal maliyet yönteminde önem arz eden kapasite
sapması için gerekli hesaplamalar aşağıda yapılmıştır.
TAM MALİYET YÖNTEMİNDE
Dönem sonu (DS) mamul stok maliyeti
(25.598KG X 4,691TL/KG= 120.091TL)

120.091

Satılan mamuller maliyeti
(98.476KG X 4,691 TL/KG = 461.994TL)

461.994

NORMAL MALİYET YÖNTEMİNDE
Dönem sonu (DS) mamul stok maliyeti
(25.598KG X 4,598TL/KG= 117.699TL)
Kapasite sapması (olumsuz)
( 153.350KG-124.074KG=29.276KG) (29.276KG X
0,396TL/KG = 11.617 TL)
Satılan mamuller maliyeti
(98.476KG X 4,598 TL/KG = 452.792TL)

117.699
11.617

452.792
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Tam maliyet yönteminde DS mamul stok maliyeti 120.091TL, satılan
mamuller maliyeti ise 461.994TL’dir. Normal maliyet yönteminde DS mamul stok maliyeti 117.699TL, kapasite sapması 11.622TL, satılan mamuller maliyeti ise 452.792TL’dir.
Söz konusu işletmenin tam maliyet yöntemi kullanması sonucu yapacağı yansıtma kaydı aşağıdaki gibidir.
151 YARI
MAMULLER
– Üretim

582.105

711 DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME YANSITMA HS
721 DİREKT İŞÇİLİK
GİDERLERİ YANSITMA HS

383.870

731 GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ YANSITMA HS

162.575

35.660

-Tam maliyete göre üretim maliyetinin belirlenmesi
Normal maliyet yöntemi kullanması sonucu işletmenin yapacağı
yansıtma kaydı aşağıdaki gibidir.
151 YARI
MAMULLER
– Üretim

570.488

711 DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME YANSITMA HS
721 DİREKT İŞÇİLİK
GİDERLERİ YANSITMA HS

383.870

731 GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ YANSITMA HS

150.958

-Normal maliyete göre üretim maliyetinin
belirlenmesi
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Normal maliyet yönteminde dönem sonu kapasite sapmalarının
muhasebeleştirilmesi ise aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.
731 GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ
YANSITMA HS

150.958

634 GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ
KAPASİTE
SAPMALARI HS

11.617

730 GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ HS

162.575

- Olumsuz kapasite sapmasının sonuç hesabına
aktarılması
7.2. Vergi İle Uyumun Sağlanması
TMS-2’nin normal maliyet, Vergi Usul’ün tam maliyet yöntemlerini
benimsemeleri, sabit giderlere yaklaşımlarında, muhasebeleştirmede farklılıklar ortaya çıkarmakta ve vergi ile uyumlama kayıtlarının yapılmasını
gerektirmektedir. Mamulün satışı yapılmışsa Vergi Kanunları açısından bu
gider kabul edilmediği için herhangi bir sorun oluşturmaz. Aksine mamulün satışı yapılmamışsa vergi ile uyumlama kaydının yapılması gerekir.
Tam maliyet yönteminde boş kapasiteye düşen kısım da stok maliyetine
kaydedildiği için aktifleştirilmiştir. Mamul hangi dönem satılırsa o dönemin maliyetlerine aktarılacaktır.
Daha öncede belirtildiği gibi işletme 2011 yılı ilk altı aylık dönemde aylık ortalama üretim miktarı 153.350KG olan işletme, mart ayında
124.074KG üretim yapmış, bunun 98.476KG’sini satmıştır. Başka bir deyişle söz konusu işletme bir kısım mamulün satışını yapmamıştır. Dolayısıyla uyumlama kaydının yapılması gerekmektedir. Uyumlama kaydı şu
şekildedir:
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970 VERGİ
AÇISINDAN
KABUL
EDİLMEYEN
GİDERLER HS

11.617

971 VERGİ AÇISINDAN
KABUL EDİLMEYEN
GİDERLER ALACAKLI HS

11.617

- Mamul satılmadığında boş kapasiteye düşen
farkla ilgili uyumlama kaydı
TMS 2 çerçevesinde maliyetlendirme sonucunda oluşan farklılıklar ertelenmiş vergi etkisi yaratmaktadır. Çalışmada vergi açısından kabul edilmeyen 11.617TL’lik gider için vergi etkisi kaydı yapılmalıdır. Söz konusu
yevmiye maddesi şu şekildedir:
284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
691 VERGİ GİDERİ/GELİRİ

2.323
2.323

- Vergi etkisi kaydı. (11.617 x 0,20=2.323)
SONUÇ
Tam maliyet ile normal maliyet yöntemi karşılaştırıldığında üç yönden
farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklardan ilki, genel üretim giderlerinin sabit ve değişken olarak ayrımıdır. Özellikle normal maliyet yönteminde, tam maliyet yönteminin aksine, genel üretim giderlerinin sabit ve
değişken olarak ayrılması önem arz eden bir konudur. Tam maliyet yönteminde genel üretim giderleri eş değer ürün miktarı bazında maliyet hesaplamasına katılmaktadır. Çalışmada tam maliyet yönteminde genel üretim
giderleri 124.074KG üzerinden maliyete yansıtılmaktadır. Normal maliyet
yönteminde ise değişken genel üretim giderleri eş değer ürün miktarı bazında, sabit genel üretim giderleri ise belirlenen kapasite bazında maliyet
hesaplamasına aktarılmaktadır. Aylık ortalama kapasite 153.350KG’dir ve
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sabit genel üretim giderleri kapasite miktarı üzerinden maliyete yansıtılmaktadır. Tam maliyet yönteminde genel üretim giderlerinin toplam sabit
kısmı 60.851TL, birim sabit kısmı 0,490TL iken normal maliyet yöntemi
açısından ise genel üretim giderlerinin toplam sabit kısmı 49.234TL, birim
sabit kısmı 0,397TL’dir.
Bir diğer farklılık ise birim maliyetlerde söz konusudur. Normal maliyet yönteminin aksine tam maliyet yönteminde üretim hacmine bağlı
olarak birim maliyetler sürekli değişerek, çeşitli sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Çalışmada normal maliyet yöntemi ile sabit genel üretim giderlerinin sadece kapasiteye düşen kısmı üretim maliyetine yüklendiği için
daha düşük bir maliyet bilgisine ulaşılmaktadır. Tam maliyet yöntemince belirlenen birim üretim maliyeti 4,691TL iken aynı veriler üzerinden
normal maliyet yöntemi kullanımı sonucu birim üretim maliyeti 4,598TL
şeklinde değişmektedir.
Üçüncü farklılık ise olumlu veya olumsuz kapasite sapmalarının normal maliyet yönteminde kendini göstermesidir. Söz konusu kapasite sapmaları dönem içerisinde üretim miktarında meydana gelen değişimlerden
kaynaklanmaktadır. Normal maliyet yöntemi ile kapasite sapmalarının neden olduğu maliyet dalgalanmaları önlenebilmektedir. Başka bir deyişle
farklı kapasitelerde üretim yapılsa bile normal maliyet yönteminde sabit
maliyetlerin birim maliyete düşen payı değişmemektedir. Özetle, normal
maliyet yöntemi ile dönem içerisinde meydana gelen üretim miktarı farklılıklarının neden olduğu maliyet dalgalanmaları önlenebilmekte, tahmin
edilen, gerçekleşen maliyet analizlerinden yola çıkarak tam maliyet yöntemine göre daha iyi maliyet kontrol sistemi oluşturulabilmekte ve üretim
dönemleri arasında karşılaştırma imkânı sağlanabilmektedir.
Finansal Tabloların ve dipnotlarının, muhasebe bilgi kullanıcılarının beklentilerini karşılayabilmesi için, finansal bilginin doğru, anlaşılabilinir ve güvenilir bir şekilde yansıtılması gerekir. Özellikle karşılaştırılabilirlik özelliğinin sağlanması için Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu Türkiye
Muhasebe Standartları’na göre mali tabloların hazırlanması, Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun yasalaşması ile daha da büyük önem kazanmıştır.
Özellikle halka açık şirketler tarafından uygulanan Türkiye Muhasebe
Standartları, 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile diğer işletmelerce de zorunlu
hale gelecektir.
MART - NİSAN 2012

39

MALİ

ÇÖZÜM

Vergi matrahının doğru hesaplanabilmesi için, bu uygulama farklılıklarının doğru olarak bilinmesi ve muhasebeleştirme sürecinde, gerekli ilgili
hesapların Tek Düzen Hesap Planına eklenmesi önem kazanmaktadır.
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TTK’NIN DÜZELTİLMESİ GEREKEN MADDELERİ
TURKISH COMMERCIAL CODE’S SUBSTANCES
WHICH SHOULD BE CHANGED
								
Dr. Ahmet OZANSOY
Öz
Ticari hayat hem dünyada hem de dünyaya paralel olarak ülkemizde
sürekli bir değişim içindedir. Bu nedenle ticaret hayatını düzenleyen ulusal
ve uluslararası kuralların da değişmesi açık bir gerekliliktir. Son yıllarda
globalleşmeyle birlikte uluslararası ticaret daha da liberalleşmiş ve ülkeler
arasındaki ticareti düzenleyen uluslararası kuruluşlar pek çok yeni kurallar
getirmişlerdir. Ülkemizde de 50 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan
Türk Ticaret Kanunu’muzun değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Tasarı oldukça güzel hazırlanmış, eski kanunda yer alan pek çok olumsuzluk düzeltilmiş ve bu haliyle de yasalaşmıştır. Ancak birkaç maddede uygulamada
gerçekten problem çıkarabilecek düzenlemeler yer almıştır. Yasa’nın kendisinden beklenen faydaları sağlaması bakımından bu maddelerin düzeltilmesi çok önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Ticaret, Şirket, Tacir, Türk Ticaret Kanunu
Abstract
Business environment changes continuously all over the World and also
in Turkey parallel with the World. Therefore changing national and international rules which regulate trading is obvious necessity. International trading became more liberal with globalization and international agreements
which regulate trading between countries have introduced many new rules.
In Turkey, there was a need to change Turkish Commercial Code which is
in force for more than 50 years. New law was well prepared and solved
many problems. But there are some articles which may cause new problems in new Turkish Commercial Code. In order to reach to the expected
benefits it’s very important to correct these articles.
Key Words : Trade, Corporation, Trader, Turkish Commercial Code
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1. Giriş
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) (T.C. Yasalar, 2011)
1533’üncü maddesiyle 29/06/1956 tarih ve 6762 sayılı eski Türk Ticaret
Kanunu (T.C. Yasalar, 1956) yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Kanun genel
olarak 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bazı özel maddeler bakımından farklı yürürlük tarihleri de belirlenmiştir.
Öncelikle söylemek gerekir ki, ekonomik ve ticari yaşamı başdöndürücü bir hızla değişen ve gelişen dünyada, bu değişime ayak uydurabilmek
bakımından yaklaşık 55 yıldır yürürlükte olan bir Kanun’un değiştirilmesi
fevkalade olumlu olmuştur. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu geçici
maddeler hariç 1533 maddeden oluşmakta olup, ticaret hayatını baştanbaşa
düzenleyen bu hacimde bir Kanun’un hazırlanabilmesi gerçekten çok zor,
zahmetli ve yorucu bir çalışma sonucunda gerçekleşebilmiştir. Kanun’un
hazırlanmasında görev alan tüm akademisyen ve teknisyenler ile tasarıyı
yasalaştıran TBMM gerçekten de önemli bir işi başarmışlardır.
Bu kadar geniş ve çetrefil bir alanı bu kadar ayrıntılı bir şekilde düzenleyen Kanun’da, uygulamada başlangıçta öngörülemeyen kimi problemlerin çıkması eşyanın tabiatı gereği çok doğaldır. Bu nedenle kamuoyunda
yapılan bazı tartışmalarda Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce uygulamada sıkıntı oluşturabilecek bazı hususlara dikkat çekilmektedir. Tartışmalar dikkatle dinlendiğinde esasında 1533 maddelik bir Yasa’da şu anda
öngörülebilen sıkıntı yaratabilecek madde sayısının 8-10 madde civarında
olduğu anlaşılmaktadır. Kanun uygulamaya girdikten sonra da, şu anda
da öngörülememiş olan başka bazı sıkıntılı durumların çıkacağını tahmin
etmek de zor değildir ancak bu durum son derece doğaldır. Çünkü yasalar
soyuttur ve somut olaylara uygulanır. Soyut olan yasa maddesi yazılırken
gerçek hayatta sonsuz ihtimalde gerçekleşebilecek olan tüm olayların önceden düşünülebilmesi imkânsızdır. Zaten içtihat ya da yargı kararı yoluyla
hukuk yaratmanın temelinde de bu gerçek vardır.
Bu makalede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda revize edilmesi gereken maddeler incelenecektir.
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2. Revize Edilmesi Gereken Hususlar
a. Borçlanma Yasağının Kapsamı ve Yaptırımları: Yasa’nın 395’inci
maddesinin ikinci fıkrasına göre; anonim şirketin yönetim kurulu üyesinin
kendisi, eşi ve üçüncü derede dâhil kan ve kayın hısımları, kendisinin veya
bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az %20’sine katıldıkları sermaye şirketleri şirkete nakit veya ayın borçlanamayacaktır. Buna aykırı
hareket edilirse Yasa’nın 562’inci maddesinin 5/d bendine göre 300 (üçyüz) günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacaktır. 5275 sayılı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un (T.C. Yasalar,
2004-b) 106’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, adli para cezası tamamen veya kısmen ödenmediğinde, Cumhuriyet Savcısı kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün sayısı kadar hapis cezasına dönüştürülecektir
ve 5739 sayılı Kanun’un (T.C. Yasalar, 2008) 5’inci maddesi gereği bu
infaz ertelenemeyecektir. Ancak 5275 sayılı Kanun’un 106’ncı maddesinin
7’nci fıkrasına göre; adli para cezası yerine çektirilen hapis cezasının süresi tek hükümde 3 yılı, birden fazla hükümde 5 yılı geçemeyecektir.
Bu madde esasında anonim şirketi yönetenlerin şirket kaynaklarını kişisel amaçları için kullanmalarının engellenmesi amacıyla düzenlenmiş ve
özünde doğru bir maddedir. Ancak madde kaleme alınırken olağan hayatın
akışı içerisinde olabilecek bazı ihtimaller göz ardı edilmiş, uygulanan yaptırımlar da çok ağır tutulmuştur.
Öncelikle borçlanmanın miktarı konusunda herhangi bir asgari sınır konulmamıştır. Bu durumda şirket kasasından günlük hayatın akışı içerisinde
kullanılması muhtemel olan yemek parası, taksi parası gibi çok küçük tutarlar bile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Gerçi, bunlar muhasebe kaydıyla çıkışı olmayan ve dolayısıyla geri yerine konulması gereken ve kısa
dönemli kullanımlarda tespiti çok da mümkün olmayan borçlanmalardır.
Bu yönüyle bu tür küçük ve kısa süreli borçlanmalar, maddedeki yaptırımların uygulanabileceği durumlar olmayacaktır ancak yine de maddenin
lafzı öyle bir sonucu doğurmaktadır.
Maddenin problemli olan ikinci yönü ceza için asgari had (300 gün)
konulduğu halde azami had konulmamış olmasıdır ancak bu açığı Türk
Ceza Kanunu kapatmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 52’nci maddesine
göre, adli para cezasının azami haddi 730 gündür ve her gün için uyguMART - NİSAN 2012
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lanacak ceza miktarı 20 ila 100.-TL arasında olabilmektedir. Buna göre
şirketten borçlanma konusunda adli para cezası asgari 6.000.-TL ile azami
73.000.-TL arasında değişecektir. Burada her çekiş ayrı bir işlem olarak
değerlendirilerek ayrı ayrı para cezaları uygulanması da, üst sınır olmaması bakımından bir diğer problemdir. Uygulanacak cezaya takvim yılı
bazında bir azami had getirilmesi fiiliyatta ödenmesi mümkün olamayacak
adli para cezalarının tahakkuk ettirilmesini önleyecektir (Kızılot, 2012-b).
Maddede problemli olan üçüncü husus “nakdi ve ayni” borçlanmanın
şeklinin açıklanmamış olmasıdır. Şirketten nakdi borçlanmanın cezalandırılmasının nedeni şirket parasının yöneticilerce keyfi ve şahsi ihtiyaçları için kullanılmasının önlenmesidir. Ancak “ayın” şeklinde borçlanma,
şirketin demirbaşlarının, taşınır ya da taşınmaz mallarının veya sattığı
malların mal edinilmesi neticesinde oluşur. Bu durumda yönetim kurulu
üyelerinin ve maddede yazılı akrabalarının, kendi ya da akrabalarının şirketlerinden vadeli ya da taksitle mal alarak borçlanmaları da maddenin
lafzına göre yasak kapsamındadır. Kuşkusuz madde ile amaçlanan bu değildir. Faturası kesilerek gerçek fiyatlardan1 yapılmış olan bir satışın bu
madde kapsamında borçlanma yasağı olarak değerlendirilmesi maddenin
amacıyla büsbütün çelişir. Ancak yine de tereddüde yol açmamak bakımından madde lafzının düzeltilmesi uygun olacaktır.
Maddede sorun teşkil eden dördüncü husus; limited şirketle ortaklık
bağı olmayan şirket müdürü ve yakınları bakımından borçlanma yasağı
bulunmamasıdır. Yasa’nın 623’üncü maddesi gereği limited şirketlerde şirketin yönetimi ve temsili “müdür” sıfatını taşıyan ve ortak olmayan üçüncü kişilere de verilebilir. Yasa’nın anonim şirket pay sahiplerinin şirkete
borçlanmasını (iştirak taahhüdünden doğan borç hariç) yasaklayan 358’nci
maddesi ile bu maddenin limited şirket ortakları bakımından da geçerli olduğunu söyleyen 644’üncü maddenin 1/b bendinde ortak sıfatı taşımayan
müdürlerin borçlanmasına yönelik bir yasak bulunmamaktadır. Bu durumda anonim şirketlerde ortak olmayan “genel müdür” ya da “diğer yöneticiler” ile limited şirketlerde şirket ortağı olmayan müdürler ve bunların
akrabaları şirketten borçlanma yapabileceklerdir.
1 Gerçek fiyatlardan çok düşük ya da çok yüksek bedellerle yapılan satışlar zaten vergi
yasaları bakımından da sorun teşkil edecektir.
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Esasında şirketten borç çekme, vergi kanunlarında daha kapsamlı ve
gerçekçi olarak düzenlenmiş durumdadır. Buna göre şirketten çekilen paraya faiz ve KDV hesaplanmakta, kâr dağıtımı sayılarak stopaja tâbi tutulmakta ve ilaveten vergi ziyaı cezası uygulanmaktadır. Yani ortaklarla
ya da yöneticilerle yapılan bu tür borçlanma işlemleri, normal ticari faaliyet kurallarına tâbi tutulmaktadır.2 Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki borç
çekme yasağının “faiz ve KDV tahakkuk ettirilmeyen” borçlanmalar için
uygulanması (T.C. Yasalar, 2012-c) ve cezasının da bu kapsamda yeniden
gözden geçirilmesi en ideal çözümdür.
b. Defterlerin Kapanış Tasdiki Zorunluluğu ve Yaptırımları: Yeni
Türk Ticaret Yasası’nın 64’üncü maddesine göre tacirler; yevmiye defteri,
defteri-i kebir (büyük defter) ve envanter defteri dışında ilaveten pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri
olmak üzere 3 adet daha defter tutmakla yükümlü kılınmışlardır.3 Bunlar
dışında tutulması istenecek defterlerin de Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurulu tarafından tebliğ ile belirleneceği hükmü getirilmiş ve tüm bu defterler topluca “ticari defteler” olarak nitelendirilmiştir.
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ticari defterlerin açılış ve kapanışlarında
noter tarafından onaylanacağı esası benimsenmiştir. 562’nci maddenin ilk
fıkrasının “c” bendi gereğince bu tasdiki yaptırmayanlar ya da zamanında yaptırmayanlar 200 (ikiyüz) günden az olmamak üzere adli para cezasına muhatap olacaktır. Cezanın ödenmemesi durumunda ise 5275 sayılı
Yasa’nın 106/3’üncü maddesi gereği hapis cezası verilecektir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun defter tasdiki hakkındaki hükümleri ile
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) aynı konudaki hükümleri arasında ciddi
2 Özellikle yıllara sair inşaat işleri yapanların iş bitene kadar işletmeden kâr alamamaları
nedeniyle karşılaştıkları ciddi bir sorun bulunmaktadır. Şirketten borçlanma da hapis cezası gerektirdiğinden bu işlerle uğraşanlar bakımından olağan yaşama uymayan bir durum
ortaya çıkmıştır. Bu konuda geniş bilgi için: Bkz. Harun Kaynak; “Cari Hesapla Vergi
Mevzuatı Barışık, Ticari Mevzuat Küs. Hangisi Haklı?”, Yaklaşım, sayı:228, Aralık 2011,
s.256-260.
3 Ayrıca Kanun’un 1524’üncü maddesinin 6’ncı fıkrasında internet sitesinde yer alacak
bilgilerin gösterileceği ve yine noterce onaylanacak ismi olmayan bir defterden daha bahsedilmektedir. Bu sayılanlar dışında mükellefiyetin türüne göre Vergi Usul Kanunu’nda sayılan başkaca defterler de vardır. (İmalat defteri, bitim işleri defteri, işletme hesabı defteri,
serbest meslek kazanç defteri vs. gibi)
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farklar bulunmaktadır. Öncelikle VUK bakımından noter tasdiki zorunlu
olmayan defter-i kebir (büyük defter) TTK bakımından tasdiki zorunlu
defterler arasına alınmıştır. Öte yandan tasdike tâbi defterler bakımından
VUK’da yalnızca açılış tasdiki öngörülmüş iken, TTK’da hem açılış hem
de kapanış tasdiki düzenlenmiştir. Oysa kapanış tasdiki dünya uygulamalarında çok rastlanılan bir durum değildir (T.C. Yasalar, 2012-d).
Diğer taraftan tasdikin süresi TTK’nın 64’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre kapanış tasdikleri için izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının
sonuna kadar süre öngörülürken açılış tasdikleri için herhangi bir süre belirtilmemiştir. Burada VUK uyarınca tasdiki zorunlu olan defterlerin tasdik
sürelerinin belirlendiği VUK’nun 221’nci maddesine de bir atıfta bulunulmamıştır. Bahse konu maddeye göre yeni işe başlayanlar işe başlamadan
önce, öteden beri faaliyetleri devam edenler ise yeni hesap döneminin
başlamasından önce gelen son ayda tasdiklerini yaptırmak zorundadırlar.
Muafiyeti kalkanlar ile eski defterlerini kullanmaya devam etmek isteyenler için özel hükümler öngörülmüşse de genel kural defterlerin, hesap döneminin başlamasından evvel tasdik ettirileceği yönündedir. Muhtemelen
TTK’da da aynı durum düşünülmüştür ancak ihlali durumunda hapis cezasına varabilecek nitelikteki bir mükellefiyette, belirsiz alan bırakılmaması
faydalı olacaktır. Bu bakımdan maddede gereken değişikliklerin yapılması
önem arz etmektedir.
c. Ticari Defterlerin İbraz Süresi: TTK’nun 562’nci maddesinin
4’üncü fıkrasına göre tutulmak ve muhafaza edilmekle yükümlü olunan
defter, kayıt ve belgelerin istenilmesine rağmen Bilim, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı denetim elemanlarına verilmemesi veya eksik verilmesi, fiilin
daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması şartıyla, 3 aydan
2 yıla kadar hapis cezası gerektirecektir. Ancak burada defterlerin ibraz süresine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır. TTK’nın 210’uncu maddesinin
ilk fıkrasında; Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca
yapılacak denetimin ilke ve usulünün bir tüzük ile belirleneceği hükme
bağlanmıştır. Muhtemelen süre düzenlemesi bu tüzükte yer alacaktır. Fakat ihlali doğrudan hapis cezası gerektiren bir fiil hakkındaki belirlemenin
Kanun’la yapılması, Anayasa’da ifadesini bulan “Kanunsuz suç ve ceza
olmaz” kuralının gereğidir.
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d. Ticari Defterlere Kayıt Zamanı ve Yaptırımı: TTK’nın 65’inci
maddesine göre defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz,
doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Buna aykırı hareketin yaptırımı ise Yasa’nın 562’nci maddesinin ilk fıkrasının “d”
bendinde 200 (ikiyüz) günden az olmamak üzere adli para cezası olarak
belirlenmiştir. Ancak defterlerin kayıt zamanına ilişkin bir belirleme yapılmamıştır. Vergi Usul Kanunu gereğince tutulacak defterlerin kayıt süreleri
adı geçen Kanun’un 219’uncu maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; işin
hacim ve mahiyetine göre 10 günü aşmayacak makul bir süre içerisinde
kayıtların yapılması gerekmektedir. VUK gereğince tutulması gereken defterler bakımından bu 10 günlük süre esas alınsa bile VUK’da yer almayıp
TTK gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin kayıt zamanına ilişkin
bir belirleme yapılmamış olması önemli bir eksikliktir.
Öte yandan, hem VUK hem de TTK bakımından tutulması zorunlu olan
bir defterin tutulmadığı ya da kayıtların eksik yapıldığı veya zamanında
yapılmadığı tespit edilirse hangi ceza ya da cezalar uygulanacaktır? Çünkü 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 2004-a) “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” başlıklı 279’uncu maddesine göre; “Kamu
adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı
ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bu durumda, defterlerin tasdik edilmediğini veya kayıtların zamanında yapılmadığını tespit eden vergi
inceleme elemanları durumu Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmek zorundadırlar. O halde hangi cezalar uygulanacaktır? Bir fiile iki ceza
uygulanması hakkaniyetli olmadığı gibi hukuki de değildir. VUK’da yer
alan cezalar (kaçakçılık hariç) idari para cezaları, TTK da öngörülen ceza
ise adli para cezasıdır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun (T.C. Yasalar,
2005) 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında; bir fiilin hem kabahat hem de
suç olarak tanımlanması halinde, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabileceği, ancak suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat
dolayısıyla yaptırım uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre; defter
ve belgelerin tutulması ve kayıtlarıyla ilgili olarak tespit edilecek bir eksiklik, ayrıca vergi kaçakçılığı cezasını gerektirmiyorsa, VUK’da öngörülen
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usulsüzlük cezaları kesilmeyip yalnızca TTK uyarınca adli para cezası mı
gerekecektir? Bu husus çok tartışmalı olup, TTK’ya eklenecek bir madde
ile herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde açıklanması uygun
olacaktır.
e. İşletmeler Tarafından Kullanılacak Her Türlü Belgenin İhtiva Etmesi Gereken Bilgiler: TTK’nun 39’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında; tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin
sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi
ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarasının gösterileceği, ayrıca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin;
müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadlarının da yazılacağı hükme
bağlanmıştır. Burada amacı aşan bir belirleme olduğu ortadadır. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile müdür ve yöneticilerin isimlerinin her türlü
belgeye yazılması fiilen imkânsızdır. Zira “her türlü kâğıt ve belge” denilince; fatura, irsaliye, perakende satış fişi, yazar kasa fişi, gider makbuzu,
müstahsil makbuzu, yolcu ve müşteri listeleri vs. girdiği gibi basılı evrak
dışında işletmede kullanılan herhangi bir kâğıt bile bu madde kapsamında
değerlendirilebilir (Kızılot, 2012-a). Bu durumda büyük şirketler için onlarca hatta belki yüzlerce kişinin adının her bir belgeye yazılması gerekir
ki, bu isimler zaman zaman değişiklik de gösterebilecektir. Basılı evraklara
bu isimlerin sığdırılması sorun olacağı gibi, herhangi bir yönetici değişikliğinde henüz kullanılmamış durumdaki basılı evrakların imha edilip, yenilerinin bastırılması gerekecektir. Kanun koyucunun amacının bu olmadığı
aşikârdır. Bu nedenle bu maddede bir revizyon yapılarak hangi belgelerde
hangi bilgilerin yer alması gerektiği ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
f. İnternet Sitesinde Yer Alacak Bilgiler: TTK’nun 1524’üncü maddesine göre her sermaye şirketi bir internet sitesi açmak ve bu sitede adı
geçen maddede belirtilen bilgileri yayımlamak zorundadır. Bu zorunluluğun ihlal edilmesi halinde Yasa’nın 562’nci maddesinin 12’nci fıkrası
gereğince hapis ve adli para cezası uygulanacaktır. Buna göre; internet
sitesini oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise bir bölümünü bilgi
toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri,
limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette
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yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve 100 (yüz) günden
300 (üçyüz) güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet
sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan
yukarıda sayılan failler üç aya kadar hapis ve 100 (yüz) güne kadar adli
para cezasıyla cezalandırılırlar.
Maddeye bakıldığında internet sitesine konulması istenilen bilgilerin,
tıpkı halka açık şirketlerde olduğu gibi oldukça geniş tutulduğu görülmektedir. Örneğin, bir şirketin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticilerine ödediği ücret ve her türlü ödeme ticari sır sayılır ve gerek şirketler
gerekse yöneticiler ödenen ücretlerin herkes tarafından bilinmesini istemezler. Özel amaçlı çıkarılan finansal tablolar ile şirketin ticari başarı ya da başarısızlıklarının değerlendirildiği ve geleceğe ilişkin ticari
stratejilerinin de yer alabileceği yönetim kurulunun yıllık raporu gibi
bazı bilgilerin açıklanması da sakıncalar yaratabilir (Kızılot, 2011). Bu bilgiler, halka açık şirketler bakımından herkes tarafından öğrenilmesi gereken bilgiler olabilir ancak halka açık olmayan şirketler bakımından böyle
bir gereklilik yoktur. Özü itibariyle son derece olumlu ve gerekli olan bu
maddede, internet sitesinde yer alacak bilgiler bakımından bir miktar daraltma yapılması uygun olacaktır.
3. Sonuç
55 yıldır yürürlükte olan bir Kanun’un ticari hayat bakımından dünyadaki değişme ve gelişmelere paralel olarak değiştirilmesi fevkalade olumlu
bir adım olmuştur. Tasarı oldukça güzel hazırlanmış, eski kanunda yer alan
pek çok olumsuzluk düzeltilmiş ve bu haliyle de yasalaşmıştır. Örneğin
denetleme hükümleri bakımından devrim niteliğinde düzenlemeler yer almıştır. Eskiden şirket hesaplarını ve faaliyetlerini denetleyen denetçi için
değil meslek mensubu bir kişi olma, okuryazar olma şartı bile aranmazken,
yeni Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlerin denetimi ciddi esaslara bağlanmıştır.4 Ancak buna karşılık çok az sayıdaki bazı maddelerde uygulamada
4 Kamuoyunda denetim zorunluluğuyla ilgili olarak, bunun özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için ekstra maliyetler getireceğinden bahisle bu denetimin kaldırılması ya
da hafifletilmesi yönünde görüşler belirtilmektedir. Bu durumun bir nedeni de ülkemizde
tacirlerin maalesef muhasebe ve denetim işlerini bir tür angarya olarak görmeleridir. Oysa
muhasebe ve denetimin işletmeye sağlayacağı faydalar maliyetlerinin çok üzerindedir. Tacirler, muhasebe ve denetim işlerini, satmak üzere ya da hammadde olarak aldıkları herhan-
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gerçekten problem çıkarabilecek düzenlemeler yer almıştır. 1533 maddelik
bir kanun için kabul edilebilir sınırların çok daha altında hata ve eksiklik
bulunması Yasa üzerinde çok ciddi çalışıldığını göstermektedir. Bu çalışmaların gölgelenmemesi bakımından eksikliklerin giderilmesi ve düzeltmelerin yapılması hem son derece önemlidir hem de çok kolaydır. Bunun
için herhangi bir erteleme ihtiyacı da doğmayacaktır.
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gi bir mal ya da üretim ve satış sürecinde satın aldıkları herhangi bir hizmet gibi görememekte ve en küçük bir finansal zorlanmada ilk geciktirdikleri ödeme “muhasebeci ücreti”
olmaktadır. Oysa ülkemizde muhasebe ücretleri gerçekten çok düşüktür. Hatta piyasadaki
çarpıklık nedeniyle yaşanan “fiyatta rekabet” bu ücretleri neredeyse “komik” düzeylere
getirmektedir. Ülkemizdeki denetim oranlarının düşüklüğü ve kanunlara uymamanın yapanın yanına kâr kaldığı sistem de bu durumu beslemektedir. Bu yetmezmiş gibi tacirler
gerçekten düşük bir ücret verdiği muhasebecisini “her şeyden sorumlu adam” olarak görmektedir. Bu anlayışın kökten değişmesi gerekir. Muhasebe ve denetim çok ciddi bir iştir ve
işletmeler tarafından “zorunlu ve vazgeçilemez bir maliyet kalemi” olarak algılanmalıdır.
Mal almadan ya da üretmeden mal satmak mümkün olamadığı gibi, muhasebe ve denetim
hizmeti olmadan da şirket işletmek mümkün değildir.
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE
YAPISI
AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND
ACCOUNTING STRUCTURE
Okan YAMAN*
Arş. Gör. Murat EMİR**
Öz
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışma hayatının sonunda ek gelir sağlamaya yönelik, ödenen katkı paylarının her katılımcı adına ayrı
hesaplarda takip edildiği, her katılımcının kendi birikimi oranında gelir
elde edebileceği, devletin günlük gözetim ve denetiminde, özel şirketlerce
yürütülen, gönüllü katılıma dayalı yeni bir emeklilik sistemidir. Bireysel
Emeklilik Sistemi ülkemizde uzun bir geçmişe sahip olmamakla beraber,
kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, ekonomiye uzun vadeli kaynak oluşturarak istihdamın arttırılmasına ve dolayısıyla ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan alternatif bir yatırım aracı olarak katılımcılara
sunulmuştur. Özellikle ülkemiz insanın emeklilik döneminde yaşadıkları
sorunlar göz önünde bulundurulduğunda katılımcılar için doğru yatırım
adreslerinden biri olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de bireysel emeklilik
sisteminin işleyişi, muhasebe yapısı, denetimi, vergi teşvikleri ve sistemdeki ceza hükümleri incelenmiştir.
Anahtar Sözcüker: Bireysel Emeklilik Sistemi, Muhasebe yapısı, Denetim, Vergi Teşvikleri
Abstract
Individual Retirement System (IRS), which enables one extra income
in the end of one’s working life and in which the contribution margin is
fallowed in separate accounts in the name of the participants and each participant get the drawings in the proportion of their savings by the help
* Türkiye Finans Katılım Bankası Kişisel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yetkilisi
** Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
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of government’s inspection and supervision, is a new type of retirement
system based on volunteer participation and is carried out by private companies. Private Pension System together with having a long history in our
country is presented to the participants as an alternative way of investment
and by supplementing the public social security system and providing long
term source to the economy it helps economic development. Regarding
the problems that the people in our country face during the retirement process, it is a good way of investment for the participants. In this study; the
running process of retirement in Turkey, the accountancy, its auditing, tax
incentives and the provisions of criminal in the system be examined.
Key Words: Individual Retirement System, Accounting Structure, Auditing, Tax Incentives.
GİRİŞ
Sosyal güvenlik reformu ve sosyal güvenlikle ilgili yaşanan sorunlar
günümüzde pek çok ülkenin gündemini meşgul etmektedir. Her ülkenin
ekonomik ve sosyal durumları farklılık göstermekte, bu nedenle her ülke
kendi toplumsal yapısına uygun reform ve çözüm arayışları geliştirme çabası içindedir. Gelişmekte olan ülkelerde BES’i ilk olarak 1980 yılında bir
Güney Amerika Ülkesi olan Şili uygulamaya koymuş, daha sonra bu ülkeyi 1992 yılında Peru ve 1997 yılında da Meksika izlemiştir (Tuncer, 2003,
19). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan demografik değişimler,
yaşam süresinin uzaması gibi etkenler, eski parametreler üzerine kurulmuş
sistemlerin aktüeryal dengesini alt üst etmeye başlamış sosyal güvenlik
sistemlerinin dengelerinin bozulmasına neden olmuştur. Türkiye’nin de
içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ise dağıtım esaslı sosyal güvenlik sistemleri kamuoyunca bilinen nedenlerle darboğaza girmiştir. Bu
sebepler, Türkiye’nin de sosyal güvenlik alanında kapsamlı reformlar yapmasını kaçınılmaz kılmıştır. Kamu sosyal güvenlik sisteminin yanı sıra,
bireylerin ve kurumların kamusal sosyal güvenlik sistemini destekleyecek
ek bir finansal destek sistemine olan gereksinimleri bireysel emeklilik alanın doğmasına ve gelişmesine ön ayak olmuştur.
BES ve bu sistemde yer alan kurumlar, katılımcıların kendi birikimleri ile gelecekteki yaşamlarını güvence altına almasının yanında, kurumsal
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yatırımcı pozisyonları ile ülke ekonomisinin para ve sermaye piyasaları
için büyük bir önem arz eden kurumsal yatırımcı eksikliğini gideren bir
finansal gücü temsil etmektedirler. BES içinde değerlendirilen fonlar, para
ve sermaye piyasalarının güvenilirliği açısından, işlem derinliği getirmektedir. Bundan dolayı gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde BES, kamu
sosyal güvenlik sistemine önemli bir finansal destek oluştururken; ulusal
ekonomiye finansal kaynakların kazandırılmasını sağlayan bir fonksiyon
ifade eder.
Çalışmada bireysel emeklilik sisteminin denetimi ve muhasebe yapısı
ile ilgili ana unsurlar ayrıntılı bir biçimde anlatılacaktır. Ayrıca bireysel
emeklilik sisteminin en önemli unsurlarından biri olan vergi teşvikleri,
katkı paylarının vergilendirilmesi, emekli olanların ve emekli olmadan sistemden çıkanların/çıkarılanların gelirlerinin vergilendirilmesi konularına
yer verilmiştir.
1.Bireysel Emeklilik Sisteminin Denetim Yapısı
Bireylerin emeklilik döneminde gelirlerini etkileyecek olan ve sistemde
faaliyet gösteren firmaların, bununla birlikte sistemin organizasyon yapısı
içerisinde yer alan diğer kurum ve kuruluşların bireysel emeklilik sisteminin denetim mekanizmasının daha iyi işlemesi konusunda ortak faaliyetler
içerisinde olduğu bilinmektedir.
BES piyasa risklerini içinde barındırmaktadır. Emeklilik planları ile
birlikte yönlendirilen fonların finansal piyasalarda bulunan yatırım enstrümanlarında değerlendirilmesi olası olumsuz durumlar karşısında sistemin
yatırımcısı konumunda bulunan katılımcıları piyasa riskleri ile karşı karşıya bırakmakta aynı zamanda risklerin katılımcılar tarafından üstlenilmesi
durumu ortaya çıkmaktadır.
Katılımcı, katkı payının yönlendirilmesinde söz sahibi olmakta, ancak
zarara uğradığında emeklilik dönemi yoksulluğu riskini yönetme şansı kalmamakta, bu riski garanti altına alması söz konusu olmamaktadır. Burada
risk yönetimi adeta spekülatif bir riskin yönetimi hatta bir kumar şekline
dönüşmektedir. Bu gelişme, vatandaşını yoksullukla karşı karşıya bırakmama yükümlülüğü olan devletin de neticede menfaatini zedeleyeceği
için, bu spekülatif durumdan, müdahil sıfatıyla devletin sorumlu ve yetkili
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olması doğaldır (Uralcan,2005,160). Bu nedenle özellikle şirketlerin çalışanlarına sağladığı emeklilik planlarında, katkıların düzenli şekilde yapılması ve vaat edilen menfaatlerin verilmesinin sağlanması amacıyla emekli
maaşı vaadinde bulunan şirketler, mutemetlik konusundaki kapsamlı yasal
düzenlemelere ve devlet denetimine tabi tutulmaktadır (Mitchell,2003,2).
Bireysel emeklilik sistemlerinde de emeklilik şirketleri aynı hassasiyetle denetlenmektedir. Türkiye’de uygulanan bireysel emeklilik sisteminde
denetim sisteminin altyapısı hazırlanırken hem AB yasal düzenlemelerine
uyumlu hem de gerekli işlevleri gerçekleştirebilecek yapıda olması amaç
edinilmiştir.
Genelge, tebliğ ve kararlar dışında, esas olarak, 4632 sayılı Kanun’un
altıncı bölümünde bulunan yirminci ve yirmi birinci maddelerde, Bireysel
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik,
beşinci bölüm yirmi yedinci madde ile otuz birinci maddelere kadar olan
maddelerde denetim hakkındaki hükümlere yer verilmiştir.
BES’de çok yönlü ve geniş kapsamlı denetim mekanizması bulunmaktadır. Söz konusu mekanizma; Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan denetim, Emeklilik Gözetim Merkezince yapılan günlük gözetim ve denetim, aktüeryal
denetim, bağımsız dış denetim, iç kontrol sistemi ve iç denetim olmak üzere çeşitli şekillerde yerine getirilmektedir.
1.1 Faaliyet Sırasında Denetim ve Yerinde Denetim
Hazine Müsteşarlığı, emeklilik şirketlerinin emeklilik ve sigortacılık faaliyetlerini yılda bir defa olağan olarak, gerekli gördüğü hallerde
her zaman olağan dışı olarak denetlemektedir. Emeklilik şirketi, Hazine
Müsteşarlığı tarafından yapılacak denetimlerde, defter, kayıt ve belgeleri
incelemeye hazır bulundurmakla ve istenilen her türlü bilgiyi ve belgeyi
vermekte yükümlü bulunmaktadır. Ayrıca emeklilik yatırım fonlarının kuruluş aşamasından itibaren; organizasyon yapısı, iç denetim ve bağımsız
denetim, muhasebe, belge ve kayıt düzeni, katılımcıların bilgilendirilmesine ilişkin esaslar, yatırım fonu paylarının kayda alınmasına ilişkin esaslar,
fon türlerine ve portföy sınırlamalarına ilişkin ilkeler, fon portföyündeki
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varlıkların değerlendirilmesine ve saklanmasına ilişkin hususlar, fonların
birleştirilmelerine ve devirlerine yönelik esaslar SPK tarafından düzenlenmektedir.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÖZETİM VE DENETİM

Şekil 1:Bireysel Emeklilik Sisteminde Gözetim ve Denetim
1.2. Aktüeryal Denetim
Bireysel emeklilik şirketi, her yılsonu itibariyle bir aktüer tarafından
yapılacak emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri ile ilgili aktüeryal denetime
tabidir. Bu denetim, şirketin faaliyet gösterdiği tüm branşları kapsar. Bu
branşlarla ilgili teknik analizleri içerir.
Bu denetimle ilgili bilgiler ve raporlar şirket içinde kalmaz. Hazırlanan
raporlar, şirket genel müdürü veya yardımcısı tarafından imzalı olarak her
yılın en geç Mart ayı sonuna kadar Hazine Müsteşarlığına gönderilir. Hazi-
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ne Müsteşarlığı, branş bazında yapılacak teknik analizlerin kapsamını ve aktüerya raporunun içeriği ile gönderilme süresini belirlemeye yetkilidir (Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik md.28).
1.3. Günlük Gözetim ve Denetim
Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini
sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik
şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığının günlük gözetim ve denetimine tabi olmaktadır. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı, emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük gözetimi, denetimi, katılımcılara ait bilgilerin
saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme vb. fonksiyonlar için
Emeklilik Gözetim Merkezi’ni (EGM) görevlendirmektedir.
Gözetim ve denetim faaliyetlerinde EGM, katılımcıların emeklilik yatırım fonlarıyla ilgili işlemlerine ilişkin bilgileri SPK’dan ve SPK’nın uygun
göreceği saklayıcı kuruluştan temin edebilmektedir. EGM’nin görevini yerine getirebilmesi için emeklilik şirketinin bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda emeklilik şirketleri; katılımcıların bireysel emeklilik
sistemine girmesine, katkılarının emeklilik planlarına uygun olarak yatırıma yönlendirilmesine, yapılacak kesintilere, katkıların bireysel emeklilik
hesaplarında izlenmesine, aktarımların yapılmasına, sistemden ayrılmalara, bireysel emeklilik aracılık faaliyetlerine ve ilgili diğer işlemlere ilişkin olarak katılımcılar ve Hazine Müsteşarlığı nezdinde şeffaf işlemesini
sağlayacak çağdaş bilgi teknolojisinin alt yapısını oluşturmak zorundadır.
Emeklilik şirketi; katılımcı bazında gerçekleştirilen tüm işlemleri gerçek
zamanlı olarak ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleriyle takip etmekle,
katılımcı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından geriye dönük olarak elektronik sorgulamayı açık tutmakla ve standartlaştırılmış veri tabanı kayıtlarını
emeklilik gözetim merkezine gün sonu itibarıyla iletmekle sorumlu bulunmaktadır.
Emeklilik şirketi kullanacağı bilgi teknolojisi sayesinde, elektronik sorgulamaları gerçek zamanlı olarak yanıtlayacak mekanizmayı bünyesinde
oluşturmak ve katılımcılara internet ve otomatik sesli yanıtlama teknolojileri kullanılmak suretiyle hizmet vermek zorundadır (Emeklilik Şirketleri
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik md.29).
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1.4. İç Denetim
Emeklilik şirketinin iç denetimi; mali ve idari hususlarda sağlam bilgi
akışını, bilgi bütünlüğünü, bilginin zamanında elde edilmesini sağlamayı, verimliliği artırmayı ve emeklilik şirketi faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu temin etmeyi amaçlamaktadır. Emeklilik şirketinin iç denetim
sistemine ilişkin tüm politika ve prosedürleri yazılı hale getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda emeklilik şirketi faaliyetlerinin mevzuata, şirketin
genel strateji ve politikalarına, emeklilik sözleşmesine ve ana sözleşmeye
uygun yerine getirilmesini; emeklilik şirketi adına yapılan işlemlerin genel
ve özel yetkilere dayalı ve sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, katılımcılar ve diğer işlerle ilgili belgelerin düzenlenmesini; emeklilik şirketinin
muhasebe, belge ve kayıt düzeninin iyi bir şekilde işlemesini; usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi için risklerin
tanımlanmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını; kayıtların zamanında ve
doğru tutulmasını; emeklilik şirketi çalışanlarının kendi adlarına yaptıkları
işlemlerden şirketle çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olanların tespitini; yapılan harcamaların belgeye dayandırılmasını kapsayacak şekilde
emeklilik şirketinin iç denetimini oluşturması gerekmektedir.
Belirtilen emeklilik şirketi faaliyetlerinin iç denetim prosedürlerine uygun olarak işleyişi, emeklilik şirketi denetçileri tarafından denetlenmektedir. Bu amaçla emeklilik şirketi mesleki deneyim süresi hariç, emeklilik
yatırım fonlarında fon denetçisi olmak için gereken niteliklere sahip en
az bir iç denetçi atamaktadır. Fon denetçisi de bu niteliklere sahip olma
şartı ile şirketin iç denetçisi olarak görevlendirilebilmektedir. Emeklilik
şirketinin iç denetçisi, şirketin mali durumunu zayıflatacak veya olağan
dışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığını tespit etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu ivedilikle emeklilik şirketinin yönetim
kuruluna sunmak ve eş zamanlı olarak bir örneğini Hazine Müsteşarlığına
göndermek zorundadır (Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik md.31).
1.5. Dış Denetim
Emeklilik şirketinin mali yönden bağımsız dış denetimi, bağımsız denetleme kuruluşları tarafından yılda en az bir kez yapılmaktadır. Ayrıca,
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fonların hesap ve işlemleri üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabi olmaktadır ( 4632 Sayılı Kanun: md.21.).
Emeklilik şirketinin yaptıracağı bağımsız denetlemenin yazılı bir denetleme sözleşmesine bağlanması ve bu sözleşmenin bir örneğinin denetlenecek emeklilik şirketi tarafından Hazine Müsteşarlığına gönderilmesi
gerekmektedir. Söz konusu denetleme sözleşmesinde; emeklilik şirketinin
denetlenmesinde görevlendirilecek denetçilerin ve yedeklerinin, yapılacak bağımsız denetlemenin amacının ve kapsamının, bağımsız denetleme
kuruluşu tarafından anlaşma kapsamında sunulacak diğer hizmetlerin, tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve ücretin belirtilmesi zorunlu unsurlar
arasında yer almaktadır.
Emeklilik şirketinin bağımsız dış denetimi; mevzuat ve genel kabul
görmüş muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden, defter, kayıt ve
belgeler üzerinde yerine getirilmektedir. Denetleme sonucunda düzenlenen yıllık denetleme raporu ve özeti, denetlenen emeklilik şirketinin yönetim kuruluna teslim edilmektedir. Rapor özetleri, ilgili bulunulan yıla ilişkin mali tablo ve raporların görüşüleceği genel kurullarda okunmaktadır.
Söz konusu raporlar Hazine Müsteşarlığının gerek gördüğü hallerde ülke
genelinde basım ve dağıtımı yapılan günlük ve tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanmaktadır. Birleşme ve devir halinde de denetleme yapılmakta olup, bu durumda yapılan denetleme sonucunda düzenlenen denetleme
raporu, bir örneği altı iş günü içinde Hazine Müsteşarlığına gönderilmek
üzere denetlenen emeklilik şirketin yönetim veya tasfiye kuruluna teslim
edilmektedir. Bağımsız dış denetim şirketi ile sözleşme feshedilmesi durumunda veya denetleme sözleşmesi süre bitiminde yenilenmediği takdirde
söz konusu durum emeklilik şirketi ve bağımsız denetçi tarafından en geç
on gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirilmektedir (Emeklilik Şirketleri
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik md.30).
2. Bireysel Emeklilik Sisteminin Muhasebe Yapısı
Bireysel Emeklilik Muhasebe Uygulaması’nın (BEMU) amacı, bu sistemde faaliyet gösteren şirketlerin tek tip bilanço ve gelir tablosu hazırlanmasına olanak sağlayarak, muhasebe kayıtlarında ve raporlamada birlik
sağlanması, sağlıklı karşılaştırma yapılabilmesi, istatistiksel bilgiler der62
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lemeye olanak sağlayacak bir altyapı oluşturulup, mali durumun ve gelişimin birçok açıdan rahatlıkla izlenebilmesinin sağlanabilmesidir (Erol ve
Yıldırım, 2003, 401).
Bireysel emeklilik şirketleri, sistemin getirdiği birçok yasal düzenlemenin yanında, ekonomik hayatın gerektirdiği konjonktürel dalgalanmalara ait sınırlara uyum sağlayabilmek amacıyla ölçme ve değerlendirme
sistemlerine gereksinim duyar. Kimi zorunlu olan bu sistemlerin kimi de
şirketin stratejilerini belirleyebilmesi için hazırlanan isteğe bağlı sistemlerdir. Bireysel emeklilik şirketlerinin, hem yasal düzenlemelerle hem de
yurtiçi, yurtdışı çevre sistemleriyle uyum sağlayabilmesi, rekabet stratejilerinde başarılı olabilmesi ve hedeflerine varabilmesi muhasebe işlemleri
sonucunda üretilebilen ölçme ve değerlendirme sistemleri ile mümkün olabilmektedir (Uralcan, 2005, 165).
2.1. Genel Muhasebe Prensipleri
Muhasebe yapısı tesis edilirken, kamu-özel her iki kesim tarafından
uyulması gereken prensipleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (Erol ve Yıldırım, 2003, 405):
• Şirketlerin, zaman sınırı olmaksızın faaliyetlerini sonsuza dek sürdürecekleri varsayımını ifade eden süreklilik prensibi,
• Zaman sınırı olmadığı varsayılan şirket ömrünün, belirli dönemlere
bölünerek, her dönem faaliyetlerinin bir diğerinden bağımsız olarak ortaya
çıkarılması, belirlenmesi anlamına gelen dönemsellik prensibi,
• Uygulamaya konan ve birbirini izleyen dönemlerde aynı muhasebe
politika ve uygulamalarının değiştirilmeden yapılması istikrarını ifade
eden tutarlılık prensibi,
• Bilgi amaçlı hazırlanan mali tabloların, açık, seçik, net ve kolay anlaşılır yapıda olmasını ifade eden gerçek ve tam açıklama prensibi,
• Ekonomik kararları etkileyen, yanlış sunumunun önemli olumsuz gelişmelerin olmasına neden olan ya da sunulmasının yanlış yorumlara neden
olması söz konusu olan konuların, önemli konu sayılması ve bunların mali
tablolarda mutlaka yer almasının esas olduğu önemlilik prensibi,
• Şirketin karşılaşabileceği zararları düşünerek, yeterli karşılıkları ayırması bilincine ulaşması anlamı taşıyan ihtiyatlılık prensibi,
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• Muhasebe işlemlerinin uygulanmasında, bilgilerin depolanması, rapor
edilmesi aşamalarında toplumun çıkarlarının gözetilmesi, sosyal amaçlara yer verilmesi, hesaplarla ilgilenenlerin doğru kararlara varabilmesi gibi
konuları ifade eden sosyal sorumluluk prensibi,
• Muhasebesel bilgileri kapsayan kayıtların güvenilir olması, gerçek
durumu yansıtması, usulüne uygun düzenlenmesi, objektif belgelere dayandırılması anlamını taşıyan objektif belge ve tarafsızlık prensibi,
• Ölçme ve değerlendirme amaçlı tablolarda, karşılaştırmaların sağlıklı olarak yapılabilmesini sağlamak amacıyla, özellikle parayla ölçülebilen
iktisadi olayların açıklanmasında, ortak bir ölçü, en makul ortak bir para
birimi ile değerlendirme yapmayı ifade eden parayla ölçme prensibi,
• Şirketin tüzel kişiliğini kabul ederek, muhasebe işlemlerinin bu kişilik
adına yürütülmesi gerekliliğini ifade eden kişilik prensibi,
• Varlıkların, elde etme maliyeti ile rayiç bedeli arasında hangisinin değeri daha düşük ise o değere göre değerlendirilebileceği, varlıklarla ilgili
değişimlerin objektif belgelere dayandırılması ve ona göre değerlendirilmesi gerekliliğini ifade eden maliye prensibi,
• İşlemlerin muhasebeleştirilmesinde, yasal özelliklerinden önce mali
yapıları ve şirket için ifade ettikleri değeri göz önünde bulundurulan, özün,
biçime öncelik kazanması esasına dayanan özün önceliği prensibi.
Bu prensipler uluslar arası ortamlarda da önem taşıyan, Avrupa Birliği direktifleri vb. düzenlemelerde üzerinde önemle durulan prensiplerdir.
Yasalar bu prensipleri destekler. Bu prensiplerin işlerlik kazanmadığı ülkelerdeki ekonomik göstergeler önemini yitirmekte, inceleyenlerin zihninde
soru işaretleri belirmektedir. Bu prensipler standardizasyon, şeffaflık, sosyo-ekonomik fayda ve verimlilik açısından önem taşımaktadır.
2.2 Bireysel Emeklilik Muhasebe Uygulaması Hesap Planı
Bireysel emeklilik şirketleri, hesap planının aşağıda sıralanan hesaplarını Hazine Müsteşarlığı’nın izni dışında değiştiremez. Ana hesaplar özetle
aşağıdaki gibidir:
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Hesap Sınıfı Kodu Hesap Adı
1
Dönen Varlıklar
2
Duran Varlıklar
3
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5
Özkaynaklar
6
Gelir Tablosu Hesapları
7
Boş
8
Boş
9
Nazım Hesaplar
Ana hesapların alt planlarının bireysel emeklilik şirketlerinin gereksinimlerine göre açılmasında serbesti vardır. Ancak, bu serbesti, Hazine
Müsteşarlığının istediği tabloların ve bilgilerin elde edilmesini, görülmesini, engellememeli, bu bilgilere istendiği anda ulaşabilme olanağına zarar
vermemelidir.
3. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Vergi Teşvikleri
Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar ödedikleri katkı payı tutarlarını gelir vergisi matrahlarından indirerek aynı matraha sahip diğer mükelleflere göre daha az vergi öder. Avantajı kullanan ücretli katılımcıların net
maaşları, yılsonunda bulundukları vergi dilimine karşılık gelen gelir vergisi oranına bağlı olarak artış gösterir. Beyana tabi geliri olan katılımcıların
ise ödeyeceği gelir vergisi tutarı düşer.
3.1. Katkı Paylarının Vergilendirilmesi
3.1.1. Gerçek Kişilerin Katkı Payının Vergilendirilmesi
Katkı payı, genellikle, bireysel sigortalarda, çalışanlar, grup sigortalarında ise, işverenler tarafından karşılanmaktadır. Teşvik amacıyla, 4697
Sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerden 63. Maddenin 3. Bendi katkı
payları ile ilgilidir. ‘Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de
kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla, ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum
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ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen
primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları;
İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği
ayda elde edilen ücretin %10’unu(bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin %5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar
Kurulu bu oranı %20 oranına kadar(bireysel emeklilik sistemi dışındaki
şahıs sigorta poliçeleri için %10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen sınırı asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.’
Yasanın getirdiği uygulamadan anlaşılan, ücretlilerin, kendisi, eşi ve
küçük çocukları için, bireysel emeklilik sistemine katkı payı olarak yapacağı ödemelerin, brüt ücretin %10’una kadar olan bölümünü vergi matrahından düşebilecektir. Brüt ücretin %10’una kadar olan bu bölümün yıllık
tutarı, asgari ücretin yıllık toplamını aşmayacaktır. Asgari ücretten kasıt, sanayi kesiminde çalışan ve 6 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin
söz konusu olduğu ve ‘küçük çocuk’ kavramından kastında 18 yaşını doldurmamış ve hizmet erbabı tarafından bakımı zorunlu olanlar ve nafaka verilmek
suretiyle bakılanlar anlaşılmaktadır (Erol ve Yıldırım, 2003, 360).
Hem bireysel emeklilik katkı payı hem de hayat sigortası primi ödeyen
kişinin vergi matrahından düşebileceği tutar, bireysel emeklilikte brüt ücretin %10’unu, hayat sigortası poliçelerinde %5’ini ve her ikisi için yapılan
kesinti toplamı hiçbir şekilde brüt ücretin %10’unu ve yıllık toplam olarak
da, asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
3.1.2.İşverenlerin Çalışanları İçin Ödediği Katkı Payının
Vergilendirilmesi
4697 Sayılı Kanun’un, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK)
40.maddesine getirdiği değişiklik olarak 9.bendinde yer alan, ‘İşverenler
tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının
toplamı bu kanunun 63.maddesinin birinci fıkrasının 3.nolu bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)’ ibaresi, işverenin çalışanlar için ödediği
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katkı payında ve her ikisinin birlikte ödediği katkı payları toplamında da,
vergiden arındırılan tutarı, brüt ücretin %10’u ve asgari ücretin yıllık tutarı
ile sınırlamaktadır.
Uygulamada, hem çalışanın hem de işverenin birlikte ödediği katkı payları ile ilgili işlemler yapılmaktadır. Toplamda, yukarıda değinilen
GVK 63/3 ile ilgili oranların dışına çıkılamamaktadır. Her iki tarafın ödediği katkı paylarının toplam tutarı, brüt ücretin %10’unu ve yıllık toplam
olarak da asgari ücretin yıllık toplamını aşmamaktadır.
3.2 Emekli Olanların ve Emekli Olmadan Sistemden Çıkarılanların
Gelirlerinin Vergilendirilmesi
GVK’nın 22.maddesinde yapılan değişiklik ile bireysel emeklilik sisteminden veya sigorta şirketlerinden birikimli hayat sigortasından elde edilen birikimlerin aşağıda verilen şekilde bir bölümü gelir vergisinden istisna
edilmiştir (GVK-3/2003-3 BES).
1. Bireysek emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlara yapılan
ödemelerin %25’i,
2. Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenlere yapılan ödemelerin %10’u gelir
vergisinden istisna tutulmuştur.
3. Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortalarından vefat, maluliyet ve tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelere de
yukarıda belirtilen istisna uygulanacaktır.
4. Ayrıca tek primli yıllık gelir sigortalarına ilişkin ödemelerin tamamı
gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Bakanlar Kurulu, 24/12/2002 tarih ve 2002/5000 sayılı Kararı ile uygulanacak kesinti oranlarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Bireysel emeklilik ile diğer sigorta şirketlerince;
1. On yıl süreyle prim, aidat ve katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan
ödemelerden %15’i,
2. On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik
sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer şahıs sigortalarından on yıl süreyle prim ve aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle yarılanlara yapılan ödemelerin %10’u,
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3. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara
yapılan ödemelerden %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Birikimli şahıs sigortaları kapsamında yapılacak kesinti 07/10/2001 tarihinden
itibaren düzenlenen poliçelere ilişkin olarak yapılacak ödemeler açısından
geçerlidir.
3.3 Hayat Sigortası Şirketindeki Birikimlerini, Bireysel Emeklilik
Sistemine Devretmek İsteyenlerin Vergi Ödemesi
Emeklilik şirketine dönüşen şirketlerde veya emeklilik şirketine asgari
%10 payla ortak olmuş hayat branşında faaliyet gösteren ve yeni poliçe
akdetme yetkisine sahip şirketlerde birikimli hayat sigortası bulunan sigortalılar, sisteme giriş aidatı ve aktarıma ilişkin masraf kesintilerine tabi
tutulmaksızın birikimlerini ve diğer haklarını bireysel emeklilik sistemine
aktarabilir.
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun
geçici 1.maddesi uyarınca, söz konusu devir işleminin, 07/10/2006 tarihine kadar gerçekleştirilmesi koşuluyla, söz konusu birikimleri bireysel
emeklilik sistemine devri, her türlü vergi, resim ve harçtan istisna edilmiş
bulunmaktadır.
4. Bireysel Emeklilik Sisteminde Ceza Hükümleri
4632 sayılı, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun
yedinci bölümü ceza hükümleri ile ilgilidir. Bu kapsamdaki cezalar, ‘İdari
Suç ve Cezalar’ ve ‘Adli Suç ve Cezalar’ diye iki bölümde ele alınmıştır.
İdari Suç ve Cezalar bölümü ile ilgili suç ve cezalar 22.maddede verilmiştir.
Madde başlıklarını kısaca özetlemek gerekirse; emeklilik sözleşmelerinin
düzenlenmesi, katkı paylarının yatırıma yönlendirme, aktarıma yönlendirme, komisyon ve ücretlerin düzenlenmesi, katılımcılara karşı bilgi verme
sorumluluğu gibi hükümler yer almaktadır. İlgili idari cezaların uygulanmasından önce ilgili kuruluş veya kişilerin savunmaları alınır. Savunma
istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma
verilmemesi halinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir.
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İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde,
verilen para cezası iki katı, izleyen tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para
cezasının verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki
cezalar tekrarda esas alınmaz.
Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen suçu işleyenler hakkında kanunî kovuşturmaya geçilmekle birlikte, gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Müsteşarlığın talebi üzerine valiliklerce bunların
işyerleri geçici olarak kapatılır; ilan ve reklamları durdurulur ya da toplatılır.
‘Adli Suç ve Cezalar’ ile ilgili suç ve cezalar ise, 23.maddede verilmiştir. Ayrıca, bu bölümün 24.maddesinde ‘Kovuşturma Usulü’ ve 25.maddesinde ise, ‘Genel hükümlerin Saklılığı’ verilmiştir.
SONUÇ
Günümüzde denetlenmeye en çok ihtiyaç duyulan kurumların başında
finansal kurumların geldiği gerçeğini göz ardı etmenin sonuçlarını küresel
finans krizi ile yaşayarak gördük. Finansal kurumların, sermaye piyasalarında fonlara yön veren şirketlerin vb. daha fazla kazanç elde etme adına
yaptığı işlemlerin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların sebebini kamusal ve
özel denetim eksikliği ile ilişkilendirebiliriz.
Ülkemizde çok da uzun bir geçmişe sahip olmayan bireysel emeklilik sisteminin oluşumunda organize hareket edilmiş; akademisyenler, özel
sektör temsilcileri ve kamu görevlilerinin de katılımı ile Dünya’daki örnekleri de göz önüne alınarak sağlıklı bir temel atılmaya çalışılmıştır.
Bireysel emeklilik sistemi kamu kuruluşlarının ve özel sektörün sahip
olduğu çoklu denetim yapısına sahip olmakla birlikte günlük denetim ve
gözetim yapısına da sahip olması katılımcıların sistemde bulunan birikimlerini izlemesine ve kontrol etmesine imkân vermektedir. Bu imkanların
daha da genişletilmesi ve tanıtımı ile yaygınlaşması halinde katılımcıların
sisteme duyduğu güven pekişecek ve çok daha fazla katılımcının sisteme
dahil olmasını sağlayacaktır.
Son zamanlarda emeklilik gözetim merkezi tarafından yapılan araştırmaların sonucunda sistemin vergi avantajları konusunda katılımcıların
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yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları ve vergi teşviklerinden faydalanmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu noktada ortaya çıkan tanıtım eksikliğinin giderilmesi, katılımcıların vergi teşviklerinden istifade etmesine ve sistemin
gelişmesine katkıda bulunacaktır.
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE EKONOMİK
GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN
PRIVATE PENSION SYSTEM AND THE ECONOMIC INDICATORS
Öğ. Gör. Hilal İLGİN UYAR*
Öz
Bu çalışmanın amacı, bireysel emeklilik sisteminin makroekonomik
etkilerini inceleyerek bireysel emeklilik sistemi verileri ile temel ekonomik göstergeler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
Bunu tespit etmek amacıyla bireysel emeklilik sisteminin katılımcı sayısı,
sertifika sayısı ve toplam yatırım tutarı ile makroekonomik göstergelerden
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksi, mevduat faizi, enflasyon, döviz kuru, büyüme oranı ve dış ticaret verileri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Araştırma sürecinde 2004-2009 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Bu incelemede bu faktörlerin bireysel emeklilik sistemini etkileyip etkilemediği ve bu faktörler ile bireysel emeklilik sistemi göstergeleri (katılımcı sayısı, sertifika sayısı ve toplam yatırım tutarı) arasında anlamlı bir
ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre yukarıda sayılan verilerden sadece sertifika
sayısı ile mevduat faizi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İlgili
dönemden bir önceki dönemin mevduat faizi ilgili dönemin sertifika sayısını etkilemektedir. Söz konusu dönemdeki sertifika sayısı ise bir sonraki
dönemin mevduat faizini etkilemektedir.
Anahtar Sözcükler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Ekonomik Göstergeler
Abstract
The aim of this thesis is, to investigate whether there is a significant relationship between the data of private pension system and the basic
economic indicators, by examining the macroeconomic effects of private
pension system. In order to determine this, based on the number of partici*
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pants of the private pension system, the number of the certificates and total
investment amount macro economic indicators, the relationship between
the Istanbul Stock Exchange index, deposit interest rates, inflation, exchange rate, growth rate and external trade data were examined. Monthly
data of 2004-2009 years are used in investigation. By this study, it has
been investigated whether these factors have any effect on private pension
system or not, and if there is any significant relationship between these factors and the private pension system indicators (such as the number of the
participants, the number of the certificates and total investment amount).
According to the findings, it was found out that there was a significant relationship only between the number of certificates and interest rates
among the data mentioned above. The deposit interest rate of an earlier
period than the related period has an effect on related period certification
number. The certification number on the related period affects the deposit
interest rates of the following period.
Key Words: Private Pension System, Economic Indicators
1.GİRİŞ
Dünyadaki temel sorunlardan birisi, giderek yaşlanan ve bakıma muhtaç olan nüfusun artması ve çalışmayan kesimin refah düzeyinin korunması
için gerekli sistemin kurulmaya çalışılmasıdır. Bazı ülkeler yıllar önce, ileride yaşayacakları problemleri fark ederek emeklilik sistemlerinde köklü
değişiklikler yapmışlardır. Düzenlemeler ülkeden ülkeye değişiklikler göstermekle beraber, temel alınan düşünce; çalışırken biriktirmek ve emeklilikte refah düzeyinde herhangi bir değişiklik olmadan yaşamını sürdürmek
olmuştur (Öğütgen, 2003: 1).
İnsan ömrünün uzaması ve nüfusun yaşlanması, doğumların azalması,
sosyal güvenlikte aktif pasif dengesinin pasif lehine bozulması, demografik
yapının değişmesi, kronikleşen işsizlik, sağlık hizmetlerinin pahalılaşması, kişisel ihtiyaçların artması sebebiyle sosyal güvenlik sistemleri ekonomik krize sürüklenmiştir. Bunun sonucu olarak mevcut sistemin yaşamını
devam ettirebilmesi için devlet bütçesinden sübvansiyon yapılmasından,
emeklilik ödemelerinin ve sosyal sigorta yardımlarının azaltılmasına ve
emeklilik yaşının yükseltilmesine kadar çeşitli önlemlere başvurulmakta72
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dır. Bu süreçte çalışanların gönüllü katılımıyla işleyen ve çalışanlara esas
itibariyle ek nitelikte emeklilik yardımı sağlayan fon esasına dayalı ikinci
bir rejime olarak bireysel emeklilik sistemine (BES) ihtiyaç duyulmaktadır (Kayhan, 2007: 21). BES henüz çok yeni sistemler olarak sayılabilir
ancak her geçen gün hızla büyümektedir. 1980’li yıllarda BES’de yer alan
ülke sayısı 5’in altında iken 2000’li yıllara gelindiğinde bu sayı önemli
bir şekilde artmış ve 2010 yılında 35’in üzerine çıkmıştır (Demirpehlevan,
2010;12).
Bireysel emeklilik şirketleri, topladıkları birikimleri, oluşturdukları
emeklilik fonları vasıtasıyla ekonominin hizmetine sunmaktadırlar. Bu
fonlar, büyüklükleri sebebiyle tüm dünyada önemli kurumsal yatırımcılar
olarak kabul edilmektedirler. Finansal piyasalarda değerlendirilen emeklilik fonları ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak ekonomik kalkınmaya katkı yapabilir, sermaye piyasasına kaynak sağlayarak piyasaların
gelişmesi ve derinleşmesine katkıda bulunabilir ve kamu ve özel sektörün
borçlanma olanaklarını kolaylaştırabilir. Bu bağlamda BES’in ekonomik
sistem ve finansal piyasalar içinde önemli bir işlev üstlendiği söylenebilir.
Bu çalışmanın amacı bireysel emeklilik sistemi verileri ile temel ekonomik göstergeler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
Bunu tespit etmek amacıyla BES katılımcı sayısı, sertifika sayısı ve toplam
yatırım tutarı ile makroekonomik göstergelerden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) endeksi, mevduat faizi, enflasyon, döviz kuru, büyüme
oranı ve dış ticaret verileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu incelemede bu faktörlerin BES’i etkileyip etkilemediği ve bu faktörler ile bireysel
emeklilik göstergeleri (katılımcı sayısı, sertifika sayısı ve toplam yatırım
tutarı) arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.
2. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
Türkiye’de BES 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi” başlıklı 4632
sayılı kanun ile başlamıştır. Bu kanunun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının
yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak
refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yarataMART - NİSAN 2012
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rak istihdamın arttırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını sağlanması, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre
oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Hazine Müsteşarlığı 10 emeklilik şirketine hayat sigorta şirketinden
emeklilik şirketine dönüşüm ve bir şirkete emeklilik şirketi kuruluş izni ile
on bir şirkete emeklilik branşı faaliyet ruhsatı verilmiştir. 27 Ekim 2003
tarihinde ilk emeklilik planlarının tasdiklenmesiyle BES fiilen başlamıştır
(Girgin 2007: 73; Andersen, 2001; Çıltık, 2010: 6).
Türkiye’de BES uygulaması sosyal güvenlik sisteminin zorunlu sigortalarla ilgili programının dışında sisteme destekçi olan ikinci bir programdır ve sosyal güvenlik sisteminde üçüncü ayak olarak kabul edilmektedir (Sezer, 2008: 29). BES ile kişiler aktif çalışma yaşamları süresince
birikimlerini uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde
ek gelir elde edebilirler (Akpınar, 2007: 75). Bu bağlamda BES’in özüne
inildiğinde temel iki amacı ortaya çıkmaktadır. Birincisi; bireylerin yaşlılıklarında kullanmaları amacıyla güvenli bir tasarruf yapmalarına olanak
sağlamak, bu tasarrufları yönlendirmek, düzenlemek ve teşvik etmektir.
İkincisi ise bu tasarrufların güvenli bir şekilde ömür boyu emeklilik maaşı
veya toplu para şeklinde geri ödenmesine ilişkin düzenleme ve denetlemenin sağlanmasıdır (Demirpehlivan, 2010:92).
BES; ulusal tasarruf eğiliminin ve yatırım sistemi ikinci emeklilik geliri
ile bireylerin emeklilikte refah seviyelerinin artmasına, yatırımlara kaynak yaratılarak sistemin yeni iş ve istihdam olanakları yaratmasına, sosyal
güvenliğin kapsamının artmasına ve kamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünün azaltılmasına, mali sektörün daha sağlıklı işlemesine, kayıtlı ekonominin teşvik edilmesine, istikrarlı büyümeye olumlu katkı sağlanmasına, kurumsal yatırım stratejileri ile piyasalardaki dalgalanmaların
azalmasına ve sermaye piyasasının derinleşmesine olanak sağlar (Karausta, 2008: 16).
Bireysel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler; Aegon Emeklilik ve Hayat, Allianz Hayat ve Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik,
Avivasa Emeklilik ve Hayat, Deniz Emeklilik ve Hayat, Ergo Emeklilik
ve Hayat, Finans Emeklilik ve Hayat, Fortis Emeklilik ve Hayat, Garanti
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Emeklilik ve Hayat, Groupama Emeklilik, ING Emeklilik, Vakıf Emeklilik
ve Yapı Kredi Emekliliktir. Şirket bazında katılımcıların fon tutarı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Katılımcıların toplam fon tutarının şirketlere
göre dağılımına bakıldığında sektörün Anadolu Hayat Emeklilik ve Avivasa Emeklilik ve Hayat tarafından yönlendirildiği görülmektedir.
Grafik 1: Şirket Bazında Katılımcıların Fon Tutarı (Milyon TL)

Kaynak:http://www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr/bireysel-emeklilikfon-tutari-12.2-milyar-tl-katilimci-sayisi-2.3-milyona-ulasti, 01.12.2011
3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
BES’in işleyişi 4632 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan
yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Kısaca sistemin işleyişi incelendiğinde,
emeklilik şirketinin büyük ölçüde bir yönetim ve koordinasyon şirketi
özelliğine sahip olduğu görülmektedir. Kuruluş iznini Bireysel Emeklilik
Koordinasyon Kurulu’ndan (BEKK) alan emeklilik şirketleri, katılımcılardan katılım paylarının tahsil edilmesi ve emekli olan katılımcılara emeklilik ödemelerinin yapılması gibi hizmetlere aracılık ederler (Gülhan, 2007:
70; Paksu, 2007: 27).
Sistemin işleyişinde Katılımcı, Takasbank, SPK, Bireysel Emeklilik
Aracısı, Hazine Müsteşarlığı, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Emek-
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lilik Gözetim Merkezi-EGM ve emeklilik şirketi bulunmaktadır Emeklilik
şirketleri ve portföy yönetim şirketleri arasında yapılan portföy yönetim
sözleşmesi ile emeklilik yatırım fonlarının profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilmesi sağlanmıştır (Satır, 2008: 25; Ugur, 2004: 159;
Bağlan, 2006: 84; Sezer, 2008: 39; İşbilen, 2008: 80; Baran, 2008: 54).
Sistemin işleyişinde temel unsur katılımcı ve emeklilik şirketi arasında
yapılan emeklilik sözleşmesidir. Sisteme katılım emeklilik sözleşmesinin
imzalanmasıyla başlar. Sözleşmesinin tarafları medeni hakları kullanma
ehliyetine sahip ve şirket nezdinde açılacak olan bireysel emeklilik hesabına katkı yapan veya adına bireysel emeklilik hesabı açılan “ katılımcı “ ile
“ emeklilik şirketidir” (Tuğsel, 2007: 51). Katılımcının ilk yükümlülüğü,
sözleşme ile belirlenen esaslar dâhilinde, emeklilik şirketi nezdinde açılacak bireysel emeklilik hesabına katkı paylarını düzenli ödemektir (Satır,
2008: 28). Katılımcı emekliliğe hak kazanmadan önce BES’e katkıda bulunmaya ara verebilir. Katılımcı, katkı payını emeklilik planlarında belirtilen fonlar arasında paylaştırabilir. Katkı payı dağılım oranları veya tutarlarına ilişkin değişiklik yılda azami dört kez yapılabilir (Özkan, 2009: 69).
Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma üç durumda söz konusu
olabilir. Bunlar; katılımcının sürekli iş görmezlik hali söz konusu olmaksızın kendi isteği doğrultusunda sistemden ayrılması, sürekli iş görmezlik
durumunun ortaya çıkması halinde sistemden ayrılması ve vefat halinde
sistemden ayrılması olarak sayılabilir (Kıloğlu, 2007: 87).
Emeklilik şirketi, emeklilik sözleşmesi gereği emekliliğe hak kazanacağı tarihi en geç bir ay önceden katılımcıya bildirmektedir. Şirket, katkı
paylarını şirkete intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma
yönlendirmek zorundadır. Şirket, bireysel emeklilik faaliyetinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla emeklilik sözleşmesinde belirtilen
esaslar çerçevesinde giriş aidatı, işletim gideri ve yönetim gideri gibi kesintiler yapılabilir (Bağcı, 2006: 102). BES’in finansmanı temelde, katılımcı tarafından ödenen katkı payı ödemeleri ile yine katılımcı tarafından
karşılanan gider ödemeleri ve gider kesintileri ile sağlanmaktadır (Paksu,
2007: 34). Bireysel emeklilik şirketleri tarafından emeklilik yatırım fonları
kurulabilir. Fonların malvarlığı emeklilik şirketinin malvarlığından ayrıdır. Fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat
76

MART - NİSAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına
dahil edilemez (Sezer, 2008: 65- 69). Sistemin sağlıklı çalışması amacıyla
oluşturulan denetim faaliyeti; günlük gözetim ve denetim, yıllık olağan denetim, bağımsız dış denetim, iç kontrol sistemi ve iç denetim ve aktüeryal
denetim şeklinde yerine getirilmektedir (Satır, 2008: 37).
4. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİLENDİRME
BES vergilendirme aşamaları; katkı payı ödeme döneminde, yatırım
döneminde ve BES’den ayrılırken olmak üzere üç şekilde ortaya çıkmaktadır.
• Katkı Payı Ödeme Döneminde Vergilendirme: GVK’nun ilgili maddelerine istinaden BES’e ödenen katkı payı ve primlerin, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim yapılabilir. 1- Ücretli çalışanlar ve memurlar brüt
ücretlerinin %10’unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak
üzere BES’e ödedikleri katkı paylarını gelir vergisi matrahlarından indirebilirler (GVK. Mad. 63/3). 2- Yıllık beyanname verenler beyan ettikleri gelirin %10’unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere BES’e
ödedikleri katkı paylarını gelir vergisi matrahından indirebilirler (GVK.
Mad. 89/1). 3- İşverenler yine yukarıdaki limitler çerçevesinde doğrudan
gider yazmak sureti ile BES’e ödedikleri katkı paylarını vergi matrahından
indirebilirler (GVK. Mad. 40/9). Katkı payı ve primlerin vergi matrahının
tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem
ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.
• Yatırım Döneminde Vergilendirme: Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
• Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılırken Vergilendirme: Emeklilik ve sigorta şirketleri, bireysel emeklilik sözleşmesi dolaysıyla yaptıkları ödemelerden (istisna edilen tutar hariç) gelir vergisi stopajı yaparak
bunu vergi dairesine beyan etmekle yükümlüdürler. Bu bağlamda bireysel emeklilik şirketlerince; 1- Katılımcının, BES’den 10 yıl süre ile katkı
payı ödemeden sistemden ayrılması durumunda toplam birikimi üzerinden %15 stopaj uygulanacaktır. 2- BES’e 10 yıl veya daha fazla süreyle
katkı payı ödemiş olunmasına rağmen emeklilik hakkı kazanılmadan sisMART - NİSAN 2012
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temden ayrılma halinde emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan
ödemelerde %10 stopaj uygulanacaktır. 3- BES’den emeklilik hakkı kazandıktan sonra ayrılınması halinde, ayrılanlara yapılan ödemelerin %25’i
gelir vergisinden muaftır ve geri kalan tutara %5 stopaj uygulanacaktır.
4- Herhangi bir zamanda zorunlu nedenlerle (vefat, maluliyet veya tasfiye
gibi) sistemden ayrılma halinde ayrılanlara yapılan ödemelerin %25’i gelir
vergisinden muaftır ve geri kalan tutara %5 stopaj uygulanacaktır. (Gençyürek, 2011; http://www.emeklilikrehberi.com/vergibilgilendirme.php,
20.03.2011; http://web2.egm.org.tr/ webegm2/yeniweb/vergiavantajmain.
asp, 20.03.2011).
5. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ’NİN MAKRO EKONOMİK
ETKİLERİ VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
BES’in mikro amacı; bireylerin aktif çalışma döneminde tasarruf yapmasını sağlamak ve bu tasarrufların emeklilik döneminde ek gelir olarak
kullanılmasına olanak vermektir. Makro amacı ise; ekonomiye uzun dönemli kaynak yaratmaktır (Babuşçu, 20011: 1). Bireysel emeklilik fonlarının gelir dağılımında adalet, kaynak tahsisinde etkinlik, borçlanma politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlama, ekonomik istikrarı
sağlama ve sermaye piyasalarının gelişmesi gibi olumlu etkileri söz konusudur (Paksu, 2007: 77). BES’in genel ekonomik etkisi değerlendirildiğinde sistem, çalışanlara, işverenlere, serbest meslek sahiplerine, devlete,
ekonomiye, sermaye piyasası ve sigorta sektörüne değişik şekillerde faydalar sağlayacaktır. Bu faydalar (Can, 2010: 142; Işıklı vd., 2011: 28):
• İkinci emeklilik geliri ile bireylerin emeklilikte refah seviyeleri artar,
uzun vadede emeklilerinin yaşam koşulları iyileşir,
• Altyapı yatırımları ve uzun vadeli yatırımlara kaynak oluşturarak yeni
iş ve istihdam olanakları yaratır,
• Uzun vadeli fonların artması mali sektörün daha sağlıklı işlemesine
yardımcı olur,
• Enflasyonla mücadeleye ve istikrarlı büyümeye olumlu katkı sağlar,
• Sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlar, kurumsal yatırım
stratejileri ile piyasalardaki dalgalanmaların ve spekülasyonların azalmasına neden olur,
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• Tasarruf eğilimi artar, yatırıma yönelen fonlar çoğalır, mikro ve makro
tabanda ekonomiye kaynak yaratılır, alt yapı yatırımları ve uzun vadeli
yatırımlar ile yeni iş ve istihdam olanakları oluşturulur,
Sosyal güvenliğin kapsamı artar, kamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan yükü azalır.
BES’in etkin çalışması ve yukarıda açıklanan faydaları sağlayabilmesi için; vergisel teşviklerin artırılması, toplumun bilgilendirilerek sisteme
olan güvenin, ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması, grup emeklilik
planlarının özendirilmesi ve işveren katkılarının desteklenmesi, bireysel
emeklilik fonlarından gider kesintilerinin düşürülmesi, yatırım sınırlamalarına esneklik kazandırılması ve sosyal güvenlik amaçlı sandıkların finansal sisteme kazandırılması gerekir (Kara, 2006: 135-136; Teker ve Parlak,
2004: 52; Cansızlar, 2011: 1):
Türkiye için yeni bir konu olmakla birlikte birçok araştırmacı tarafından BES detaylı şekilde incelenmiş ve sistemin işleyişi farklı açılardan
ele alınmıştır. Örneğin, BES’in vergilendirilmesi (Tufan, 2007; Oktay,
2006; Baran, 2008), risk yönetimi (Eken ve Gaygısız, 2010; Özkan, 2009;
Mürütoğlu, 2005; Gaygısız, 2010), sistemin işleyişi (Satır, 2008; Aydın,
2008; Gülhan, 2007; İncidüzen, 2008; Tuncer, 2006; Tuğsel, 2007; Ünüvar, 2006; İşbilen, 2008; Demirpehlevan, 2010; Bağlan, 2006), BES’in
fon performansı (Altan, 2005; Algümüş, 2006; Kara, 2006; Sezer, 2008),
BES’in sermaye piyasalarına etkileri (Şimşek, 2006; Oktayer ve Oktayer,
2007; Demir ve Yavuz, 2004; Girgin, 2007; Can, 2010) ve BES’in makro
ekonomik etkileri konusunda (Hızlı, 2007; Karadeniz, 2007, Paksu, 2007,
İlgin Uyar, 2011) birçok çalışma yapılmıştır.
5. ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
5.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları
Bu araştırmanın amacı BES verileri ile temel ekonomik göstergeler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bunu tespit etmek
amacıyla BES katılımcı sayısı, sertifika sayısı ve toplam yatırım tutarı ile
makroekonomik göstergelerden İMKB endeksi, mevduat faizi, enflasyon
(TÜFE), döviz kuru (dolar), büyüme oranı ve dış ticaret verileri (ihracat
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ve ithalat) arasındaki ilişki incelenmiştir. Temel ekonomik göstergeler çalışmanın ekinde verilmiştir. Bu incelemede BES’i bu faktörlerin etkileyip
etkilemediği ve bu faktörler ile BES göstergeleri (katılımcı sayısı, sertifika
sayısı ve toplam yatırım tutarı) arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı
araştırılmıştır.
Aralarında anlamlı ilişki tespit edilmeye çalışan faktörler incelenirken
2004-2009 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Bunun nedeni
BES’in 2001 yılında başlamış olmasına rağmen sisteme ilişkin verilerin
2004 yılından itibaren yayınlanmaya başlamasıdır. Söz konusu yıllara ilişkin veriler EGM, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) internet sayfasından elde edilmiştir. Veriler aylık
olarak alınmış ve toplam 72 adet (6 yıl*12 ay) değer analize katılmıştır.
BES katılımcı sayısı, sertifika sayısı ve toplam yatırım tutarı ile İMKB
endeksi, enflasyon (TÜFE), döviz kuru (dolar), büyüme oranı ve dış ticaret
verileri (ihracat ve ithalat) arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Yapılan analizde sadece BES’in sertifika sayısı ile faiz oranları aralarında
anlamlı bir ilişki tespit edildiğinden çalışmanın bulguları kısmında sadece
sertifika sayısı ile faiz oranları aralarındaki ilişkiye değinilmiş ve analize
ilişkin istatistiksel tablolara yer verilmiştir.
5.2. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada araştırmanın yöntemi olarak Riske Maruz Değer- VAR
modelleri kullanılmıştır. BES verileri ile temel ekonomik göstergeler arasında ilişki olup olmadığı VAR modellerinin kullanım alanlarından etki
tepki fonksiyonu yardımıyla açıklanmıştır. Verilerin analizinde STATA.10
istatistiksel veri analizi ve değerleme programı kullanılmıştır.
VaR analizinden dört yolla sonuç alınabilir. Bunlardan birisi etki-tepki
fonksiyonları olup sistemdeki değişkenlerden birisine gelen şokun, sistemdeki diğer değişkenler üzerindeki etkilerini incelemek için kullanılır. EtkiTepki katsayılarını elde etmede kullanılan yöntem, çoğunlukla Cholesky
ayrıştırmasıdır. Bu yöntemde, hatalar dikeyleştirilir ve elde edilen varyankovaryans matrisi çapraz hale getirilir. (Çakıroğlu, 2007: 37; Özgen ve
Güloğlu, 2004: 97).
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Araştırma analiz edilirken aynı zamanda zaman serileri yöntemi kullanılmıştır. Değişkenler arasında var olan ilişkilerin tespit edilebilmesi için
serilerin birim kök içermemesi yani durağan olması gerekmektedir. Bir
regresyon denklemindeki açıklayıcı değişkenliklerden herhangi birisi durağan olmadığında regresyon teorisi bozulur. Bir zaman serisi modelinin
kurulması aşamasında öncelikle serilerdeki durağan dışılığın yok edilmesi
gereklidir. Durağan dışılığı yok etmenin en temel yolu fark alma yöntemidir. Durağanlığın sınanmasının son zamanlarda yaygınlaşan bir yolu Birim
Kök sınamasıdır. Bu sınamaya göre (Gujarati, 2009: 718-719);
Yt = Yt -1 + et
Burada, Yt = t döneminde y değeri, Yt -1 = t – 1 döneminde y değeri
ve et = ortalaması sıfır, varyansı değişmeyen, ardışık bağımlı olmayan,
olasılıklı hata terimidir. Yt - 1 in katsayısı 1’e eşitse birim kök sorunu, yani
durağan olmama durumu söz konusu olmaktadır. Bir serinin durağan olup
olmadığını anlamak için birim kök testi şu şekilde yapılır. Hipotezimiz;
Yt = rYt-1 + et
eşitliğine göre;
H0: r = 1,
DYt = dYt-1 + et eşitliğine göre;
H0: d = 0 olup, durağan olmama durumunu ifade eder. Bunun için uygulanan test Dickey-Fuller testi’dir. Bu testin % 1, % 5 ve % 10 önemlilik
düzeylerine göre kabul-red sınırları (kritik değerleri) MacKinnon tarafından yapılmış olan Monte Carlo simülasyonlarına göre hesaplanmıştır. Bu
değerlere MacKinnon Kritik Değerleri denilmektedir. Dickey-Fuller test
istatistiğinin mutlak değeri MacKinnon Kritik Değerleri’nin mutlak değerinden küçükse H0 hipotezi kabul edilir ve bu da serinin durağan olamadığını gösterir. Tersi durum ise serinin durağan olduğunu gösterir. Eğer
serinin orijinal hali durağan değilse serinin birinci farkı alınır ve tekrar
Dickey-Fuller testi uygulanır. Bu da durağan değilse serinin ikinci farkı
alınır ve tekrar Dickey-Fuller testi uygulanır. Bu işlem seri durağan hale
gelinceye kadar devam eder ve seri d’ninci farkında durağan hale geldiyse,
o zaman serisi d’ninci dereceden durağandır ya da d’ninci dereceden bütünleşmiş denir (Şenesen ve Şenesen, 2009: 718).
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Araştırmada bireysel emeklilik sertifika sayısı ile mevduat faizleri
arasındaki ilişki incelendiğinde verilerin durağan olmadığı görülmüştür.
Bunun için Dickey-Fuller ve Phillips-Perron testleri yapılmıştır. Veriler
durağan hale getirilmiş olup testlerden elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Tablo 1: Bireysel Emeklilik Sertifika Sayısı ve Mevduat Faizleri
Dickey-Fuller Testi

Tablo 2: Bireysel Emeklilik Sertifika Sayısı ve Mevduat Faizleri
Phillips-Perron Testi
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5.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
BES verileri ve temel ekonomik gösterge değerlerinde meydana gelen
değişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda 2004-2009 yılları verileri her yıl için birinci, altıncı ve onikinci ayda olmak üzere verilmiştir.
Tablo 3: BES Temel Göstergeleri
BES SİSTEMİ
Yıllar-Aylar

Katılımcı
Sayısı

Sertifika
Sayısı

Yatırıma Yönlenen
Tutar (TL)

2004-1

16.368

17.935

6.223.861

2004-6

129.696

135.911

58.978.076

2004-12

285.144

297.293

228.502.450

2005-1

316.309

338.949

280.075.594

2005-6

476.199

501.193

544.167.846

2005-12

643.654

681.030

982.128.065

2006-1

675.864

715.766

1.096.257.586

2006-6

845.011

893.626

1.663.069.332

2006-12

1.042.003

1.109.155

2.444.948.737

2007-1

1.079.289

1.149.413

2.544.294.909

2007-6

1.247.401

1.337.009

3.009.993.069

2007-12

1.425.037

1.539.203

3.674.880.420

2008-1

1.464.008

1.583.117

3.817.637.531

2008-6

1.593.622

1.730.171

4.391.646.276

2008-12

1.725.008

1.909.272

5.165.538.491

2009-1

1.747.086

1.935.824

5.291.480.579

2009-6

1.845.807

2.044.091

5.836.026.793

2009-12

1.973.414

2.189.326

6.718.593.270

Kaynak: www.egm.gov.tr (12.01.2011)
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BES’de katılımcı sayısı, sertifika sayısı ve yatırıma yönelen toplam tutar her geçen yıl artarak çoğalmıştır. 24 Nisan 2011 tarihli verilere göre sistemde katılımcı sayısı 2.425.003’e, katılımcıların fon tutarı da
12.999.078.169 TL’ye yükselmiştir. Katılımcılar farklı bireysel emeklilik
şirketleri ile ikinci veya üçüncü sözleşme yapabildiklerinden sertifika sayısı ise 2.693.720 olmuştur. Nisan 2011 tarihi itibariyle sistemden emeklilik
hakkı kazananların sayısı 3.225’dir (www.egm.gov.tr, 12.01.2011)
BES’de katılımcı sayısı, sertifika sayıları ve yatırıma yönlenen toplam
tutar ile ekonomik veriler olarak seçilen mevduat faizi, enflasyon, döviz
kuru, İMKB endeksi, ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı zaman serileri ile analiz edilmiştir. Elde edilen
bulgulara göre yukarıda sayılan verilerden sadece sertifika sayısı ile mevduat faizi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Söz konusu ilişkinin
varlığına ilişkin elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Tablo 4: Sertifika Sayısı İle Mevduat Faizi Arasındaki İlişki

Tablodan görüldüğü gibi ilgili dönemdeki sertifika sayısı bir sonraki
dönemin mevduat faizini etkilemektedir. Söz konusu dönemin mevduat faizi bir sonraki dönemin sertifika sayısını etkilemektedir. Böyle bir etkinin
84
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ortaya çıkması beklenen bir durumdur. Çünkü yatırımcı gözüyle bakıldığında, mevduat faizi ile BES farklı birer yatırım aracıdır ve birbirinin alternatifidir. Bu bağlamda faiz artarsa yatırımcılar BES yerine faizi tercih
ederler. Faizler düşer ise yatırımcılar alternatif yatırım aracı olarak BES’e
yönelebilirler. Ayrıca BES’de biriken fonun değişmesi de faizleri etkileyen
bir faktör olabilir.
Yapılan tahminin tutarlılığı değerlendirildiğinde elde edilen sonuçlar
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Tahminin tutarlı olabilmesi için sonucun
-1’den küçük olması gerekir. Benzer şekilde elde edilen sonuçların daire içinde olması gerekir. Şekilden görüldüğü gibi sonuçlar -1’den küçük
olduğu için ve noktalar daire içinde kaldığından yapılan tahminin tutarlı
olduğu söylenebilir.

Şekil 1: Tahminin Tutarlılık Testi

Etki-tepki fonksiyonları, rassal hata terimlerinden birindeki bir standart sapmalık şokun, içsel değişkenlerin şimdiki ve gelecekteki değerlerine
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olan etkisini yansıtır. Etki tepki fonksiyonlarını kullanmaktaki amaç şoklar
sonucu değişkenlerdeki dinamik tepkileri görmek ve şoklara uyum sürecini incelemektir. Yapılan tahminler tutarlı olduğuna göre uygun vektör
otoregresyon modellerinden elde edilen etki-tepki fonksiyonları sonucuna
göre belirlenen faktördeki yüzde 1’lik bir şokun diğer faktörü nasıl etkilediği araştırılmıştır. Grafiklerdeki düz çizgi nokta tahminlerini, alt ve üstteki
renkli alanlardan oluşan çizgiler ise bir standart hatalık güven sınırlarını
ifade etmektedir.
BES sertifika sayısının mevduat faizi üzerindeki etki tepki fonksiyonu
sonucu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikten de görüldüğü gibi sertifika sayısında meydana gelen yüzde 1’lik bir şok, bir sonraki dönemin
mevduat faizini 0,0029 oranında etkilemektedir.
Grafik 2: Sertifika Sayısının Mevduat Faizi Üzerindeki Etkisi

İktisat teorisine göre birbirine allternatif yatırım araçları olan BES ile
mevduat faizi arasında ters bir ilişki olması beklenmektedir. Elde edilen
sonuçta ise tersi bir sonuç çıkmış olup BES’e katılımın artması faizleri
arttırmaktadır. Bu durumun iki nedeni olabilir. Birincisi, BES’e katılımın
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artmasına bağlı olarak sistemde biriken mevduat çoğalmaktadır. Bu fonlar
bir şekilde ekonomik sistemde para bolluğuna neden olmaktadır. Bu bolluk
ilk etapta faizleri düşürmekte ve ekonomiyi canlandırmaktadır. Ekonomik
sistemin canlanması cari açık ve enflasyon başta olmak üzere bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu duruma müdahale ederek aşırı ısınan
ekonomiyi soğutmak isteyen hükümet faizleri arttırma yoluna gitmektedir.
Böylece BES’e katılım bir sonraki adımda faizlerin zorunlu olarak arttırılmasına neden olmaktadır. İkinci durum, tahvil faizlerinden kaynaklanabilir. Bilindiği gibi BES’de toplanan fonlar en az üç farklı yatırım aracına
yönlendirilmektedir. Dilerse müşteri bu fonların ağırlığını belirleyebilmektedir. Örneğin müşteriler tahvil ve hisse senedinden oluşan bir fondan hisse
senedine ağırlık verirlerse tahvil fonuna olan talep azalacağından tahvilin
fiyatı düşer. Fiyat ile faiz arasında ters bir ilişki olduğundan tahvil faizleri
artmaya başlar.
Mevduat faizinin BES sertifika sayısı üzerindeki etki tepki fonksiyon
sonucu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre mevduat faizinde
meydana gelen yüzde 1’lik şok, bir sonraki dönemin BES sertifika sayısında 2.374 adet artış meydana getirmektedir.
Grafik 3: Mevduat Faizinin Sertifika Sayısı Üzerindeki Etkisi
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Normal şartlarda faizlerde meydana gelen artış BES’e olan katılımı
azaltması gerekir. Çünkü kişiler faizler arttıkça BES yerine mevduat faizini kişisel bir yatırım aracı olarak kullanabilirler. Elde edilen bulgularda ise tam tersi ortaya çıkmıştır. Bu durum şu şekilde açıklanabilir; BES
fonlarından birisi de mevduat faizine dayalı fonlardır. Faizin artması BES
fonlarının getirilerini de arttıracağından bu durum sisteme katılımı teşvik
eden bir unsur olabilir.
6.SONUÇ
BES verileri ile temel ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu çalışmada, BES göstergelerinden katılımcı sayısı ile makro
ekonomik göstergelerden mevduat faizi arasında anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir. Sertifika sayısında meydana gelen yüzde 1’lik bir şok bir sonraki dönemin mevduat faizini 0,0029 oranında, mevduat faizinde meydana
gelen yüzde 1’lik bir şok ise bir sonraki dönemin sertifika sayısını 2.374
adet arttırmaktadır. Diğer faktörler arasında bir ilişkinin tespit edilememiş
olması sistemin henüz çok yeni olmasından kaynaklanabilir. Ancak yine
de BES’in uzun vadede sermaye piyasası ve ekonomik gelişmeyi olumlu
yönde etkilemesi beklenmektedir.
BES’in makro ekonomik etkilerinin uzun dönemde kendini göstermesi
beklenmektedir. Verilerin açıklanmasından sonra 7 yıl gibi bir süre geçtiği
düşünülürse sistemin makro ekonomik etkilerinin ortaya çıktığını söylemek için henüz erkendir. Özellikle 2015 yılından sonra yapılacak benzer
çalışmalarda daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilecektir. BES’den beklenen
faydaların sağlanabilmesi ve finansal piyasalara kaynak aktarımı sağlayacak bir rol üstlenebilmesi amacıyla ek düzenlemeler yapılması ya da mevcut düzenlemelerin iyileştirilmesi gerekir. Diğer tüm sektörlerde olduğu
gibi bu sistemde de kısa zamanda çok hızlı gelişmeler olmayabilir. Ancak
ekonomide düzelme oldukça sistem de gelişecek, bu gelişim ekonominin
daha da gelişmesine ivme kazandıracaktır.
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ENFLASYON

YıllarAylar

Mevduat
Faizi

Tüfe

2004-1

25.63

0.74

2004-6

23.87

-0.13

2004-12

22.00

0.45

DÖVİZ
KURU

İMKB
ENDEKSİ

Kur ($)-TL İMKB 100
1.39

ÇÖZÜM

DIŞ TİCARET ($)

BÜYÜME

İhracat
İthalat
(1.000.000) (1.000.000)

Büyüme
Oranları

17.259

4.620

6.330

10,0

1.49

17.967

1.43

24.971

5.284

8.468

11,9

6.541

10.474

8,0

2005-1

21.13

0.55

1.34

27.074

4.997

7.220

8,5

2005-6

20.31

0.10

1.36

27.033

6.039

9.947

7,7

2005-12

20.38

0.42

1.35

38.353

7.246

11.683

9,8

2006-1

19.54

0.75

1.34

45.315

5.133

8.146

5,9

2006-6

21.74

0.34

1.56

33.132

7.815

12.466

9,7

2006-12

23.72

0.23

1.45

39.138

8.604

13.048

5,7

2007-1

23.71

1.00

1.41

41.397

6.565

10.592

8,1

2007-6

22.40

-0.24

1.32

46.181

8.980

14.266

3,8

2007-12

21.00

0.22

1.17

55.233

9.724

16.120

4,2

2008-1

21.15

0.80

1.16

44.573

10.632

16.339

7,0

2008-6

22.66

-0.36

1.21

35.829

11.771

19.477

2,6

2008-12

25.68

-0.41

1.56

26.424

7.722

11.405

-7,0

2009-1

20.32

0.29

1.52

26.163

7.886

9.282

-14,7

2009-6

17.42

0.11

1.54

36.999

8.335

12.501

-7,8

2009-12

15.67

0.53

1.48

51.418

10.052

15.011

5,9
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KDV TEVKİFATI KONUSUNDAKİ SON DÜZENLEMELER
(TAM TEVKİFAT)
Zihni KARTAL*
GİRİŞ
Tevkifat, sözcüğü Arapça kökenli olup Türkçe “kesinti”, Fransızca
“stopaj” sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Tevkif kelimesinden
türemiş olup durdurma, duraklatma, alıkoyma gibi anlamlara gelmektedir
(www.uludagsozluk.com) olarak tanımlamak mümkündür. Her üç terim de
vergi alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Vergi kanunlarımıza göre vergi sorumluluğu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olma durumunu ifade eder.
Vergi sorumluluğu, mükellefiyet gibi, kanunlarla belirlenen bir durumdur.
Emredici kanun hükümlerinin, şahısların aralarında yaptıkları sözleşmeler
ile değiştirilmesi mümkün değildir. Vergi sorumluluğunun bir başkasına
devrini veya ortadan kaldırılmasını öngören sözleşmelerin, vergi uygulaması bakımından geçerliliği yoktur. Diğer taraftan, vergiyi doğuran olayın
kanunlarla yasak edilmiş olması, sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.
Yaptıkları veya yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesmeye mecbur
olan sorumlular, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülükleri yerine
getirmeyen sorumlular, mükelleflere uygulanacak yaptırımlara maruz kalırlar. Nitekim Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde, “Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen mükellef tabiri vergi sorumlularına da şamildir”
ifadesine yer verilerek, verginin tam olarak kesilip ödenmemesi ve diğer
ödevlerin yerine getirilmemesi halinde, kanunda öngörülen ceza, gecikme
faizi vb. yaptırımların aynen sorumlulara da uygulanması öngörülmüştür.
Maddi Vergi Kanunlarımızın bir çoğunda sorumluluk ile ilgili hükümler mevcuttur. Gelir Vergisi Kanunu’nda 94, geçici 67, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda 15, 30, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 9, Motorlu Taşıtlar
Vergisi Kanunu’nda 13, Belediye Gelirleri Kanunu’nda 13 ve 35, Damga
Vergisi Kanunu’nda 19, 24, 25, 26, 27. maddeler vergi sorumluluğu ile
ilgili hükümler içermektedir.
*

E. Baş Hesap Uzmanı, YMM
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Bu yazıda Katma Değer Vergisi Kanunu’nda “Vergi Sorumluluğu” ve
dolayısıyla “tevkifat” müessesesi incelenmeye çalışılacaktır. KDV’de,
Kanunda açıkça belirlenen sorumluluk hallerinin yanında “Vergi alacağını güvence altına almak” amacıyla, Kanunun verdiği yetkiye dayanarak
Bakanlıkça belirlenen sorumluluk halleri de mevcuttur. I. ve II. bölümde
KDV’nde sorumluluk halleri ele alınacaktır.
I. TAM VE KISMI KDV TEVKIFATI
14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 117
Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde Maliye Bakanlığı 20 den fazla
mal/hizmet alış işlemi için KDV tevkifatı uygulaması öngörmüş, uygulamaya yönelik düzenleme ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları açıklamıştır.
KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere
muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.
“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat”
ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti)
yapan tarafından beyan edilip ödenmesi işlemine verilen addır.
2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması
mümkün olmadığından kesilen KDV’nin tamamı beyan edilerek vergi dairesine ödenecektir.
Öte yandan, tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar,
beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV
beyannamesi olacaktır.
Alışları dolayısıyla yüklendiği KDV ye kısmi tevkifat uygulamak zorunda olanlar aşağıdaki gibidir;
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a) KDV mükellefleri
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
• idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
• Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.
• Tam tevkifat ve kısmi tevkifat uygulamasına tabi tutulması gereken
III. bölümde açıklanmaktadır.
• Kısmi tevkifat uygulamasına konu işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetinde olup, “teslim” mahiyetindeki işlemler bu bölüm kapsamına girmemektedir.
Bu nedenle, bu kapsamda tevkifat uygulayacak alıcıların tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılmak üzere piyasadan yapacakları mal
alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, aşağıda başlıklar halinde
sayılan hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mallara ait tutarlar
hizmet bedelinden düşülmeyecek; tevkifat, kullanılan mallara ait tutarlar
da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV
tutarına göre belirlenecektir.
Kısmi sopaj uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil
bedeli 1.000 TL yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulMART - NİSAN 2012
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mayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat
yapılacaktır.
Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin
toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen Genel Tebliği ile getirilen uygulamalar 1 Mayıs
2012 tarihinde yürülüğe girecektir.
II. KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK HALLERİ
A. MÜKELLEFİN TÜRKİYE İÇİNDE İKAMETGAHININ, İŞYERİNİN, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİNİN BULUNMAMASI HALİ
1. Hizmet İthali ve KDV
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/2. maddesinde
her türlü mal ve hizmet ithalinin vergiye tabi olduğu, 8. maddesinde de
mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların, ithalatta mal
ve hizmeti ithal edenlerin, verginin mükellefi olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu maddeler ve diğer maddelerde (md 16/1-a, md 29/1-b) geçen “hizmet
ithalatı” deyiminden ne kastedildiği açık değildir. Bakanlıkça yayınlanan
tebliğlerde de bu konuda bir açıklama yapılmamıştır.
Gümrük ve dış ticaret mevzuatımızda da böyle bir kavrama yer verilmemiştir. Gümrük vergisinin konusu, Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçen eşyadır. Eşya ise Medeni Hukukumuza göre, üzerinde mülkiyet
hakkı kurulabilen ve maddi bir varlığı olan nesnelerdir. Hizmetin maddi
bir varlığı olmadığından eşya olarak kabul edilmesi, dolayısıyla da gümrük
vergisi konusuna girmesi mümkün değildir. Böyle olunca hizmetin ithal
edilmesi de hukuken mümkün olmamaktadır.
Öte yandan, KDVK’nun 10/1. maddesinde ithalata, Gümrük Kanunu’na
göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlamasının, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilinin,
KDV’de vergiyi doğuran olayı meydana getirdiği belirtilmiştir. Gümrük
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Kanunu’nun 3. maddesinde “eşya” tabiri geçmektedir ve “eşya” deyimi,
her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere, vergi mükellefiyetinin başlaması, eşya için düzenlenmiştir.
Dolayısıyla “hizmet ithali” olarak yer alan işlem için gümrük vergisi ve
gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması sözkonusu değildir. Bu
itibarla, bu tarifin, hizmet ithali kavramını içinde barındırmadığı anlaşılmaktadır.
Keza, KDVK’nun 21. maddesinde, ithalatta KDV’nin matrahına dahil
olan unsurlar belirtilirken, malın gümrük vergisine esas olan kıymeti, ithalatta ödenen vergi, resim, harç ve paylar, fiili ithalata kadar yapılan diğer
giderler vb.den bahsedilmiştir.
Yukarda da belirtildiği gibi hizmet ithali olarak nitelendirilen işlem,
gümrük vergisinin konusuna girmediğinden, hizmetin gümrük vergisine
esas kıymeti, ithalatta ödenen vergi ve fiili ithalat vs. söz konusu değildir.
Aynı şekilde, hizmetin gümrük hattından geçmesi diye bir durum olmadığından, ithalatta gümrük hattından geçildiği anı vergilendirme dönemi kabul eden KDVK’nun 39. maddesi hükmünün ve hizmet için gümrük giriş beyannamesi verilmesi sözkonusu olmadığından, ithalatta alınan
KDV’nin gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine tarh edileceğini hükme bağlayan 40/4. madde hükmünün hizmet ithali bakımından bir
anlamı bulunmamaktadır. Keza hizmet ithali açısından KDVK.’nun 43/4,
46/2, 47 ve 48. maddeler için de aynı düşünce geçerlidir.(Kartal, 1997)
Gümrük Kanunu’nun ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde yukarıda yapılan açıklamalar, aslında gümrük kapısından geçen mal ithali gibi bir “hizmet ithali” işleminin olmadığını ortaya koymaktadır. Bilindiği üzere, KDV’nin 6. maddesine göre, hizmetin
Türkiye’de yapılması, değerlendirilmesi veya hizmetten Türkiye’de yararlanılması hallerinde işlem Türkiye’de yapılmış sayılmakta ve KDV’nin konusunu girmektedir. Bu madde hükmünden, hizmetin Türkiye’de yapıldığı
tespit edilen hallerde, işlemin KDV’ne tabi olacağını, hizmetin Türkiye’de
yapıldığı tespit edilemiyorsa, değerlendirme ve yararlanma ölçütlerine
göre işlemin nerede yapıldığına karar verileceğini anlamak gerekir.(Kartal,
2008) Değerlendirme GVK’nun 7. maddesine göre tayin olunur.
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Hizmetin Türkiye’de yapıldığının tespit edilemediği fakat değerlendirme ve yararlanma ölçütlerine göre, işlemin Türkiye’de yapılmış olduğu
saptanan hallerde, hizmeti ifa edenin ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında ise işleme hizmet ithali denildiği anlaşılmaktadır. Ancak
bu durumda, hizmet ithali işlemi değil, KDVK’nun 1. ve 6. maddelerine
göre işlemin doğrudan doğruya Türkiye’de yapılması sözkonusudur. Verginin mükellefi de hizmeti ithal edenler değil, KDVK’nun 8/1-a hükmüne göre, hizmeti ifa eden kişi ya da kurumlardır. Yukarıda ayrıntılı olarak
açıklandığı üzere, bu işlem hizmet ithali olarak görüldüğü zaman, verginin
mükellefi, matrahı, beyanı, vergilendirme dönemi, tarh yeri, ödemesi sorun
olmaktadır, yani bu konuları kanun cevaplayamamaktadır.
2. Vergi Sorumluluğu
Hizmet ithali olarak belirtilen işlem KDVK’nun 1/2 maddesine göre değil, esasen 1/1 veya 1/3-f maddelerine göre verginin konusuna girmektedir.
Bu durum, kanuni merkezi, iş merkezi, işyeri ve ikametgahı Türkiye’de
bulunmayanların, yurt içindeki kişi ve kurumlara hak kiralaması finansman hizmeti vermesi, serbest meslek hizmeti vermesi vb. şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu tür işlemlerde kanun, vergileme rejimi olarak vergi
sorumluluğu müessesesini öngörmüştür. Vergi sorumluluğu ise, kanunun
9. maddesinde yer almıştır. Madde hükmüne göre, mükellefin kanuni merkezi, iş merkezi, işyeri ve ikametgahının Türkiye’de bulunmaması halinde,
Bakanlık, vergi alacağını güvence altına almak için işleme taraf olanları,
verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir.
Bakanlık, yayımlamış olduğu 117 seri no.lu KDV Genel Tebliği’nde
mükellefin, kanuni merkezi, iş merkezi, işyeri ve ikametgahının bulunmaması halinde, KDV’nin hizmetten yararlanan yurt içindeki muhatap
tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip
ödeneceğini açıklamıştır.
Aşağıdaki durumlarda yurt dışından temin edilen hizmetlere ilişkin olarak borçlanılan tutarların KDV tevkifatına tabi tutulması gerekir:
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan firmalar tarafından;
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• Türkiye’de inşa edilecek bir alış-veriş merkezi için yurt dışında çizilip
Türkiye’ye gönderilen mimari proje hizmeti,
• Türkiye’de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin
olarak yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti,
• KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışından
verilen bilgisayar yazılım hizmeti,
• KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla
ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti
Burada bahsedilen ve tam tevkifat kapsamında olan hizmetlerin aynı
zamanda kısmi tevkifat uygulaması kapsamına da girmesi halinde, tam
tevkifat uygulanır.
Hizmetin vergiden istisna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.
KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de
faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı
yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır
Öte yandan, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin KDV’sini kendisinin beyan edip ödemesine engel bir hüküm
yoktur. Nitekim Maliye Bakanlığının, 05.11.1985 tarihli, 70292 sayılı
Muktezasında “..... merkezi yurt dışında bulunan ancak ülkemizde Kurumlar Vergisi bakımından dar mükellef durumunda bulunan şirketin, Türkiye’deki faaliyetleri dolayısıyla KDV hesaplayıp mükellef sıfatıyla beyan
etmesinde kanuna aykırı bir husus bulunmamaktadır.” denilmiştir. Dar mükellef, işyerinin (şubesi) bulunduğu yer vergi dairesine, işyeri vasıtasıyla
vergisini beyan edip ödeyecektir. (Candan, 99)
17.3.1995 tarihinde yayımlanan 46 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile
yurt dışından temin edilen finansman hizmetlerinin ise KDV’den istisna
olduğu belirtilmiştir. Sözü edilen Tebliğde “..... yurt dışı kredi işlemlerinin Kanunun 17/4-e maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerekli
olup bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ödenen faiz, komisyon ve bunlara
ilişkin kur farkları KDV’ne, tabi değildir.” denilerek yurt dışından sağlaMART - NİSAN 2012
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nan krediler için ödenen faizlerin ve bu krediler nedeniyle krediyi kullanan
mükellefler aleyhine doğan kur farklarının vergilendirilmemesi öngörülmüştür. Böylece, Kanunun 9. maddesinde yer alan “KDV Sorumluluğu”
bu alanda ortadan kalkmıştır. Ancak, bu tür kredilerin faiz, komisyon ve
kur farklarının, Kanunun 17/4-e maddesinde belirtilen BSMV kapsamına
girip girmediği konusundaki tartışmalar (Öcal, 1995, 32) nedeniyle konunun bir kez daha incelenmesi yararlı olacaktır.
3. KDV’de dar mükellefiyet tabiri
Yurt dışındaki mükellefin ödemesi gereken KDV’sini yurt içinde hizmetten yararlanan muhatabın beyan edip ödemesi uygulamasına zaman
zaman “KDV’de dar mükellefiyet” denildiğine rastlanmaktadır. Bilindiği
üzere, dar mükellefiyet tanım olarak Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer almıştır (GVK Md 6, KVK Md 3). Bu Kanunların ortak özelliği, gelir üzerinden alınan vergileri düzenlemeleridir. Bu kanunlarda dar
mükellefiyet, Gelir Vergisi mükelleflerinden Türkiye’de yerleşmiş olmayanların, kurumlardan hem kanuni merkezi hem de iş merkezi Türkiye’de
bulunmayanların tüm kazanç ve iratlarının değil, sadece yurt içinde elde
ettikleri kazanç ve iratlarının Türkiye’de vergilendirilmesi (Öncel, Çağan
ve Kumrulu, 1992) olarak tanımlanmıştır. Kısaca dar mükellefiyet, gelirin
sadece yurt içinde elde edilen kısmının vergilendirilmesini öngören bir
müessesedir. KDV ise işlemler (muameleler) üzerinden alınan bir vergi
olup, bu vergide mükellefiyet açısından, yurtiçinde veya yurt dışında bulunmak durumu değiştirmemektedir (İşlemin Türkiye’de yapılması şartıyla).
Kaldı ki, KDVK’da da “dar mükellefiyet” ile ilgili bir düzenleme mevcut değildir. Bu nedenle, mükellefin yurt dışında bulunması dolayısıyla dar
mükellef olarak nitelendirilmesinin yerinde olmadığı düşüncesindeyiz.
B. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN
TESLİM VE HİZMETLER
KDV Kanunu’nun (1/1) maddesine göre, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Sözü edilen faaliyetleri
mutad ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olacak, arızi serbest
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meslek faaliyetinde bulunanların ise KDV mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.
Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli olarak yapanların prensip olarak, KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve
hizmetleri sadece aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum
ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar
tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için;
• KDV mükellefiyetinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması
• işlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan
kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması
gerekmektedir.
Ayrıca, sorumluluk uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi için
Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemleri yapan
kişilerin, bu şekilde işlem yapılmasını önceden vergi sorumlusuna (Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlara) bildirmesi gerekmektedir.
İşlemlerine ait verginin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun
18 inci maddesinde sayılanlar) ayrıca KDV beyannamesi vermeyecek ve
defter tutmayacaklardır. İşlemin belgelendirilmesi ise Vergi Usul Kanununun genel hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
Bu uygulamaya göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde
sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar,
• aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları
ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi (GV) tevkifat tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir
• Hesaplanan KDV tutarı gelir vergisi tevkifat matrahına dâhil edilmeyecektir.
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Örnek:
Dergilere makale yazan bir serbest meslek mensubu makale başına 250
TL net telif ücreti almaktadır. Yazarın her ay bir makale verdiği (A) dergi
işletmesi bu hizmetle ilgili GV ve KDV tevkifatı tutarlarını aşağıdaki şekilde hesaplayacaktır;
- KDV hariç, GV tevkifatı dahil tutar: : 250 / 0,83 = 301,20 TL
- GV Tevkifatı : 301,20 x 0,17 = 51,20 TL
- KDV : 301,20 x 0,18 = 54,22 TL
- GV tevkifatı ve KDV dahil toplam bedel: 250 + 51,20 + 54,22 = 355,42
Dergi işletmesi 51,20 TL tutarındaki GV tevkifatını, muhtasar beyannamesine dahil edecek, 54,22 TL tutarındaki KDV’yi ise 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edecektir. Bu tutarı 1 No.lu KDV beyannamesinde genel
hükümler çerçevesinde indirim konusu yapacaktır.
Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim veya
hizmetleri aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar yanında bu maddede yer almayanlara da yapanlar yukarıda belirtilen
uygulamadan faydalanamayacaktır.
Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile esasen bu kapsama girmesi mümkün olmayan mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlar dışındakilere yaptıkları işlemleri sebebiyle hesaplanan KDV, kendileri tarafından mükellef
sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Bu mükellefler genel hükümler çerçevesinde defter tutacak, belge düzenleyecek ve KDV beyannamesi vereceklerdir. Bu durumda, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan
kişi, kurum ve kuruluşların, bu işlemler sebebiyle vergi sorumlulukları söz
konusu olmayacaktır.
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve
kuruluşlar bu bölüm kapsamındaki alımlarında, satıcılardan bir yazı talep
edeceklerdir. Bu yazıda işlemi yapanlar;
• Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV’ye tabi olmadığını
• Faaliyetlerinin KDV’ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini
• Faaliyetlerinin KDV’ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV’nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini,
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belirteceklerdir. Bu yazı, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanacak ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilecektir.
Öte yandan, serbest meslek mensuplarından yapılan gelir vergisi kesintileri muhtasar beyanname ile beyan edilmekte, bunlardan Gelir Vergisi
Kanununun 18 inci maddesi kapsamına girenler, “Ödemeler” kulakçığında
“021” kodu ile listelenmektedir. Listede “021” kodu ile yer alan serbest
meslek mensuplarından KDV tevkifatı yapılanlar ve yapılmayanlar ilgili
satırlara giriş yapılmak suretiyle beyan edilecektir.
C. KİRALAMA İŞLEMLERİ
Bilindiği üzere, KDVK’nun 1/3-f maddesinde, GVK’nun 70 nci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin
konusuna gireceği belirtilmiştir. Kiraya verme işlemi, ticari, sınai, zirai
veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde gerçekleşirse, işlem, Kanunun
1/1’inci maddesine göre vergiye tabidir. Diğer bir ifadeyle, Kanunun 1/3-f
maddesi, iktisadi işletmeye dahil olmayan mal ve hakların kiraya verilmesi
işlemleri için geçerlidir.
KDVK’nun 17/4-d maddesinde iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmasının vergiden istisna olduğu belirtildiğine göre,
vergilendirilecek olan işlemler, GVK’nun 70. maddesinde yer alan menkul
mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleridir.(9) Bu şekilde, mal ve hakları
kiraya verme işlemlerinde;
• Kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaması,
• Kiracının katma değer vergisi mükellefi olması halinde kiracı, kira
bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla ödeyecektir (117 seri
no.lu KDV Genel Tebliği). Ayrıca, kiracının;
• Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenlerden (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi),
• banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmelerden,
• sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler,
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• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlardan
Biri olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar tarafından bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
Bununla birlikte, kiraya veren, başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek
usulde KDV mükellefi ise, kiralama işlemine ait KDV’sini kendisi beyan
edip ödeyecek, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır.
KDV’ye tabi olan kiralama işlerinde kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olması halinde, sorumluluk uygulaması söz
konusu olmayacak; kiraya veren, kiralama faaliyetlerine ait KDV’yi diğer
faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edecektir. Faaliyetleri sadece 2 No.lu KDV beyannamesi vermelerini gerektirenler bu kapsamda
değerlendirilmeyecektir.
Yukarıda belirtilenler hariç kiracının KDV mükellefi olmaması halinde
de (faaliyetleri sadece 2 No.lu KDV beyannamesi vermelerini gerektirenler de bu kapsamda mütalaa edilecektir) kira bedeli üzerinden hesaplanan
KDV, kiraya veren tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecektir. Kiraya
verenin başka nedenlerle KDV mükellefiyeti olmaması bu uygulamaya engel değildir.
Kiralama işleminin KDV’den istisna olması halinde, mükellef veya
sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.
Örnek:
Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan mal ve haklar
arasında yer alan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla, KDV Kanununun (17/4-d) maddesine
göre KDV’den müstesnadır.
Dolayısıyla, bir iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde KDV ve sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır.

108

MART - NİSAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

D. REKLAM VERME İŞLEMLERİ
KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla
KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan;
• Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek,
• Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara
yazılmak, pano olarak yerleştirilmek,
• gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı
eserlerde yayınlanmak
ve benzeri şekillerde reklâm vermektedir.
Bu şekilde reklâm verme işlemleri ile ilgili KDV, reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar mükellefler
tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
Ayrıca, bu kapsamdaki reklam hizmetini alanların;
• Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi),
• banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler,
• sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler,
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar
olması hallerinde, reklam hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar tarafından
bu kapsamda tevkifata tabi tutulacaktır
Burada, reklam alanların verdikleri hizmetin KDV kapsamına girmesi
gerektiği de açıktır. Zira, reklam alanların hizmetleri ticari, zirai, mesleki
çerçevede değil ise, işlem KDV kapsamı dışında kalacağından tevkifatdan
da bahsedilemeyecektir.
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KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER
(KISMİ TEVKİFAT)
Zihni KARTAL*
Veysel Karani PALAK**
GİRİŞ
Tevkifat, sözcüğü Arapça kökenli olup Türkçe “kesinti”, Fransızca
“stopaj” sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Tevkif kelimesinden
türemiş olup durdurma, duraklatma, alıkoyma gibi anlamlara gelmektedir
(www.uludagsozluk.com) olarak tanımlamak mümkündür. Her üç terim de
vergi alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
01.05.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 14.04.2012 tarih ve
28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 117 Seri No’lu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliği’nde; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde Maliye Bakanlığı 20 den fazla mal/hizmet alış işlemi
için KDV tevkifatı uygulaması öngörmüş, uygulamaya yönelik düzenleme ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin
usul ve esasları açıklamıştır.
Bu tebliğde düzenlenen tevkifat konularından bazıları 14.04.2012 tarihinden önce mevzuatımızda mevcut olan konular, bazıları ise bahsi geçen
tebliğ ile yeni eklenen konulardır. Daha önceden tevkifata tabi bazı işlemler ise KDV tevkifatına tabi olmaktan çıkarılmıştır.
Bu makalede kısmi tevkifat olarak adlandırılan uygulamanın güncel ve
özellikli olanları irdelenecektir. Kısmi tevkifat uygulamasında KDV tevkifatına tabi tutulması öngörülen işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen
orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek;
tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla
beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.
* E. Baş Hesap Uzmanı, YMM
** SMMM, İstanbul TESMER Başkan Yardımcısı
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I. GENEL OLARAK 117 SERİ NOLU KDV TEBLİĞİ
Söz konusu tebliğde yer alan düzenlemeler genel olarak incelendiğinde;
• Daha önce tevkifata tabi olmayan bazı teslim ve hizmetlerin de KDV
tevkifatı kapsamına alındığı (servis taşımacılığı hizmeti, baskı ve basım
hizmetleri, ağaç ve orman ürünleri teslimi gibi),
• Daha önce sadece bankalar, odalar, borsalar, halka açık şirketler gibi
özel olarak sayılmış hizmet alıcısı şirketlerce tevkifata tabi olan hizmetlerin bazılarında bunların yanı sıra tüm KDV mükelleflerini kapsayacak
şekilde sorumluluğun genişletildiği ( temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri),
• Tevkifat oranlarının bir kısmında değişiklik yapıldığı,
• Tevkifata tabi olarak sayılan teslim ve hizmetlerin içeriğinin yeniden
tanımlandığı,
• Kısmi tevkifata tabi tutulabilme alt sınırının KDV dahil 1.000 TL olarak belirlendiği,
• Kısmi tevkifata tabi işlemlerde satıcı firmaya tebliğ ekindeki bildirimi
verme zorunluluğu getirildiği,
• Belge düzeni, beyannamenin düzenlenmesi, düzeltme işlemleri, matrahta değişiklik, fazla ve yersiz hesaplanan vergilerin iadesi, kısmi tevkifata tabi işlemlerde (satıcı firmanın) mahsuben ya da nakden KDV iadesi
taleplerinin yerine getirilmesi gibi hususların yeniden düzenlendiği,
dikkat çekmektedir.
Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetinde
olup, “teslim” mahiyetindeki işlemler bu kapsama girmemektedir. Bu nedenle, bu kapsamda tevkifat uygulayacak alıcıların tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılmak üzere piyasadan yapacakları mal alımlarında
tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, bu bölüm kapsamına giren hizmetleri
ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mallara ait tutarlar hizmet bedelinden
düşülmeyecek; tevkifat, kullanılan mallara ait tutarlar da dahil olmak üzere
toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarına göre belirlenecektir.
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KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER

A.

İŞGÜCÜ TEMİNİ HİZMETLERİ
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1. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar
Aşağıda sayılanlar faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin
hizmeti alımlarında) (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır;
a. KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç)
b. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil
ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
2. Konu ve Kapsam
Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak
ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden
veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum,
kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.
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Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan
işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.
Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde
tevkifat uygulanacaktır.
• Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.
• Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir.
• Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi
birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.
• İşgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve
kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak,
bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar
da dikkate alınarak tespit edilecektir.
• İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece
kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.
Yukarıda sayılan işletme ve kuruluşlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
Buna göre, güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
tarafından verilen;
• sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehditlerine karşı
caydırıcı ön tedbirleri alma,
• tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,
• arama ve kurtarma, özel eğitimli şoför,
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• güvenlik sistemi oluşturma ve izleme, giriş çıkış kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma, araştırma, koruma,
• güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık,
• değerli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eşya gibi kıymetlerin bir
yerden başka bir yere transferi,
• ikaz-ihbar, alarm izleme,
• ve benzeri tüm hizmetler
işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi olacaktır.
B. TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ
1. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar
Aşağıda sayılanlar faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır;
a. KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç)
b. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil
ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
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2. Konu ve Kapsam
Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler;
• bina temizliği,
• sokak temizliği,
• sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,
• çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,
• park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,
• haşere mücadelesi,
• demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği
• ve benzeri işlerden
oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası
vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir. Ayrıca havlu,
çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması
da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabidir. Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır.
Sorumlu tayin edilen kuruluş ve işlermelerin park, bahçe ve mezarlık
alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının
toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe
bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
Alt yüklenicilere yaptırılan sulama, çim biçme ve temizlik hizmetleri
karşılığı yapılan ödemeler üzerinden ise tevkifat uygulanmayacaktır. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 30.4.2007)
Uygulamada, zaman zaman temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
üzerinden yapılacak tevkifat ile işgücü temini hizmetleri üzerinden yapılacak tevkifatın karıştırıldığına rastlanmaktadır. Bu iki tevkifat konusunun
birbirinden ayırt edilmesi önem taşımaktadır. Zira, bu işlemlerin tevkifat
oranları birbirinden farklıdır. Katma değer vergisi mükellefinin bordrosunda kayıtlı elemanların başka firmaların veya yukarıda sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin gözetim ve denetiminde çalıştırılmak üzere temini işi
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işgücü (eleman) temini; buna karşın firma her türlü sorumluluk üstlenilerek
yapılan işverene karşı yapılan temizlik hizmetleri bu bölümde belirtilen temizlik hizmeti olarak tevkifata tabi tutulacaktır. Görüldüğü üzere, ayırımın kilit
noktası çalışanların işveren işletmenin mi yoksa, işgücü temin eden işletmenin
mi sevk ve idaresinde hizmeti yapmalarıdır.
C. SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ
1. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar
Aşağıda sayılanlar faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı
uygulayacaklardır;
a. KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç)
b. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil
ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
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2. Konu ve Kapsam
Bu kapsama, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir. Söz konusu
hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.
Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi
aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/
anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına
düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, faturanın
tevkifat yapmakla sorumlu tutulan yukarıda sayılan kuruluşlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması yapılacaktır.
D. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ
1. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar
Aşağıda sayılanlar faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanmak amacıyla satın aldıkları baskı ve basım hizmeti alımlarında (5/10)
oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır;
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil
ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
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• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
2. Konu ve Kapsam
Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu
evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim,
her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj,
test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd,
dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu
tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin
hizmetler tevkifata tabi tutulacaktır.
Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi
tevkifat uygulamasına engel değildir. Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet
niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır
haldeki ürünlerin doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter
ve benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Örnek:
(İ) Odası 2012 yılında düzenleyeceği kurslarda okutulacak ve içeriğini
kendisinin belirlediği basılı eğitim materyalinin baskı işiini (Ğ) Matbaacılık A.Ş. ne vermiş ve bu işe ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu iş, esas itibariyle baskı hizmeti alımıdır ve hizmet bedeli
üzerinden hesaplanan KDV’nin (5/10)’u Oda tarafından tevkifata tabi tutulacak ve (Ğ)’ye ödenmeyecektir.
Öte yandan, (Y) Yayın Evi tarafından basımı yapılarak piyasada satışa
sunulmuş olan bir kitabı, (I) Odasının eğitime esas kitap olarak kullanmayı
uygun bulması ve bu kitapları piyasadan veya yayın evinden satın alması
halinde bu işlem esas itibariyle mal alımı olması nedeniyle “teslim” niteliği taşıdığından tevkifat kapsamında değerlendirilmeyecektir.
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E. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ
1. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar
Aşağıda sayılanlar faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV
tevkifatı uygulayacaklardır;
a. KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç)
b. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil
ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
2. Konu ve Kapsam
Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde
olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık
ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı,
çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır.
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Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha,
mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.
Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat
yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve
ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.
F.

ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE 		
BENZERİ HİZMETLER

1. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar
Aşağıda sayılanlar faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanmak amacıyla satın aldıkları etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve
benzeri hizmet alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır;
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil
ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
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2. Konu ve Kapsam
Tevkifat kapsamına;
• Piyasa etüt-araştırma,
• Ekspertiz,
• Plan-proje,
• Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim
• ve benzeri hizmetler
girmektedir.
Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir.
Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla
eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir.
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bilgisayar yazılım programı satışı danışma ve denetim hizmetleri kapsamında olmadığı gibi, satış gerçekleştirdikten sonra satışını yapılan programların sağlıklı çalışmasını temin
edebilmek için yapılan destek sözleşmesi kapsamında verilen destek hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalarda hesaplanan katma değer vergisi
üzerinden katma değer vergisi tevkifatı yapılması gerekmemektedir.
Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde
veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde
(icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Ancak, avukatların verdikleri hizmetleri yukarıda sayılan kuruluşlara
vermeleri halinde tevkifat uygulamasının gündeme geleceğini gözardı etmemek gerekir
Diğer taraftan, avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır.
Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri
ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesi122
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ne ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir. Dış Ticaret Müsteşarlığının
2006/21 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği uyarınca söz konusu Tebliğ’deki şartları
sağlayan gözetim şirketlerine “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü verilmektedir. Bu durumda, gözetim hizmetlerinden, “Uluslararası Gözetim
Şirketi” statüsüne sahip uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen
gözetim hizmetleri KDV tevkifatına tabidir. Gözetim hizmeti ise 8 Ocak
2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ”de tanımlanmakta olup, geminin yüklenmesi
ve boşaltılması çevresinde gerçekleşen bir hizmetler demetidir.
Bununla birlikte, gözetim hizmetinin ithal malına yönelik olması durumunda hizmet bedeli ithalatta alınan KDV nin matrahına dahil edilecek,
ihraç malına yönelik olması durumunda ihracat istisnası kapsamında işlem görecek, serbest bölgelerde verildiği hallerde işlem KDVK nun 17/4-ı
maddesi uyarınca vergiden istisna olacak, diplomatik kişi ve kuruluşlara
verilmekte ise KDVK nun 15 inci maddesi kapsamında istisna tutulacaktır.
Bu nedenle, gözetim hizmetlerinde KDV tevkifatının uygulama alanı son
derece sınırlıdır.
Maliye Bakanlığı bir Özelgesinde (Maliye Bakanlığı, 19.06.2007); “...
şirketi tarafından yapım işinden bağımsız olması şartıyla ...... İli 1. Grup
“Sayısal Kadastral Harita” yapımı ile ..... İli Belediye ve mücavir saha
sınırları dahilinde “Nazım ve Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması,
Sayısal Halihazır Harita” yapım hizmetlerini”, 09.08.2004 tarihli, 36784
sayılı Özelgesinde ise, “yapım işinden bağımsız olarak yüklenilen 1/1000
ve 1/5000 ölçekli sayısal harita üretimi” işini danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirmiştir.
Bir başka Özelgesinde (Maliye Bakanlığı, 14.05.2004) de; 17 nci madde uyarınca vergiden istisna bulunan sigorta şirketleri tarafından, sigorta
kapsamında yer alan rizikonun gerçekleşmesini müteakip ödenecek sigorta
tazminatına esas olmak üzere yapılan hasar tespit işlemlerinin (ekspertiz)
danışmanlık hizmeti kapsamında olduğu, ve dolayısıyla söz konusu hizmet
bedeli üzerinden, alıcının sorumlu sıfatıyla Katma Değer Vergisi hesaplayarak tevkifata tabi tutması gerektiğini belirtmiştir.
Öte yandan, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve
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benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında işleme
tabi tutulmayacaktır.
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara sunulan piyasa etüt- araştırma
ve ekspertiz hizmetleri ile bu kuruluşlara yapılan herhangi bir teslim ya
da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde
verilen ve bedeli ayrıca belirlenen eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti
kapsamında görülecektir.
III. ORTAK HÜKÜMLER VE SONUÇ
Halka açık şirketler, odalar gibi özellikli alıcılar olarak nitelendirilen
kuruluşların kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcı kim olursa olsun, tevkifata tabi tutulmayacaktır.
Ayrıca, KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır.
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil
bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat
yapılacaktır.
Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin
toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.
Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi
dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.
Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek
belgelerde; “İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam
Tutar)” ayrıca gösterilecektir.
Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye
tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.
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Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra
kalan tutar yazılacaktır.
Örnek:
KDV hariç 5.000 TL tutarındaki %18 oranında KDV’ye tabi bir işlem
9/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
İşlem Bedeli			
:
Hesaplanan KDV		
:
Tevkifat Oranı		
:
Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV :
Tevkifat Dahil Toplam Tutar :
Tevkifat Hariç Toplam Tutar :
Yalnız Beşbindoksan Türk Lirasıdır.

5.000 TL
900 TL
9/10
810 TL
5.900 TL
5.090 TL

Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile
belgelendirilmesi mümkündür.
Bu durumda, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilecektir. Bu şekilde yapılan faturalamalarda da tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem bedelinin KDV dahil tutarının yukarıda belirtilen alt sınırı aşıp
aşmadığı dikkate alınacak, aşmadığı takdirde tevkifat uygulanmayacaktır.
Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil)
teslimlerinde, 01.5.2012 tarihinden itibaren KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Bununla birlikte,
• natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,
• sığır ve atların, koyun ve kuzuların, keçi ve oğlakların ham post ve
derilerinin,tesliminde tevkifat uygulamasına devam edilecektir.
Bunun dışında, 117 seri nolu KDV Genel Tebliğinde;
• metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde
edilen hammadde teslimleri,
• metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimleri,
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• bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul teslimleri,
• hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum
külçelerinin teslimleri
için KDV tevkifatı düzenlemeleri yapılmıştır.
KAYNAKÇA
http://www.uludagsozluk.com [çevrimiçi erişim: 19.4.2012]
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı(30.4.2007). GİB.4.34.17.01.09.3332
sayılı Özelge. İstanbul
Maliye Bakanlığı (14.05.2004). 21859 sayılı Özelge. Ankara
Maliye Bakanlığı (19.06.2007). 54938 sayılı Özelge. Ankara

126

MART - NİSAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL
EDİLMEYEN GİDERLER
Volkan YÜKSEL*
Öz
Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.
Yani yapılan giderle elde edilen gelir arasında bir illiyet bağı mevcutsa söz
konusu gider vergilendirilecek kazançtan indirilebilir. Aksi durumda indirim mümkün değildir. Kurumlar Vergisi uygulaması yönünden kanunen
kabul edilmeyen nitelikteki giderler esas olarak KVK’nın 11’inci maddesinde düzenlemiştir.
GİRİŞ
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 6’ncı maddesi hükmü uyarınca;
kurumlar vergisi, kurumların bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi
kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Yine aynı madde hükmüne göre, safi
kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın
tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. Kurumların elde ettikleri kazanç ve
iratlar, kaynağı ne olursa olsun bir bütün halinde “kurum kazancı” olarak
nitelendirilir. Kurum kazancı tespit edilirken, GVK’nın 40. maddesinde
yer alan giderler ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde sayılan
giderler hasılattan indirilecektir.
Yazımızın konusunu kurum kazancının tespitinde indirilemeyecek mahiyette olan giderler (kanunen kabul edilmeyen giderler) oluşturacaktır.

*

E.Başhesap Uzmanı
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I- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK
GİDERLER
A- GVK UYARINCA KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Kurum kazanç tespit edilirken GVK’nın ticari kazancın tespitine ilişkin
hükümleri dikkate alınacaktır. GVK’nın 40. maddesinde ticari kazancın
tespitinde indirilebilecek giderler sayılırken, 41.maddesinde ise ticari kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün olmayan giderler sıralanmıştır. Bu bağlamda GVK’nın 41’inci maddesinde sayılan giderlerin kurum kazancının tespitinde indirilebilmesi mümkün değildir.
Esas itibariyle GVK’nın 41. maddesinin ilk 5 bendinde yer alan indirilemeyecek giderler, işletme sahibinin şahsi mal varlığı ile işletmenin mal
varlığını birbirinden ayırmaya yönelik düzenlemeler içerir. Gerçekten de
bu bentlerde işletme mal varlığından şahsın mal varlığına yapılan aktarımların işletme açısından indirilebilecek gider olarak dikkate alınamayacağı
belirlenmektedir. İşletme sahibi ile işletmenin mal varlığı birbirinden ayrıdır. Bu nedenle de teşebbüs sahibinin işletmeden mal ve kıymet çekişleri
işletme açısından indirilebilecek gider niteliğinde olmadığından kazancın
tesptinde gider olarak dikkate alınamazlar.
GVK’nın 41. maddesinin diğer dört bendinde yer alan düzenlemelerin
paraleline ise KVK’nın 11. maddesinde de yer verildiği görülmektedir.
B- KVK UYARINCA KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
KVK’nın 11.maddesinde, kurum kazancının tespitinde indirilemeyecek
nitelikte olan giderler belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki giderlerin kurum
kazancının tespitinde dikkate alınabilmesi mümkün değildir.
1- Öz Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
KVK’nın 11/1-a bendi hükmü uyarınca, öz sermaye üzerinden ödenen
veya hesaplanan faizler safi kurum kazancının tespitinde indirilemez. Öz
sermaye, aktif (mevcutlar ve alacaklar) toplamı ile borçlar arasındaki farkı
ifade eder. Kurumlar öz sermaye ancak kar payı şeklinde nemalandırılabilir. Dolayısıyla kurumlar vergisi mükelleflerince öz sermaye üzerinden
ödenen ya da hesaplanan faizlerin vergilendirilecek kazancının tespitinde
gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir.
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2- Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faiz, Kur
Farkı vb. Giderler
KVK’nın 12/1 fıkrası hükmü gereğince; kurumların, ortaklarından
veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin
ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir
tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi
için örtülü sermaye sayılır.
KVK’nın 11/1-b bendi hükmü uyarınca, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı vb giderler safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamazlar. Kanun koyucu bu bent hükmü
ile aynı maddenin 1/a bendi hükmü uyarınca kurum kazancının tespitinde
kabul edilmeyen giderin, KVK’ya göre özsermaye mahiyetinde olduğu kabul edilen borçlanmalar dolayısıyla doğması durumunda da indirilmesinin
önüne geçmeyi amaçlamıştır.
3- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan
Kazançlar
KVK’nın 13/1 fıkrası hükmü gereğince; kurumlar, ilişkili kişilerle
emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış
sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve icraya verme
işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri
ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da
satımı olarak değerlendirilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-c bendinde ise transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.
Bu düzenlemeyle amaçlanan vergiye tabi kazancın örtülü yollarla dağıtılıp
kurum bünyesinde yapılacak vergilendirmenin kapsamı dışına çıkarılmasının önlenmesidir.
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4- Yedek Akçeler
Yedek akçeler, kurumların TTK, kendi özel kuruluş kanunları veya esas
sözleşme hükümleri uyarınca zorunlu ya da ihtiyari olarak kârdan ayırdıkları tutarlar olup; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-ç maddesi hükmü
uyarınca kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamazlar.
Bankaların Bankacılık Kanunu’na göre ayırdıkları özel karşılıklar kurum kazancının tespitinde indirilebilecek gider mahiyetindedir.
5- Kurumlar Vergisi, Her Türlü Para Cezaları, Vergi Cezaları,
Gecikme Zammı ve Faizler
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-d bendi hükmü uyarınca aşağıdaki
ödemeler kurum kazancının tespitinde indirilebilecek gider olarak dikkate
alınamaz;
- Hesaplanan kurumlar vergisi,
- Her türlü para cezaları ile vergi cezaları,
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler,
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.
Öte yandan, VUK hükümlerine göre ödenen pişmanlık zammı ile 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre tecil edilen vergilere ilişkin olarak ödenen
tecil faizlerinin de gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir.
6- İhraç Edilen Menkul Kıymetlerin İtibari Değerinin Altında
Satışından Doğan Zararlar ve Pazarlama Komisyonları
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-e bendi hükmü uyarınca, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı
kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez.
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7- İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili Olmayan Deniz ve
Hava Taşıtlarının Giderleri ve Amortismanları
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-f bendi hükmüne göre; kiralama
yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi
gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından
işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanlarının kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün
değildir.
8- Kurumun Kendisinin, Ortaklarının, Yöneticilerinin ve
Çalışanlarının Suçlarından Doğan Tazminatlar
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-g bendine göre; sözleşmelerde cezai şart konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve
manevi zarar tazminat giderleri kurum kazancının tespiti açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. Dolayısıyla sözleşmelerde cezai
şart olarak konulan tazminatlar ticari faaliyet nedeniyle ödenen tazminat
niteliğinde olduğundan kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate
alınabilir.
9- Basın Yoluyla İşlenen Fiiller Nedeniyle Ödenen Tazminatlar
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-h bendi hükmü uyarınca, basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri kanunen kabul
edilmeyen gider mahiyetindedir.
10- Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlara İlişkin Giderler
KVK’nın 5’inci maddesinin son fıkrası hükmüne göre, iştirak hissesi
alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderlerin veya istisna kapsamındaki
faaliyetlerden doğan zararların kurum kazancından indirilmesi mümkün
değildir.
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II- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER NİTELİĞİNDEKİ
DİĞER ÖDEMELER
- Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesi hükmü uyarınca, yönetim
kurulu başkan ve üyelerine ödenen kâr payları menkul sermaye iradı
niteliğindedir. Bu nitelikteki ödemelerin kurum kazancının tespitinde indirilebilecek gider olarak dikkate alınabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.
- Ticari işletmelerde çalınma, kaybolma, dolandırıcılık vb. nedenlerle
meydana gelen zararlar kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetindedir.
- Kanunen yasaklanmış filler (rüşvet verme vs.) sonucunda meydana
gelen giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili
olmadığından kurum kazancının tespitinde indirilemezler.
- Belgelendirilmeyen veya bir başka kişi veya kurum adına düzenlenmiş belgelere dayanan harcamalar kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
88. maddesine göre, kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.
- Kurum kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile açık bir şekilde ilişkisi bulunmayan giderler kurum kazancından indirilemez.
- Dönemsellik ilkesi uyarınca cari yılda gerçekleşmeyen giderler kazancın tespitinde indirilemezler.
- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesi hükmü
uyarınca, ilgili Kanun’un (I) ve (IV) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan(1) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları kurum kazancının tespiti
açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.
- Kurumlar tarafından ödenen özel iletişim vergileri GVK’nın 39. maddesi hükmü uyarınca kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.
- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi hükmü uyarınca, özürlü çalıştıran mükellefler tarafından, çalıştırdıkları özürlü personelin sigorta işveren hissesinin söz konusu madde kapsamında Hazine’ce karşılanan kısmı
kurumlar vergisi uygulaması açısından indirilemeyecek gider mahiyetindedir.
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- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 7. maddesi uyarınca,
söz konusu madde kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan sigorta primine ait işveren hisseleri kurum kazancının tespitinde gider olarak
indirilemez.
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
81. maddesi uyarınca, anılan madde kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primine ait işveren hisseleri de kurumlar vergisi açısından
kanunen kabul edilmeyen giderdir.
SONUÇ
Vergi mevzuatımızda giderin vergilendirilecek kazancın tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağı değerlendirilirken dikkate alınan temel husus giderle elde edilen kazanç arasındaki illiyet bağıdır.
Bu anlamda yapılan giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında
doğrudan ve açık illiyet bağı mevcutsa söz konusu gider kazancın tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabilmekte, illiyet bulunmaması
durumunda ise gider vergi matrahının tespitinde dikkate alınamamaktadır.
Yazımızda vergilendirilecek kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetinde olan ve esas olarak KVK’nın 11’inci
maddesinde düzenlenen giderlerle ilgili açıklamalara yer vermeye çalıştık.
KAYNAKÇA
2012 Beyanname Düzenleme Kılavuzu (Ocak 2012). Ankara : Maliye
Hesap Uzmanları Derneği Yayını
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YENİ TTK’NIN TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI
VE TASDİKİ HUSUSLARINDA ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER
VE DEĞİŞİKLİKLER
Soner ALTAŞ*
Öz
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk
Ticaret Kanunu, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun ticarî defterlere ilişkin hükümlerinde köklü değişiklikler yapmıştır. Bu yönüyle, yeni
TTK’nın, ticarî defterlerin tutulması, saklanması ve tasdiki konusunda
yeni hükümler ihdas etiğini, bazı noktalarda da eski TTK’daki uygulamanın kapsamını genişlettiğini söylemek mümkündür. Yeni TTK’da bazı
defterlerin ticarî defter sayılacağı da açıkça hükme bağlanmış ve çift defter kullanımını engellemeye yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. İşte bu
çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ticari defterlerin tutulmasına,
saklanmasına ve tasdik ettirilmesine ilişkin hükümleri ile bu hükümlere
uyulmaması durumunda verilecek cezalar üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Tacir, ticarî defterler, Türkiye Muhasebe Standartları, yönlendirilmiş mesaj, açılış tasdiki, kapanış tasdiki
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 20. maddesi
gereği, her tacir ticari defter tutmak ile yükümlüdür. 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(T.C. yasalar, 14.02.2011)
(YTTK)1’nun 64. maddesine göre de, her tacir ticari defter tutmak zorundadır. Ancak, yeni TTK, ticari defterlerin tutulması, saklanması ve tasdiki
konusunda eski TTK’dan farklı hükümler getirmiş, bunlara aykırılık halleri için de birtakım cezalar öngörmüştür.
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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İşte bu çalışmamızda, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ticari defterlerin
tutulması, saklanması ve tasdik ettirilmesi hususlarında öngördüğü temel
yenilikler ve değişiklikler üzerinde durulacaktır.
2. TİCARÎ DEFTERLERİN TUTULMASINA İLİŞKİN TEMEL
YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
2.a. Ticari Defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre
Tutulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi
YTTK’nın 64. maddesinin birinci fıkrasına göre, her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 882. madde hükümleri başta olmak üzere
bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.
Anılan yükümlülük, ister gerçek isterse tüzel kişi olsun, bütün tacirleri3
kapsamaktadır. Defter tutma yükümü, tacir sıfatını kazanma, tacir sayılma
ve tacir gibi sorumlu olma tarihinden veya anından itibaren başlar, saklama
yükümlülüğü bir yana, tacir sıfatının, tacir gibi sayılma ve tacir gibi sorumlu
olma konumunun son bulmasına kadar devam eder(Komisyon Raporu).
YTTK’nın anılan hükmüne göre, defterlerin, Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarını (IFRS) yansıtır şekilde hazırlanan Türkiye Mu2 Anılan madde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun yetkisinde olup, çalışmamızın ilerleyen bölümlerde izah edilecektir.
3 Bir ticarî işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir (YTTK,
m.12/f.1). Bir ticarî işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer
ilân araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilân
etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır (YTTK, m.12/f.2). Bir
ticarî işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adî bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse,
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur (YTTK, m.12/f.3). Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticarî bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş
kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticarî şekilde işletilmek
üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan,
kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar (YTTK, m.16/f.1). Devlet, il özel idaresi, belediye ve
köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından
fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticarî işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle
işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar (YTTK, m.16/f.2).
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hasebe Standartlarına, bu standartlarda hüküm bulunmayan hallerde doğrudan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre, tacirin ticarî
işlemleriyle malvarlığı durumunu açıkça gösterir şekilde tutulması şarttır.
Muhasebenin tutuluşunda Türkiye Muhasebe Standartları ve bu bağlamda
IFRS emredici niteliktedir(Komisyon Raporu).
Dolayısıyla, gerçek ve tüzel kişi tacirler, ticarî defterleri tutmak ve
ticarî defterlerini tutarken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu4 tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına,
kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz
parçası olan yorumlara aynen uymak zorundadırlar (YTTK, m.64/f.1). Bu
hükme aykırı davranılması durumunda, defter tutma yükümünü yerine ge4 YTTK’nın ilgili maddesinde “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu” olarak geçmektedir. Bilindiği üzere, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunun 27. maddesi ile eklenen ek 1.
madde çerçevesinde Başbakanlıkla ilişkili bir kuruluş olarak kurulmuştur. Buna karşılık,
2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/9/2011 tarihli ve
660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Kanun Hükmünde Kararname ile “Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak
ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında
kamu gözetimi yapmak” yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun” kurulmuş; anılan KHK’nın 32. maddesinin üçüncü fıkrası ile de Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)’nun yasal dayanağını teşkil eden 28/7/1981 tarihli
ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
KHK’nın 31. maddesinde ise “Bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan
hallerde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bağımsız denetimle ilgili
hükümleri uygulanır.” denilmiştir. Yeni oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun görev ve yetkilerinden birisi, KHK’nın 9. maddesinin (a) bendinde “Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak” olarak belirtilmiştir.
Türkiye Muhasebe Standartları ise KHK’nın 2. maddesinin (j) bendinde “Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan muhasebe standartları”
olarak tarif edilmiştir. Bu itibarla, bahsigeçen 660 sayılı KHK’da “diğer mevzuatta Türkiye
Muhasebe Standartları Kuruluna yapılan atıfların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kuruluna yapılmış sayılacağı” yönünde açık bir ibareye yer verilmemiş olsa
dahi, anılan KHK ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ilga edildiğinden ve Türkiye Muhasebe Standartlarını belirleme yetkisi münhasıran Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulu’na verildiğinden, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nda yer almış olmakla birlikte, anılan ibarenin “Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu” olarak dikkate alınması gerekmektedir.
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tirmeyenlere ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası5, bir başka
deyişle 4.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar adlî para cezası verilecektir6
(YTTK, m.562/f.1-a).
5 Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını
ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil
verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit
süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen
adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir(TCK, m.52/f.4). Mahkeme kararında, adlî
para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir
edilen miktar ayrı ayrı gösterilir(TCK, m.52/f.3).
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un
106. maddesine göre, adlî para cezasını içeren ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.
Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye bir ödeme
emri tebliğ eder. Adlî para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olmasa
dahi, hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca
hapsedilir(5275 sK, m.106/f.3, f.5). Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise,
bir aylık süre içinde adlî para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri
kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksidin süresinde
ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır(5275 sK, m.106/f.6).
Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adlî
para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu süre beş yılı geçemez(5275 sK, m.106/f.7). Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır(5275 sK, m.106/f.8). Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve
bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz(5275 sK, m.106/f.9). İnfaz
edilen hapsin süresi, adlî para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adlî para
cezasının tahsili için ilâm, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük mal memuruna
verilir. Bu makamlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre kalan adlî para cezası tahsil edilir(5275 sK, m.106/f.11).
6 12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesinin birinci fıkrasında adlî para cezasının
“beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla
olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine
ödenmesi”nden ibaret olduğu belirtilmiştir. TCK’nın bahsigeçen 52. maddesinin ikinci
fıkrasında ise bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarının en az yirmi, en fazla yüz
Türk Lirası olması hükme bağlanmış ve miktarın -bu alt ve üst sınırlar arasında- kişinin
ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edileceği ifade edilmiştir.
Bu hükümler çerçevesinde, YTTK’nın 64. maddesinin birinci fıkrasındaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenlere, 4.000 (200x20=4.000) TL’den 73.000 (730x100=73.000)
TL’ye kadar adlî para cezası verileceğini söyleyebiliriz(YTTK, m.562/f.1).
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2.b. Tutulması Zorunlu Ticari Defterleri Belirleme Konusunda
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’na Yetki
Verilmesi
Bilindiği üzere, ETTK’nın 66. maddesinde;
“Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek
maksadıyla, işletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri
ve bilhassa, diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki
defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur:
1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri
ve karar defteri;
2. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediyeler gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan ve hükmi şahsiyeti bulunmıyan ticari işletmeler ile dernekler
tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benziyen ve hükmi şahsiyeti
olmıyan diğer ticari teşekküller, karar defteri hariç yukarki bentte yazılı
defterleri;
3. Tacir hakiki şahıs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte
yazılı defterleri veya işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme
defteri.
Bu defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilir.
Bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca
çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirlenir.
Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir
kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür7.”
7 12.04.2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.03.2011 tarih ve 6215
sayılı Kanunun 14. maddesi ile ETTK’nın 66. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş, üçüncü fıkrası ise eklenmiştir. ETTK’nın 66. maddesinin anılan değişiklikle kaldırılan ikinci
fıkrasında “Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısiyle aldıkları mektup, yazı, telgraf,
fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kağıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı
mektup, yazı ve telgrafnamelerin kopyalarını ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair
teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde
saklamaları mecburidir.” hükmü yer almakta idi.
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hükmüne yer verilerek, tacir tarafından tutulması zorunlu olan defterler belirtilmişti. YTTK’nın 64. maddesinin beşinci fıkrasında ise “Yevmiye,
defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu8 tarafından bir tebliğ ile belirlenir.” denilmiştir.
Anılan hükümden, “yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defterinin” tutulmasının zorunlu olacağı, ancak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurulu tarafından bu defterler haricinde bazı defterlerin tutulmasının da zorunlu hale getirilebileceği anlaşılmaktadır. Fakat,
bir önceki bölümde de izah edildiği üzere YTTK defterlerin kanuna uygun
surette tutulmaması için cezaî sorumluluk öngördüğünden, Kanunda ismen belirtilmeyen bu defterlerin tutulmaması durumunda ilgililerin cezaî
sorumluluklarına nasıl gidileceği önemli bir sorundur. Zira, cezaların kanuniliği ilkesi gereği, yasada açıkça belirtilmeyen, ancak KGMDSK tarafından çıkarılacak bir tebliğ ile belirlenen defterlerin tutulmamasından
ötürü cezai sorumluluğa gitmek tartışmaları da beraberinde getirecektir.
Diğer yandan, YTTK’nın 64. maddesinin dördüncü fıkrasında “Pay
defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere
defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticarî
defterlerdir.” denilmiştir. Böylece, uygulamada tartışmalı olan bir konuya
da YTTK ile açıklık getirilmiştir. Pay, karar ve müzakere defterlerinin ticarî
defter sayılması teoriye uymamakla birlikte, uygulamanın gereksinimini
duyduğu gibi kural olarak kanuna girmiş bulunmaktadır. Kuralın amacı,
karine oluşturmak, ispatta yardımcı olmak gibi işlevlere sahip söz konusu
defterlere, ticarî defterlere uygulanan güven ve disiplin kurallarını uygulayabilmektir. Uygulamada tasdiklere tâbi olmayan bu defterlerin çoğu kez
güvenilemez durumda oldukları görülmüştür(Komisyon Raporu).
2.c. Ticari Defterlerin Tutulmasının Kurallara Bağlanması
YTTK’da defter tutma kurallarına da yer verilmiştir. YTTK’nın 65.
maddesinin birinci fıkrasına göre, ticari defterler ve gerekli diğer kayıtlar
Türkçe tutulmak zorundadır. Ticari defterlerde ve kayıtlarda kısaltmalar,
8
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rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde, bunların anlamları
açıkça belirtilmelidir (YTTK, m.65/f.1). Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmalıdır
(YTTK, m.65/f.1). Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek
şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra
mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler ise Kanuna göre yasaktır (YTTK,
m.65/f.3).
YTTK’nın 65. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, defterler ve gerekli
diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir. Ancak, muhasebenin bu
tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe
Standartlarına uygun olmak zorundadır (YTTK, m.65/f.4). Yine, defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde
bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır
(YTTK, m.65/f.4).
Bu zorunluluklara uyulmaması durumunda, ilgililer, ikiyüz günden az
olmamak üzere -4.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar9- adlî para cezası ile
cezalandırılacaklardır (YTTK, m.562/f.1-d).
3. TİCARÎ DEFTERLERİN VE BELGELERİN SAKLANMASINA
İLİŞKİN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
3.a. Ticari Defterlerin ve Belgelerin Saklanmaması Hali İçin Cezaî
Sorumluluk Öngörülmesi
6762 sayılı eski TTK, defter tutma zorunluluğu yanında tacirleri “işletmeleriyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi,
karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla” da yükümlü tutmuş
(ETTK, m.66/f.3) ve 68. maddesinin birinci fıkrasında “Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve işletmeye devam eden halefleri defterleri son kayıt
tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve kağıtları tarihlerinden
9
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itibaren on yıl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar.” denilerek, defter
ve belgelerin on yıl süreyle saklanmasını şart koşmuş idi.
Yine, ETTK’nın 67. maddesinin ikinci fıkrasında “Ticari defterlerin kısmen
veya tamamen mevcut olmamasından yahut kanuna uygun surette tutulmamasından veyahut saklanması mecburi olan defter ve kağıtların gereği gibi
saklanmamasından doğan mesuliyet doğrudan doğruya işletme sahibine ve
hükmi şahıslarda idare organının azalarına veya idare işlerine salahiyetli olan
kimselere ve hükmi şahsiyeti olmayan ticari işletme ve teşekküllerde onları idareye salahiyetli olan kimselere aittir.” denilmiş, sayılanların “kusuru “memur
ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamayacakları” hüküm
altına alınmıştı. Dolayısıyla, ticari defterlerin mevcut olmaması veya kanuna
uygun surette tutulmaması ya da defter ve belgelerin gereği gibi saklanmaması
durumu, ilgililerin hukukî sorumluluğunu doğurmaktaydı.
ETTK’da, defter tutma zorunluluğuna uyulmaması hali için cezaî sorumluluk da öngörülmüş ve ilgililerin Kanunun 67. maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan adli para cezaları10 ile tecziyeleri hükme bağlanmıştı11.
10 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” ile eski Türk
Lirası’ndan altı sıfır atılmış ve anılan Kanunun 3’üncü maddesi gereği de Kanunlarda ve diğer mevzuatta Türk Lirasına veya liraya yapılan atıfların, “birmilyon Türk Lirası eşittir bir
Yeni Türk Lirası” değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Yine,
4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla,
TTK’nun 67’nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen para cezasını, günümüz itibariyle “üç
Türk Lirasından otuz Türk Lirasına kadar” şeklinde anlamak gerekir. Öte yandan, 01/03/1926
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5252 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılmış ve anılan
Yasanın yerini 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu almıştır. Yine, 5252
sayılı Kanunun 5inci maddesinin 1’inci fıkrasında “kanunlarda öngörülen “ağır para” cezaları,
“adli para” cezasına dönüştürülmüştür.” denilmiş, ikinci fıkrasında ise “Bu kanunlarda Türk
Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, (…)alt veya
üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt
sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri,
nispî nitelikteki adli para cezaları hakkında uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, ETTK.nun 67’nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen adlî para cezasının alt sınırı 450
TL, üst sınırı ise 100.000 TL olarak uygulanmaktadır.
11 Sözkonusu cezaî müeyyide, sadece ETTK’nın 66’ncı maddesinin 1, 2 ve 3’üncü bendlerinde sayılan ticarî defterler hakkında idi. İşletmenin mahiyet ve önemine göre tutulması
gerekli olan diğer defterlerin hiç veya kanuna uygun olarak tutulmaması halinde, cezaî
sorumluluk doğmamaktaydı. Defterlerin kanuna uygun bir şekilde tutulmaması halinde,
bunları tutmakla görevlendirilmiş olan kişiler de –örneğin; muhasebeciler- aynı cezaya
mahkum ediliyordu.
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Ancak, ETTK’da ticari defterlerin ve bu defterlere işlenen kayıtların dayanağını oluşturan her türlü belgenin on yıl süre ile saklanması zorunlu
tutulduğu halde, buna aykırı davranılması, yani defter ve belgelerin saklanmaması fiili için herhangi bir cezaî sorumluluk öngörmemişti.
ETTK’nın 66. maddesinin üçüncü fıkrasında olduğu üzere, YTTK’nın
64. maddesinin ikinci fıkrasında da “Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik
ortamda saklamakla yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir. YTTK’nın 82.
maddesinin birinci fıkrasında ise, her tacirin;
a) Ticarî defterlerini,
b) Envanterlerini, açılış bilânçolarını, ara bilânçolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet
raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini;
b) Alınan ticarî mektupları12;
c) Gönderilen ticarî mektupların suretlerini;
d) Ticarî defterlere -64. maddenin birinci fıkrasına göre- yapılan kayıtların dayandığı belgeleri,
sınıflandırılmış bir şekilde on yıl saklamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.
Buna karşılık, ETTK’dan farklı olarak, YTTK’da saklama yükümüne uyulmaması hali için cezaî sorumluluk öngörülmüştür. Dolayısıyla,
YTTK’nın 64. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılması, bir
başka deyişle, işletmeyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasının, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklanmaması13 durumunda, ilgililere ikiyüz günden az olmamak üzere -4.000 TL’den
73.000 TL’ye kadar14- adlî para cezası verilecektir (YTTK, m.562/f.1-b).
12 Ticarî mektuplardan kasıt, bir ticarî işe ilişkin tüm yazışmalardır (YTTK, m.82/f.2).
13 YTTK’nın 562. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “64 üncü maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar” denilmektedir. Kanunun 64. maddesinin ikinci fıkrası dikkate alındığında, anılan bentte yer alan “sağlamayanlar” ifadesinin
“saklamayanlar” olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu yönüyle, YTTK’nın 562.
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “sağlamayanlar” ifadesinin sehven yazıldığı
ve fark edilmemesi nedeniyle bu şekliyle kabul edildiği düşünülmektedir. Uygulamada tereddütlere ve yorum karmaşasına yol açacağı düşüncesiyle anılan ibarenin Yasa yürürlüğe
girmeden değiştirilmesinin uygun olacağı kanısındayız.
14 Hesaplama konusunda bkz. Dipnot 7
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3.b. İnternet Sitesine Konulan Yönlendirilmiş Mesaj İçeriğinin
Saklanmasının Zorunlu Kılınması
YTTK’nın 1524. maddesinin maddenin ilk fıkrasında, “her sermaye şirketinin, bir internet sitesi açmaya” mecbur olduğu belirtilmektedir. Buna göre,
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bir internet sitesi açmak yahut şirketin internet
sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü 1524. maddede belirtilen hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır (YTTK, m.1524/f.1).
Bu sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer hususlar ise Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı15 tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenecektir
(YTTK, m.1524/f.4). YTTK’ya göre, anonim şirketler, açacakları veya zaten
mevcut bulunan internet sitelerinin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların
yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır(YTTK, m.1524/f.1):
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilânlar,
b) Pay sahiplerinin menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler,
açıklamalar.
c) Yönetim kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla
ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine
dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflâsın ertelenmesine
veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
15 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” olarak geçmekle
birlikte, 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2011
tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldığından ve aynı
Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın şirketlerle ilgili birimi olan İç Ticaret Genel Müdürlüğü anılan Bakanlığın
birimleri arasına dahil edildiğinden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan atıfların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılmış olarak dikkate
alınması gerekmektedir.
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e) Şirketin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi halinde, paysahiplerinin ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dahil, esas sözleşme değişikliklerine
ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararları, menkul
kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda paysahiplerinin aydınlatılması için öngörülen hususlar.
ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, paysahipleri ile menfaat
sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
i) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim
kurulu başkanı ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil
ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, paysahiplerini
ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.
Yukarıda sayılanlar, şirketin internet sitesinde bulundurulması gereken asgari ve de maddede belirtildiği üzere “yayımlanacak içeriklerin
başlıcaları”dır. Yoksa, bu bilgi ve belgeler “sınırlı sayı” değildir.
Yine, YTTK’ya göre, şirketin internet sitesinin 1524. maddenin
amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve
parantez içerisinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresinin konulması gerekmektedir (YTTK, m.1524/f.4). Yönlendirilmiş mesaj ancak Kanuna
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı16 tarafından çıkarılacak yönetmeliğe17
16 Bkz. Dipnot 18.
17 YTTK’nın 1524. maddesinin dördüncü fıkrasında “Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve
ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir.” denilmekle birlikte,
anılan maddenin ikinci fıkrasında herhangi bir yönetmelikten bahsedilmemektedir. Yönetmelik çıkarılması, aslında bizzat dördüncü fıkrada belirtilmektedir. Bu nedenle, anılan çelişkinin yazım hatasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
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uyulmak suretiyle değiştirilebilecektir. Özgülenen kısımda yer alan bir
mesajın yönlendirildiği karinedir (YTTK, m.1524/f.4).
Yönlendirilmiş mesajla ilgili olarak, YTTK’nın öngördüğü yükümlülüklerden birisi de, bunların basılı şekillerinin ayrıca muhafaza edilmesine ilişkindir. 1524. maddenin altıncı fıkrasında “Yönlendirilmiş
mesajların basılı şekilleri 82’nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince
tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına
göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde
bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.” hükmüne yer verilmiştir (YTTK, m.1524/f.6).
Dolayısıyla, sermaye şirketlerinin internet sitelerinde yukarıda sayılan
“yönlendirilmiş mesajlar”a yer verilmekle yetinilmeyecek, bu mesajların,
ayrıca, şirketin finansal tablolarının ve dayanağı belgelerin saklanmasına
ilişkin hükümler (m.82) çerçevesinde saklanması, internet sitesinde yer
alacak bilgileri metin haline getirilip noter onaylı bir deftere sıra numarasıyla yazılması ya da yapıştırması ve varsa sitedeki bilgilerde meydana gelecek değişikliklerin de aynı şekilde metin haline getirip deftere işlenmesi
gerekecektir.
4. TİCARÎ DEFTERLERİN TASDİKİNE İLİŞKİN TEMEL
YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
Ticari defterlerin tasdiklerine ilişkin olarak, ETTK’nın 11/6/2003 tarih ve 4884 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik 69. maddesinin birinci
fıkrasında;
“Şirket kuruluş aşamasında 66’ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı defterler kullanılmaya başlanmadan önce tacir tarafından ticarî işletmenin bulunduğu yerin ticaret sicili memurluğuna veya notere ibraz edilir. Bu defterler,
213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerinde
yer alan bilgileri içerecek şekilde tasdik ve imza olunur. Sicil memuru veya
noter, defterlerin kaç sayfadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmî mühür ve imzasıyla tasdik eder. Noterlerce tasdik edilen defterlerin
mahiyet ve adetleri ve bunların kime ait olduğu en geç yedi gün içinde ilgili
ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Şirketlerin müteakip yıl defterleri ile kul146
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lanılması zorunlu diğer defterler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin
tasdikine ilişkin hükümlerine göre tasdik olunur.”
denilmekte idi18.
Tutulması zorunlu olan ticarî defterler ise ETTK’nın 66. maddesinin
birinci fıkrasında, “tacirin işletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterler”, özellikle de;
• Tüzel kişi tacirler açısından; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri (ETTK, m.66/f.1, b.1),
• Gerçek kişi tacirler açısından; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ya da işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece
işletme defteri (ETTK, m.66/f.1, b.3)
• ETTK’nın 18. maddesine göre kurulan ve özel hukuk hükümlerine
göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel
idaresi, belediyeler gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan, ancak
tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler ile dernekler tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği olmayan
diğer ticari teşekküller açısından ise yevmiye defteri, defteri kebir ve
envanter defteri (ETTK, m.66/f.1, b.2)
olarak belirtilmekte idi.
Bu çerçevede, kuruluş aşamasında, yukarıda sayılan defterlerin -yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar defteri, işletme defteri ve
varsa işletmenin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterler-, kullanılmaya başlanmadan önce şirketler tarafından ticarî işletmenin bulundu18 Anılan fıkranın değişiklikten önceki halinde ise “66’ncı maddenin 1 ila 3’üncü bentlerinde yazılı defterler, kullanılmaya başlanılmadan önce tacir tarafından ticari işletmenin
bulunduğu yerin noterine ciltli olarak ibraz olunur. Noter sicil tasdiknamesini göstermesini
tacirden ister ve bu defterlerin her sayfasına sabit mürekkeple sıra numarası koyup resmi
mühür ile mühürler ve defterlerin kaç sayfadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmi mühür ve imzasıyla tasdik eder. Bu iş bittikten sonra tasdik ettiği defterlerin
mahiyet ve adetlerini ve bunların kime ait olduğunu tacirin kayıtlı bulunduğu ticaret sicillerine re’sen ve hemen bildirir.” hükmü yer almaktaydı. Yani, sözkonusu fıkra, değişiklikten
önceki halinde herhangi bir ayrıma gitmeksizin bütün tacirleri kapsıyor iken, yapılan değişiklikle birlikte şirketlerin –anonim ve limited şirketler- ticari defterlerinin açılış tasdikini
düzenleyen ve bu konuda da farklı esaslar öngören bir çerçeveye dönüştürülmüştü. Zira,
anılan fıkrada “şirketler” dışında kalan tacirlere ilişkin bir açıklığa yer verilmemekte, şirketlerin ticari defterlerinin açılış tasdiki ise, kuruluş aşaması ile sonraki yıllar açısından ve
defteri tasdik eden makam yönünden farklı esaslara bağlanmıştı.
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ğu yerdeki ticaret sicili memurluğuna veya notere ibraz edilmesi ve açılış
tasdiklerinin yaptırılması gerekmekte idi19 (ETTK, m.69/f.1). Yani, şirketler, kuruluş aşamasında, sözkonusu defterlerin açılış tasdiklerini noterlere
yaptırabilecekleri gibi ticaret sicili memurluklarına da yaptırabiliyor idi.
ETTK, açılış tasdiki yanında, yevmiye defteri ile envanter defteri için
kapanış tasdiki zorunluluğu da getirmişti. Diğer bir anlatımla, yevmiye defterinin en geç yeni yılın ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (Görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile kapanış
tasdikine tabi tutulması gerekmekteydi (ETTK, m.70/f.5). Envanter defterine20 kaydolunacak envanter ve bilançoların ise en geç yeni yılın mart
ayı sonuna kadar tamamlanması ve akabinde de yevmiye defterine ilişkin
usulle kapanış tasdikinin yaptırılması gerekiyordu (ETTK, m.72/f.4).
ETTK, şirketin kuruluşu takip eden yıllara ait defterlerinin ise 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine göre tasdik
olunmasını öngörmekte idi. Yani, tutulması ve tasdiki zorunlu defterler, kuruluşu takip eden yıllarda, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından
tasdik olunuyor, yapılacak tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılıyor ve
aşağıdaki bilgileri ihtiva ediyordu(VUK, m.223/f.1, m.224):
1. Defter sahibi tüzel kişinin unvanı;
2. İş adresi;
3. İş veya meslekin nev’i;
4. Defterin nev’i;
5. Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu;
6. Defterin kullanılacağı hesap dönemi;
7. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi;
8. Tasdik tarihi;
9. Tasdik numarası;
10.Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası.
19 Sicil memuru veya noter, defterlerin kaç sayfadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmî mühür ve imzasıyla tasdik eder. Noterlerce tasdik edilen defterlerin
mahiyet ve adetleri ve bunların kime ait olduğu en geç yedi gün içinde ilgili ticaret sicili
memurluğuna bildirilir. Şirketlerin müteakip yıl defterleri ile kullanılması zorunlu diğer
defterler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine göre
tasdik olunur (ETTK, m.69/f.1).
20 Envanter defterine işletmenin açılış tarihinde ve müteakiben her iş yılı sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur (ETTK, m.72/f.1).
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Kısaca belirtmek gerekirse, ETTK’da açılış tasdiki işletmenin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterler, özellikle de yevmiye
defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defterleri için zorunlu kılındığı halde, kapanış tasdiki sadece yevmiye defteri ile envanter defteri için
öngörülmüştü. Ayrıca, kuruluş aşamasında açılış tasdiki için hem ticaret
sicili memurlukları hem de noterler yetkili kılınmış, kapanış tasdiki yetkisi
ise sadece noterlere tanınmıştı. Kuruluşu takip eden yıllarda ticarî defterlerin açılış tasdikleri konusunda da yine sadece noterler yetkili kılınmış idi.
YTTK’nın 64. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “Ticari defterler, açılış
ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen
faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına
göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış
ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.” denilmiştir.
Dikkat edileceği üzere, anılan hüküm ETTK’daki düzenlemeye benzemekle birlikte, YTTK’da, ETTK’nın aksine, ticari defterlerin tümü açılış
ve kapanış tasdikine tâbi tutulmuştur. Bu değişikliğin sebebi çift defter
kullanımını olabildiğince engellemektir. Çift defter sadece hesaplara ilişkin ticarî defterlerde değil, aynı zamanda pay defteri, karar defteri ve genel kurul karar defterlerinde de sık rastlanan bir olgudur. Bu defterlerden
herhangi biri kapatılmadan yenisi açılabilmekte, ihtilaflarda mahkemenin
önüne değişik defterler çıkabilmektedir. Bu çoğu kez hileli bir davranış
teşkil eden çift defter uygulamasına özellikle pay defteriyle, yönetim kurulu karar defterinde çok sık rastlanmaktadır. Anılan düzenleme ile uygulamada sıkışıklığa yol açmamak için onay süresi de izleyen faaliyet döneminin altıncı ayına kadar uzatılmıştır(Komisyon Raporu).
YTTK’nın m.64/f.3 hükmü ETTK’nın 69. maddesinde 4884 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle de, kural olarak uyum içerisindedir. ETTK’nın 69’uncu
maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi noter yanında sicil memuruna
da onay yetkisini vermiştir. Bu yetkinin ETTK’da sicil memuruna tanınmasının sebebi, şirketlerin kuruluşunu süratlendirmektir. Kuruluş sırasında oda geMART - NİSAN 2012
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rekli belgeyi derhal verebilecek ve doğrudan doğruya sicile gidilerek şirketin
tescili gerçekleştirilebilecektir. Başka bir değişle, noter aradan çıkabilecektir.
Bu amaç göz önünde tutularak sicil müdürünün onay yetkisi kuruluşa özgülenmiştir. Diğer yandan, YTTK’da, uygulamadaki bazı aksaklıklara engel
olmak için “ticaret sicili tasdiknamesini”nin (faaliyet belgesinin) de notere
sunulması gereği öngörülmüştür(Komisyon Raporu).
Dolayısıyla, ETTK’da olduğu üzere, YTTK’ya göre de, kuruluş aşamasında, tacirler tarafından tutulacak olan ticari defterlerin açılış tasdikleri, ticari
işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğü veya noter tarafından
yapılacaktır. Kanun, bu konuda şirketlere seçimlik bir hak tanımaktadır. Yani,
tacirler, kuruluş aşamasında, sözkonusu defterlerin açılış tasdiklerini noterlere
yaptırabilecekleri gibi ticaret sicili müdürlüklerine de yaptırabileceklerdir. Nitekim, 4884 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
223. maddesinde de değişikliğe gidilmiş ve sözkonusu maddeye eklenen
üçüncü fıkrada “Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında,
şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından
tasdik edilir.” denilerek iki Kanun arasında paralellik sağlanmıştır. Kapanış
tasdikleri ise sadece noterler tarafından yapılacaktır. Kapanış tasdiklerinin,
izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılması gerekecektir. Kuruluşu takip eden yıllara ait ticarî defterlerin açılış tasdikleri de
sadece noterler tarafından yapılacaktır. Zira, YTTK, ETTK’da olduğu üzere,
ticaret sicili müdürlüklerine tanıdığı açılış tasdiki yapma yetkisini sadece kuruluşa özgülemiştir.
YTTK, defter tasdiklerinin yaptırılmaması hali için, ETTK’daki gibi,
cezaî sorumluluk da öngörmüştür. Buna göre, fiziken tutulan ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin hiç ya da zamanında yaptırılmaması
durumunda, ilgililere, ikiyüz günden az olmamak üzere -4.000 TL’den
73.000 TL’ye kadar21- adlî para cezası verilecektir (YTTK, m.562/f.1-c).
Öte yandan, YTTK, bir uygulama hükmü olduğu için “Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle
tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı”na ilişkin ayrıntıların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
21 Hesaplama konusunda bkz. Dipnot 7.
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tarafından bir Tebliğ ile belirlenmesini öngörmüştür22 (YTTK, m.64/f.3).
Dolayısıyla, elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yaptırılmaması durumunda da, ilgililere,
ikiyüz günden az olmamak üzere -4.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar- adlî
para cezası verilecektir23 (YTTK, m.562/1.c)
5. ÖZET VE SONUÇ:
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek ve tüzel kişi her
tacir, ticarî defterleri tutmak ve ticarî defterlerini tutarken Türkiye Mu22 12/4/2011 tarihli ve 27903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilen ETTK’nın
“Defter Tutma Mükellefiyeti” kenar başlıklı 66. maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu
maddede geçen defterlerin -yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme
defteri- elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği
hükme bağlanmış ve VUK ile ETTK uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Elektronik Defter
Genel Tebliği (Sıra No:1) adlı müşterek tebliğ ile belirlenerek 13 Aralık 2011 tarihli, 28141
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6215 sayılı Kanunun 14. maddesi ile ETTK’nın
66. maddesine eklenen/ değiştirilen ikinci ve üçüncü fıkralardaki “Bu defterler elektronik
ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilir. Bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının
şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirlenir.” ve “Tacir, işletmesiyle ilgili
olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda
saklamakla yükümlüdür.” hükümleri, YTTK’nın 64. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Tacir,
işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya,
mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik
ortamda saklamakla yükümlüdür.” ve üçüncü fıkrasındaki “Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış
onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.” hükümleri ile paralellik arz ettiğinden –hatta ufak detaylar
haricinde aynı olduğundan- , ETTK’ya göre çıkarılan EDGT hükümlerinin uygulanmasına,
YTTK’nın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra da -2011 yılında müşretek
olan çıkarılan Tebliğin 2012 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği olarak revize
edilip çıkarılması, mali mühür ve elektronik defter beratına ilişkin birtakım değişiklikler,
vs.- ufak birtakım güncellemelerle aynen devam edileceği düşünülmektedir.
23 Hesaplama konusunda bkz. Dipnot 7
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hasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine
ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak zorundadırlar.
Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenecektir. YTTK, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve
genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle
ilgili olmayan defterleri de ticarî defter olarak kabul etmektedir. Ayrıca,
YTTK’da, ETTK’nın aksine, ticari defterlerin tümü açılış ve kapanış onayına tâbi tutulmuştur.
YTTK, taciri, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü
belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer
şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla
da yükümlü kılmıştır. Yine, YTTK ile ticari defterlerin tutulması esnasında
uyulması zorunlu birtakım kurallar ihdas edilmiş, tüm bu zorunluluklara uyulmaması hali için de 4.000 TL ile 73.000 TL arasında adlî para cezası verilmesi öngörülmüştür. Dolayısıyla, yeni TTK’nın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz
2012 tarihinden itibaren, gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, ticarî defterlerin tutulması, saklanması ve tasdik ettirilmesi hususlarında kanunî yükümlülüklerini
zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeye dikkat etmeleri menfaatlerine
olacaktır.
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