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SUNUŞ

TTK ve KOBİ / Uluslar arası Finansal Raporlama Standardı eğitimler
sonrası başlanılan Denetim ve Uygulamaları eğitimlerinin ilk bir aylık dönemi başarıyla gerçekleşti . İki gün teori iki günde örnek çalışma olmak
üzere gerçekleştirilen başarı ile sürdürülmektedir. Mali Tatil sonrası aynı
heyecan ile “eğitim talebi yerine getirilmemiş kişi kalmayıncaya kadar”
tüm eğitimlerimiz tekrarlanarak devam edecektir.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK tüm ekonomik tarafların beklediği değişikliklerle Türkiye ekonomisine yön vermesi beklenirken
özellikle mesleki kamu oyunda denetim boyutu hayal kırıklığı yaratmıştır. Yayımlandığı ilk günden itibaren çağdaş bir yasa olarak arkasında durduğumuz ve sahiplendiğimiz TTK büyük oranda değişikliklere uğramıştır.
Kayıtlı ekonomiye geçişin ve VERGİ için değil BİLGİ için muhasebenin ilk ayağı olan UFRS ve Bağımsız denetimin hayata geçip uygulanabilmesi için mücadeleye ve eğitimlere ara verilmeden devam edilecektir.
Hakemli ve hakemsiz güncel vergi,SGK konularındaki makalelerimizin
yanı sıra UFRS,TTK ve Denetim eğitimlere destek amacıyla özellik arz
eden konulardaki çok değerli yazarlarımızın makaleleri ile pratik bilgiler
bölümümüzle bu sayımızda da birlikteyiz.
Dergimize gönderilen makalelere kapasitemiz oranında yer vermeye çalışmaktayız. Çok sayıda makaleyi de güncelliklerini kaybetmeden
başka kaynaklarda yayımlatılması amacıyla iade etmek zorunda kalmaktayız.Yayınladığımız veya üzülerek iade etmek zorunda kaldığımız yazarlarımıza emekleri için teşekkür ediyor ve onlara sizler adına sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.
112.sayımızda yeni makalelerimizle sizlere ulaştırmak dileklerimizle
güzel bir yaz geçirmenizi diliyoruz.
Saygılarımızla.
YÖNETİM KURULU
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TAŞINMAZ MÜLKİYETİ EDİNEN YERLİ SERMAYELİ ŞİRKETİN
YABANCI SERMAYELİ HALE GELMESİ
Salih ÇALAL*
I. GİRİŞ
Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ve kullanımına ilişkin yasal dayanak, 22/12/1934 tarihli ve 2644
sayılı Tapu Kanununun 36 ncı maddesidir. Ayrıca belirtilen konuya ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 06/10/2010 tarih ve 27721 sayılı
Resmi Gazete’de “Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve
Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmış ve böylece
12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı
Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu çalışmada, yürürlükteki ilgili Yönetmelik uyarınca, taşınmaz mülkiyetine sahip yerli sermayeli şirketin yabancı sermayeli hale gelmesi neticesinde yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar yapılacaktır.
II. YERLİ SERMAYELİ ŞİRKETİN YABANCI SERMAYELİ
HALE GELMESİ
Yabancı yatırımcı, Türkiye’de yeni şirket kuran ya da menkul kıymet
borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az
%10 hisse oranı veya aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla
mevcut bir şirkete ortak olan yabancı ülke vatandaşlığına sahip gerçek kişiyi, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiyi ve uluslararası kuruluşu ifade eder. 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 28’inci maddesi kapsamındaki kişiler ile yurt dışında ikamet
eden Türk vatandaşları tarafından Türkiye’de kurulan veya iştirak edilen
tüzel kişiliğe sahip şirketler, şirkette yabancı ortak olmaması kaydıyla,
Türk vatandaşlarının tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinebilir ve kullanabilir.
*

*

Gümrük ve Ticaret Müfettişi
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Arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli
haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin mülkiyetini
edinen yerli sermayeli şirketler, sonradan yabancı sermayeli hale gelebilirler. Yerli sermayeli şirketler, şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi
durumunda, hisse devirlerine ilişkin bilgileri 20/08/2003 tarihli ve 25205
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nin 5 inci maddesi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığına bildirirler. Söz konusu maddede doldurulacak formlar ve buna
ilişkin süreler yer almaktadır.
Yabancı sermayeli hale geldiği, ilgili şirketler ve çeşitli kurumlar tarafından bildirilen şirketlere ilişkin bilgileri Hazine Müsteşarlığı, aylık
olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderir. Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü, söz konusu şirketlerin mülga 12/11/2008 tarihli “Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik”in
yürürlüğe girmesinden sonra sahip oldukları taşınmazlara ilişkin bilgileri
valiliklere bildirir.
Valilik, taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneğini taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu ve kadastro müdürlüğünden temin etmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği
komutanlıklara göndererek, taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Kanunun 28’inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge içinde kalıp kalmadığını, on beş gün içinde bildirmesini talep eder. Bu süre içinde cevap
verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın belirtilen alanlar içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır. (Söz konusu 28’inci maddeye göre,
Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine askeri yasak bölgelere yakınlığı
veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına, Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.)
Valilik, taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını ise,
il emniyet müdürlüğünden veya il jandarma komutanlığından on beş gün
içinde bildirmesini talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde
söz konusu taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır.
132
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Taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi, 2565 sayılı Kanunun 28’inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge veya özel güvenlik
bölgesi dışında kaldığının tespit edilmesi halinde, şirketle irtibata geçilerek, yazılı olarak şirketten ibrazı istenecek belgeler şöyledir;
• Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen ana faaliyet konularını yürütmek
üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri.
• Taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi, 2565 sayılı
Kanunun 28’inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge veya özel güvenlik bölgesi içinde kalması halinde, Valilik şirketle irtibata geçerek, iki nüsha olarak şirketten ibraz edilmesi yazılı olarak talep edilecek belgeler ise
şunlardır;
• Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen ana faaliyet konularını yürütmek
üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri,
• Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, yabancı ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren
şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğundan son bir ay
içinde alınan mevcut durumu gösteren belge,
• Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde ise, borsada işlem gören
hisselerden şirket sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip yabancı
ortaklar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı ortakların
isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi
Kayıt Kuruluşundan alınan mevcut durumu gösteren belge.
Şirketin on beş gün içinde bu belgeleri temin etmesi zorunludur. Şirketin talebi ve haklı gerekçelerin varlığı halinde, bu süre bir defaya mahsus
olmak üzere on beş gün uzatılabilir.
İlgili birimler (Valilik bünyesinde oluşturulan komisyon, Genelkurmay
Başkanlığı, yetkilendirilecek komutanlıklar) durumu, ülke güvenliği yönünden değerlendirir. Yapılan değerlendirme sonucunda, mülkiyet edinimi
durumunun ülke güvenliğine aykırı olduğu kanaatine varılması halinde,
bu durum Valilik tarafından şirkete yazılı olarak bildirilir. Şirketin, otuz
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gün içinde bildirime yazılı bir cevap vermesi zorunludur. Aksi takdirde
şirket, bildirimin içeriğini kabul etmiş sayılır. Valilik, şirketin cevabı ile
birlikte konuyu Valilik bünyesinde oluşturulan Komisyona iletir. Yapılacak
değerlendirmenin ardından Komisyon, mülkiyet edinim durumunu ülke
güvenliğine uygun hale getirilmesi için şirkete kırkbeş günlük süre verebilir. Şirketin talebi ve haklı gerekçelerin varlığı halinde, bu süre bir defaya
mahsus olmak ve altı ayı geçmemek üzere uzatılabilir. İnceleme sonucunun olumsuz olması halinde Komisyon, taşınmaz tasfiyesi uygulanmasını
teminen Valiliğe bildirimde bulunur. İnceleme sonuçları Valilik tarafından
şirkete yazılı olarak bildirilir. Sonucun olumsuz olması halinde ise, şirkete
işlemin gerekçesi, işleme karşı başvurulabilecek yargı yolu ve süresi bildirilir. Talep halinde ilgili yazı, şirket yetkilisine elden teslim edilir.
III. SONUÇ
Yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, yerli sermayeli şirketler, şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi durumunda Hazine Müsteşarlığına bildirim yaparlar. Sonrasında, bu şirketlerin taşınmazlarına ilişkin bilgiler ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere bildirilir. Akabinde, taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya
2565 sayılı Kanunun 28’inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge içinde
yahut özel güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığının tespit edilmesi gerekir. Bu tespite göre istenecek evraklar ve yapılacak işlemler belirlenir.
KAYNAKÇA
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (06.10.2010). Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik. Ankara : Resmi Gazete (27721 sayılı)
T.C. yasalar (22.12.1934). 2644 sayılı Tapu Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete
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GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE
OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN
VERGİLENDİRİLİMESİ
İlker Şadi İŞLEYEN*
I. GİRİŞ
Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler
ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeye 193 Sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer verilmiştir.
Bu makalede, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi kapsamında vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden (türev ürünlerden) elde
edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.
II. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
a-) Vadeli İşlem Sözleşmeleri:
Vadeli işlem sözleşmeleri; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat,
miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye
piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.
Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle mallara (tarımsal ürün, enerji
ürünleri, metaller gibi…), hisse senetlerine, hisse senedi endekslerine, faiz
oranlarına ve dövize dayalı olarak düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra,
hızla gelişen günümüz mali piyasalarında değişen yatırımcı ihtiyaçlarına
paralel olarak hava durumu, kredi riski gibi birçok değişkene dayalı olarak
düzenlenen vadeli işlem sözleşmeleri de işlem görmeye başlamıştır.
Vadeli işlem sözleşmelerinde uzun pozisyon ve kısa pozisyon olmak
üzere iki pozisyon türü bulunmaktadır. Vadeli işlem sözleşmesi satın alarak uzun pozisyon alan taraf, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye
*

İller Bankası Müfettişi (E. Vergi Müfettişi)
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konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve miktarda satın
almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak zorundadır. Vadeli işlem sözleşmesi satarak kısa pozisyon alan taraf ise sözleşmenin vadesi geldiğinde
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyat ve miktarda
satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.
Nakdi uzlaşma; sözleşmenin vadesinde sözleşmeye konu teşkil eden
varlığın teslimi yerine, sözleşme fiyatı ile sözleşme üzerine yazılan varlığın spot piyasa fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanacak tutarın ödenmesi demektir.
Vadeli işlem piyasaları, spot piyasada ortaya çıkan risklerin ortadan kaldırılması ya da yönetilmesi, gelecekteki fiyat değişimlerine karşı bugünden
alım satım yapılması sonucu tarafların olası fiyat dalgalanmalarına karşı
korunmalarını sağlar. Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar, spot piyasalara oranla daha düşük miktarlarda sermaye ile işlem yapabilme olanağına
sahiptirler. Spot piyasalarda işlem bedelinin tamamı tahsil edilirken, vadeli
işlem piyasalarında işlem tutarına oranla daha düşük miktardaki teminat
tutarı ile işlem yapılabilmektedir.
Türkiye’de 2002 yılında kurulan ve 2005 yılında faaliyetlerine başlayan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satılacağı mevcut durumdaki tek borsadır.
b-) Opsiyon Sözleşmeleri:
Opsiyon sözleşmeleri; opsiyonu alan tarafa, ödediği opsiyon primi karşılığında, belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmedir.
Opsiyon sözleşmeleri, alım opsiyonu ve satım opsiyonu ikiye ayrılmaktadır. Alım opsiyonu, sözleşmeyi alan tarafa gelecekte belirli bir miktarda
varlığı, belirli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir. Yatırımcı ilgilendiği varlığın fiyatının yükseleceğini düşünüyorsa bugünden
ilgili varlığın fiyatını sabitlemek için alım opsiyonu satın alır.
Satım opsiyonu ise sözleşmeyi alan tarafa gelecekte belirli bir miktarda
varlığı, belirli bir fiyattan satma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir. Sa136
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tım opsiyonu alan taraf ileride fiyatın düşeceğini beklemektedir. Fiyatlar
düşerse opsiyonu kullanır. Fiyatlar yükselirse opsiyonu kullanmaz ve bu
durumda zararı ödediği prim kadardır.
Herhangi bir opsiyon sözleşmesi, satın alan tarafa kullanım fiyatı olarak
adlandırılan, önceden kararlaştırılan bir fiyattan alım-satım hakkı verdiğinden dolayı satın alan taraf bu hakkını kazançlı olduğunda kullanacaktır.
Opsiyonu satan taraf ise sözleşmeyi alan tarafın hakkını kullanmak istemesi halinde alım ya da satım yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak opsiyonu satın alan taraf, bu hakkına karşılık opsiyonu
satan tarafa opsiyon primi adı verilen bir ücret ödemek durumundadır.
Opsiyon sözleşmesini alan tarafın riski ödediği primle sınırlı iken, satan
tarafın yükümlülüğü sınırsızdır.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Bu
çerçevede, piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa
yatırılan teminatın tümü kaybedilebileceği gibi, kayıplar toplam teminatları dahi aşabilecektir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem
yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu
anlamda kaldıraç etkisinin yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara
da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
III - GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON
SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi kapsamında, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin diğer sermaye piyasası aracı addolunmak
suretiyle tevkif yoluyla vergilendirilmesini sağlayan söz konusu maddenin
(13) numaralı fıkrasında;
“(13) Bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye›de ihraç edilmiş
ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye›de kurulu
menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış
olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi
Hazinece veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul
kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade eder.
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Bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu veya bunlar aracılığıyla
yapılan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte,
ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil
olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni
ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmeleri bu madde uygulamasında diğer sermaye piyasası aracı addolunur.” ifadelerine yer verilmiştir.
Ayrıca vadeli işlem ve opsiyon borsalarında yapılan işlemler ile tam ve
dar mükellef kurumların aralarında yaptıkları sözleşmelere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı (14) numaralı fıkrada;
“(14) Türkiye’de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında
31/12/2008 tarihine kadar yapılan işlemlerden elde edilen kazançlar için
(1) numaralı fıkrada belirtilen tevkifat oranı sıfır olarak uygulanır. Tam
ve dar mükellef kurumların (Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunmayanlar hariç) aralarında yaptıkları vadeli işlem
ve opsiyon sözleşmelerinden doğan kazançları bakımından bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki banka ve benzeri finans kurumları için
Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunma şartı
aranmaz.” ifadelerine yer verilmiştir.
Söz konusu (14) numaralı fıkra hükmü uyarınca kurumların aralarında
yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden doğan kazançlarının
geçici 67’nci madde uygulaması karşısındaki durumu tablo halinde gösterilmiştir.

Sözleşmenin Tarafları
Tam Mük. Kurum – Tam Mük. Kurum
Dar Mük. Kurum – Tam Mük. Kurum
Dar Mük. Kurum – Tam Mük. Kurum
Dar Mük. Banka ve Benzeri Finans
Kurumu–Tam Mük. Kurum
Dar Mük. Banka ve Benzeri Finans
Kurumu–Tam Mük. Kurum
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Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunmayan dar mükellef kurumlar için tevkifat yapılması öngörülen durumda ise
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler uygulanacak tevkifat oranı % 0’dır. Ayrıca, münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri
ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak
amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için de tevkifat oranı
yine % 0 olacaktır.
Diğer taraftan, 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesinin (1), (2) ve (3)
numaralı fıkralarında yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve
kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı
olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul
Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri
hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için % 0 olarak belirlenmiştir.
Buna göre, Türkiye’de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsaları ile
bu borsalar dışında, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı
olarak yapılanlar dışında kalan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden
1/10/2010 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlerin geçici 67’nci madde
uygulaması karşısındaki durumu aşağıda yer alan tabloda gösterildiği gibi
olacaktır.
Yatırımcı Tipi
Tam Mükellef Gerçek Kişi
Tam Mükellef Sermaye Şirketi
(Sermaye Piyasası Kurulunun
düzenleme ve denetimine tabi
fonlar dahil)
Diğer Tam Mükellef Kurum
Dar Mükellef Gerçek Kişi

Piyasa Türü
Vadeli İşlem
Tezgahüstü
ve Opsiyon Borsası
% 10 tevkifat
% 10 tevkifat
% 0 tevkifat

Tevkifata tabi değil

% 10 tevkifat
% 10 tevkifat

Tevkifata tabi değil
% 10 tevkifat
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Dar Mükellef Sermaye Şirketi
ile münhasıran menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası aracı
getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı
hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden
2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre kurulan yatırım
fonları ve yatırım ortaklıklarıyla
benzer nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığınca belirlenen dar mükellefler (işyeri/daimi temsilcisi
olmayan ve banka ve benzeri finans kurumu da olmayan)
Dar Mükellef Sermaye Şirketi
ve münhasıran menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası aracı
getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı
hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden
2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre kurulan yatırım
fonları ve yatırım ortaklıklarıyla
benzer nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığınca belirlenenler dışında kalan dar mükellefler (işyeri/daimi temsilcisi olmayan ve
banka ve benzeri finans kurumu
da olmayan)
Türkiye’de İşyeri veya Daimi
Temsilcisi Olan Dar Mükellef
Kurumlar
Dar Mükellef Kurum (banka ve
benzeri finans kurumu olanlar)

% 0 tevkifat

% 0 tevkifat

% 10 tevkifat

% 10 tevkifat

% 0 tevkifat

Tevkifata tabi değil

% 0 tevkifat

Tevkifata tabi değil

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirilen vadeli işlemlerde sözleşmenin ters pozisyon alınarak vadeden önce kapatılabilmesi veya
vade tarihinde tasfiye edilebilmesi mümkündür. Bu durumda, sözleşmeden
doğan kar/zarar tutarı, sözleşmenin sona erdiği bu tarihler itibarıyla kesinleşmektedir. Dolayısıyla, sözleşmenin ters pozisyon alınarak kapatılması
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veya vade tarihi beklenerek tasfiye edilmesinden önce, açık pozisyon sahiplerinin teminat hesaplarına günlük olarak yansıtılan günsonu uzlaşma
fiyatına göre hesaplanmış değerleme karları üzerinden, henüz sözleşme
kar/zararı kesinleşmemiş olduğundan geçici 67’nci madde kapsamında
tevkifat yapılması gerekmemektedir.
Buna göre, bu işlemlere ilişkin tevkifat karın kesinleştiği aşamada gerçekleştirilecek olup, tevkifat matrahı sözleşmelerin ters pozisyon alınarak
vadeden önce kapatılması durumunda ilk sözleşme fiyatı ile ikinci sözleşme fiyatı arasındaki fark, vadede kapatılması durumunda ise kapanış fiyatı
(vade tarihi uzlaşma fiyatı) ile sözleşme fiyatı arasındaki fark olacaktır.
Ayrıca, organize borsalarda (VOB vb.) işlem yapan müşterilerin teminat hesaplarında bulunan TL cinsinden nakdi teminatların TAKASBANK
tarafından nemalandırılması sonucu elde edilen gelirin ise mevduat faizi
olarak, geçici 67’nci madde kapsamında % 15 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.
Organize borsalarda işlem yapan bankalara ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kuruluna göre kurulan aracı kurumlara ait nakdi teminatların nemalandırılması sonucu elde edilen gelirler üzerinden geçici 67’nci maddenin
(4) numaralı fıkrası hükmü gereğince tevkifat yapılması gerekmemektedir.
KAYNAKÇA
http://www.tbmm.gov.tr
http://www.mevzuat.gov.tr
http://www.resmigazete.gov.tr
http://www.spk.gov.tr
http://www.gib.gov.tr
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GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN KONTROL
EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI
Bülent SEZGİN*
1-GİRİŞ
Vergi mevzuatımıza 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) ile
girmiş bulunan kontrol edilen yabancı kurum (KEYK) kazancı müessesesi
ile uluslararası vergi uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak, ticarî
ve sınaî mahiyette olmayan yatırımlarını yurtdışında düşük vergi oranlı
ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye’de yatırım yapan mükellefler
arasındaki vergi eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından kontrol edilen yabancı kurum kazançları KVK’nın 7’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartların birlikte gerçekleşmesi
halinde Türkiye’de vergiye tabi bulunmaktadır.
Tam mükellef kurumların KEYK’lerden elde ettikleri kazançlar
KVK’ya göre vergilendirilirken tam mükellef gerçek kişilerin söz konusu
yurtdışı iştiraklerden elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) eklenen hükümlerle
özel olarak düzenlenmiştir.
Çalışmamızda, gerçek kişilerce beyan edilmesi gereken KEYK kazançlarına, bir başka ifadeyle, gerçek kişilerce kontrol edilen yabancı kurumlardan elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer
verilecektir.
2-GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN KEYK
KAZANCI
2.1-KEYK’lerden Elde Edilen Gelir Unsuru
Gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesini düzenleyen GVK’nın
1’inci maddesi hükmüne göre gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde
*
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elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Kanunun 2’nci maddesine göre
gelire giren kazanç ve iratlar; ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler,
serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye
iratları diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır.
Gelirin unsurlarından biri olan menkul sermaye iratları GVK’nın
75’inci maddesinin birinci fıkrasında, “sahibinin ticarî, ziraî veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira
ve benzeri iratlar” şeklinde tanımlanmış ve maddenin devamında bentler
halinde sayılan iratların da kaynağı ne olursa olsun menkul sermaye iradı
sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kâr paylarına ilişkin olup, her nevi hisse senetlerinin kâr paylarını, iştirak hisselerinden doğan kazançları ve kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine
verilen kâr paylarını işaret etmektedir.
Öte yandan aynı fıkranın (12) numaralı bendinde, faizsiz olarak kredi
verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabına
ödenen kâr payları da menkul sermaye iradı sayılmıştır. Bununla beraber,
bu iratlar bir alacak hakkına dayanmakta olduğundan vergi uygulaması
bakımından faiz olarak kabul edilmekte ve faizlerin tabi olduğu hükümlere göre vergilendirilmektedir. Dolayısıyla bunlar, kurumlardan alınan kâr
payı kavramı içinde değerlendirilmemektedir.
2.2-Kâr Paylarında Elde Etme
Genel olarak, kâr payları da dahil menkul sermaye iratlarında elde
etme, gelirin hukuki ve ekonomik tasarruf etme imkânının doğmuş olmasına bağlanmıştır. Hukuki tasarruf, gelir sahibinin gelir üzerinde talepte
bulunma hakkını; ekonomik tasarruf ise ödemeyi yapacak olan tarafından,
gelirin sahibinin emrine amade kılınmasını ifade etmektedir. Buna göre,
bir gelir hukuken talep edilebilir hale geldiği halde, ödemeyi yapacak olanın yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle gelirin fiilen sahibinin
emrine amade kılınmaması halinde, gelir elde edilmiş kabul edilmemektedir. Bununla beraber, kâr dağıtım kararı verilmiş ve kâr dağıtım tarihi
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belirlenmiş ise, kâr dağıtımına başlandığı tarihinde kâr payı elde edilmiş
kabul edilmektedir. Ancak, bu tarihte kurum tarafından çeşitli nedenlerle
kâr dağıtımına fiilen başlanmaması halinde, kâr payları fiilen dağıtımına
başlandığı tarihte elde edilmiş sayılmaktadır. Kâr dağıtımına başlandığı
halde kâr payının tahsil edilmemiş olmasının kâr payının elde edilmiş kabul edilmesi üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Zira fiilen kâr dağıtımına
başlanılmasıyla birlikte iştirakçi açısından hukuki ve ekonomik tasarruf
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, kâr dağıtımına ilişkin hukuki prosedür tamamlanmamakla birlikte, kâr payının fiilen dağıtıldığı ve iştirakçi tarafından tahsil edildiği durumlarda da fiili tasarruf gerçekleşeceğinden, kâr payı
elde edilmiş sayılmaktadır.
Bu açıklamalar ışığında vergi sistemimizde gerek yurtiçi ve gerekse
yurtdışında mukim kurumlara iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar,
kâr dağıtımına bağlı olarak vergiye tabi bulunmaktadır. Dolayısıyla iştirak
kazançlarının ortaklar elinde vergilendirilebilmesi için kâr dağıtımı yapılmış olması gerekmektedir. Henüz dağıtılmayan ya da sermayeye ilave edilen kazançların ortaklar tarafından elde edildiğinden bahisle vergiye tabi
tutulması söz konusu değildir.
2.3-KEYK Kazançlarında Elde Etme
KVK’nın 7’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, tam mükellef
gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine
sahip oldukları yurtdışı iştirakler, kontrol edilen yabancı kurum olarak kabul edilmekte ve bunların kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın, gayrisafi hasılatının %25 veya daha fazlasının pasif nitelikli gelirlerden oluşması,
ticarî bilanço kârı üzerinden %10’dan az oranda vergi yükü taşıması ve
gayrisafi hasılatının 100.000 TL karşılığı yabancı parayı geçmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda Türkiye’de kurumlar vergisine tabi
bulunmaktadır.
Öte yandan gerçek kişilerce kontrol edilen yabancı kurumlardan elde
edilen kazançlar vergilendirmenin dışında tutulmamış, 5615 sayılı Kanunla GVK’ya eklenen hükümlerle özel olarak düzenlenmiştir.
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Yurtdışındaki iştiraklerden kâr payları GVK’nın 85’inci maddesi çerçevesinde, hesaplara intikal tarihinde veya tasarruf tarihinde elde edilmiş
kabul edilmektedir. Bu açıdan hesaplara intikal veya tasarruf ile tahsil/
transfer arasında bir fark vardır. Bununla beraber, genel hükümlerin uygulanmasından çıkan bu sonuç, KEYK kazançları söz konusu olduğunda
farklılaşmaktadır. Şöyle ki, yabancı kurumların ortaklarının KEYK düzenlemesi kapsamında vergilendirilmelerinin nedeni, ortakların yabancı kurumu kontrol etmeleri ve yabancı kurum üzerinde sahip oldukları bu önemli
etkiye bağlı olarak kâr dağıtımı kararlarını etkilemeleri ve/veya engellemeleri nedeniyle henüz dağıtılmamış olan yabancı kurumlardan elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesidir. Düzenleme, ortakların, yabancı kurum
üzerinde sahip oldukları bu önemli etkiyi kullanmamaları ve yabancı kurumun mukim olduğu ülke hukukuna göre kâr dağıtımına engel herhangi
bir engel olmaması durumlarında kâr dağıtımının genel hükümler kapsamında gerçekleştirileceği varsayımına dayanmaktadır. Bu nedenle, kontrol
edilen ortakların kâr dağıtımı kararı alınmasını engellemeleri; ortakların
kâr paylarına hukuken tasarruf etmemeleri ve vergiyi doğuran olayın gerçekleşmemesi anlamına gelmekte, dolayısıyla da yabancı ülkelerden elde
edilen söz konusu gelirler Türkiye’de vergilendirilememekte, vergi dışı
kalmaktadır. Bu nedenle, KVK’nın 7’nci maddesi KEYK kazançlarının
elde edilmesine ilişkin olarak özel bir düzenleme içermektedir. KVK’nın
7/4 maddesine göre, birinci fıkradaki şartların gerçekleşmesi durumunda
yurtdışında kurulu iştirakin elde etmiş olduğu kâr, yurtdışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef
kurumların, kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilir. Bu
hüküm, KEYK kazancının elde edilmesi açısından vergiyi doğuran olayı
belirlemekte, kazancın yurtdışı iştirakin hesap döneminin kapandığı aya
rast geldiği tarih itibarıyla elde edildiğini düzenlemektedir. (Sağlam, 2011,
307)
GVK’nın 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendine
5615 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle eklenen paragrafla, kurumlar vergisi mükelleflerinin vergilendirilmesine paralel bir düzenleme yapılmış ve
gerçek kişilerce kontrol edilen yabancı kurumların kazançlarının da, dağıtılsın veya dağıtılmasın, yurtdışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı
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içeren yıl itibarıyla dağıtılan kâr payı sayılacağı ve nihai olarak Türkiye’de
vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu paragraf aşağıdaki gibidir:
“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7’nci maddesindeki şartların
birlikte gerçekleşmesi halinde; Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının
veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol
ettikleri yurtdışı iştiraklerin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla dağıtılan kâr payı
sayılır. Türkiye’de vergilendirilmiş kazancın iştirak tarafından sonradan
dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilendirilmiş kısmı
bu tutardan indirilir.”
Yapılan düzenleme kapsamında, kontrol edilen yabancı kuruma iştirak
eden bir gerçek kişi, yurtdışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla, iştirak payına düşen oranda kâr payı elde etmiş sayılacaktır. Bu şekilde gerçek kişilerce elde edilmiş sayılan kâr payları menkul
sermaye iradı olarak Türkiye’de vergiye tabi tutulacaktır.
2.4-Gerçek Kişilerce Beyan Edilecek KEYK Kazançları
Tam mükellef gerçek kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri
kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Bu kapsamda tam
mükellef gerçek kişilerce gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında mukim kurumlara iştirak etmelerinden elde edilen kazançlar gelir vergisinin konusuna girmektedir.
Menkul sermaye iratlarında istisnanın düzenlendiği GVK’nın 22’nci
maddesinde yurtdışı iştiraklerden elde edilen kâr paylarına ilişkin herhangi bir istisna öngörülmediği için gerçek kişilerce kontrol edilen yabancı
kurumlardan elde edilmiş sayılan kâr paylarının tamamı, yurtdışı iştirakin
hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla ve genel hükümlere
göre yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir.
Öte yandan GVK’nın 86/1-d maddesine göre, bir takvim yılı içinde
elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için
beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu
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gelirler beyannameye dahil edilmez. Söz konusu tutar her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmekte ve yayımlanan bir genel tebliğ ile duyurulmaktadır. 26.12.2011 tarih ve
28154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 280 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre bu tutar 2012 yılı için 1.290 TL olarak tespit edilmiştir.
Bu kapsamda tam mükellef gerçek kişilerce KEYK’lerden elde edilen
kâr payları Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmediği ve istisna uygulamasına konu edilmediği için, GVK’nın 86/1-d maddesinde belirtilen tutarı aşması durumunda, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek,
aksi halde bunlar için beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle
beyanname verilmesi gerektiği hallerde de beyannameye dahil edilmeyecektir.
Öte yandan beyannameye dahil edilecek kâr payının TL karşılığının
tespitinde, yurtdışı iştirakin hesap döneminin son gününde geçerli olan TC
Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir.
2.5-Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
GVK’nın 123’üncü maddesi ile hüküm altına alındığı üzere, tam mükellef gerçek kişilerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye’de tarh edilen gelir
vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden
kısmından indirilir. İndirilecek miktar gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olduğu
takdirde, aradaki fark nazara alınmaz. Gelir vergisinin yabancı memlekette
elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, bunların gelire olan nispeti
üzerinden hesaplanır.
Öte yandan, anılan maddenin sonuna 5615 sayılı Kanunun 9’uncu
maddesiyle eklenen fıkra hükmüne göre, kontrol edilen yabancı kurumlara ilişkin hükümlerin uygulandığı durumlarda, yurtdışı iştirakin toplam
vergi yükünün hesabında esas alınan vergilerin, ödenmiş olmaları şartıyla, Türkiye’de vergilendirilecek KEYK kârları üzerinden hesaplanan
gelir vergisinden mahsup edilebileceği ayrıca belirtilmek suretiyle hükme
bağlanmıştır.
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Bu sınırlar dahilinde, yurtdışı iştirakin toplam vergi yükünün hesabında
esas alınan vergiler, ödenmiş olmaları şartıyla, Türkiye’de vergilendirilecek KEYK kazançları üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilebilecektir. Öte yandan aynı maddede, yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazanç ve iratlara uygulanan kambiyo rayicinin uygulanacağına hükmedilmiştir. Bu kapsamda, yurtdışında ödenip
Türkiye’de hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek vergi tutarının
TL karşılığının tespitinde, yurtdışı iştirakin hesap döneminin son gününde geçerli olan TC Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurunun esas
alınması gerekmektedir.
Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve
mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik
olunan vesikalarla tevsik edilmesi şarttır. Anılan vesikalar taksit zamanına
kadar gelmemiş olursa, kontrol edilen yabancı kurumdan kaynaklanan kazançlara isabet eden vergi kısmı bir yıl süre ile ertelenir. Aranan vesikalar
bu süre zarfında vergi dairesine ibraz edildiği takdirde vergi tenzil edilir;
süre geçtikten sonra erteleme hükmü kalkar ve vesikalar ibraz edilse bile
nazara alınmaz. VUK’da yazılı mücbir sebeplere ait hükümler saklıdır.
2.6-KEYK Kapsamında Vergilendirilen Kazancın Sonradan Fiilen
Dağıtılması
Yurtdışı iştirakin kazancının KEYK kapsamında Türkiye’de vergiye
tabi tutulmasından sonra kâr dağıtımına konu edilmesi halinde, tam mükellef gerçek kişilerce elde edildiği kabul edilen kâr payları daha önce beyan
edilmek suretiyle Türkiye’de vergilendirildiği için bunların tekrar beyan
edilmesi ve nihai olarak vergiye tabi tutulması söz konusu değildir.
Bununla beraber, kontrol edilen yabancı kurumun Türkiye’de vergiye
tabi tutulmuş kazancından daha fazla kâr payı dağıtılması halinde, aşan kısım tam mükellef gerçek kişilerce beyan edilmek suretiyle gelir vergisine
tabi tutulacaktır.
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2.7-Yurtiçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu
5615 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle GVK’nın 94’üncü maddesine
eklenen ikinci fıkra hükmüne göre, vergilendirme rejiminin Türk vergi sisteminin sahip olduğu vergilendirme kapasitesi ile en az aynı düzeyde bir
vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişiminde bulunup
bulunmadığı hususu da göz önünde bulundurmak suretiyle, Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye’de
yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri dahil) nakden veya hesaben
yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin
verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır.
Bunun yanında, 5615 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle GVK’nın
121’inci maddesine eklenen fıkra ile hüküm altına alındığı üzere, kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden anılan Kanunun
94’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kesilen vergiler, Türkiye’de
yıllık beyannameyle bildirilen KEYK kârı üzerinden hesaplanacak gelir
vergisinden mahsup edilebilecektir. Buna karşın mahsup edilecek vergi,
kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına
isabet eden gelir vergisinden fazla olamayacaktır.
Öte yandan konuya ilişkin halen Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş bulunan herhangi bir ülke olmadığı için düzenlemenin henüz uygulaması bulunmamaktadır.
2.8-KEYK Kazancının Geçici Vergi Karşısındaki Durumu
Gerçek kişilerce kontrol edilen yabancı kurumlardan elde edilen kâr
payları için geçici vergi beyannamesi verilmesi yönünde bir yükümlülük
bulunmamaktadır. Bununla beraber, ticarî veya mesleki kazancı nedeniyle
beyanname vermek zorunda olanların söz konusu gelirleri beyannamelerine yansıtıp yansıtmayacakları özellik göstermektedir.
Geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü ticarî kazanç sahipleri
ile serbest meslek erbabı için öngörülmüştür. Dolayısıyla bunlar dışındakilerin bu yönde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doğrultuda geçici
vergi beyannamesi vermek zorunda olmayanların kontrol edilen yabancı
kurumlardan kâr payı elde etmeleri durumunda da geçici vergi beyanna150
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mesi verme yükümlülükleri doğmayacaktır. Buna karşın ticarî kazancı
nedeniyle geçici vergi beyannamesi vermek zorunda olanlar, GVK’nın
75’inci maddesinin son fıkrasına göre söz konusu kazançların ticari faaliyetlerine bağlı bulunması durumunda, kontrol edilen yabancı kurumlardan
elde ettikleri kâr paylarını, GVK’nın 86/1-d maddesi hükmünü de dikkate
alarak geçici vergi beyannamelerine yansıtmak durumundadırlar.
3-SON SÖZ
Bazı ülkeler, diğer ülkeler aleyhine, fon ve yatırımları çekmek için vergi erteleme olanağı getiren, zararlı vergi rekabetine yol açan uygulamalara
yer vermektedirler. Vergi sistemimizde kayıp ve kaçağa yol açan ve vergiden kaçınmada kullanılabilen bu yerlerdeki iştiraklere ilişkin işlemlerin
düzenlenmesi amacıyla kontrol edilen yabancı kurum uygulaması vergi
mevzuatımız kapsamına alınmış olup düzenlemeyle, uluslararası vergi uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak, ticarî ve sınaî mahiyette olmayan, yatırımlarını yurtdışında düşük vergi oranlı ülkelere yönlendiren
mükellefler ile Türkiye’de yatırım yapan mükellefler arasındaki vergi eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla ihdas edilen KVK’nın 7’nci maddesine göre, tam mükellef
gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine
sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurtdışı iştiraklerin kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın, gayrisafi hasılatın %25 veya daha fazlasının
pasif nitelikli gelirlerden oluşması, ticarî bilanço kârı üzerinden %10’dan
az oranda vergi yükü taşıması ve gayrisafi hasılatın 100.000 TL karşılığı yabancı parayı geçmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
Türkiye’de kurumlar vergisine tabi bulunmakta olup tam mükellef gerçek
kişilerin söz konusu yurtdışı iştiraklerden elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı GVK’ya eklenen hükümlerle
özel olarak düzenlenmiştir.
Buna göre, kâr dağıtımı yapılmamış olsa dahi, KEYK’lerin elde etmiş
olduğu kazanç, yurtdışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl
itibarıyla ve hissesine düşen oranda tam mükellef gerçek kişiler tarafından
elde edilmiş gelir sayılmaktadır.
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Söz konusu gelirlere yönelik GVK’da herhangi bir istisna bulunmamaktadır. Bu gelirler Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmediği ve
istisna uygulamasına da konu edilmediği için GVK’nın 86/1-d maddesinde belirtilen tutarı aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile
beyan edilecektir.
Daha önce KEYK kapsamında vergilendirilmiş bulunan kazançların
herhangi bir şekilde Türkiye’de tekrar vergilendirilmesi söz konusu değildir. KEYK’in hesap dönemi kapanmadan kâr dağıtımında bulunulması
halinde, söz konusu kâr payları genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi
olacaktır.
Öte yandan KEYK’in yurtdışında ödediği vergilerden tam mükellef
gerçek kişinin kazancına isabet eden kısmı, belirli sınırlar dahilinde ve tevsik edilmesi koşuluyla, Türkiye’de hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilebilmektedir.
Gerek tam mükellef gerçek kişinin gelir vergisi matrahına dahil edilecek KEYK kazancın TL karşılığının tespitinde gerekse yurtdışında ödenen
ve Türkiye’de hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecek verginin
TL karşılığının tespitinde yurtdışı iştirakin hesap döneminin son gününde geçerli olan TC Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurunun esas
alınması gerekmektedir.
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5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR
VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI
Mustafa İNANÇ*
    
1.Amaç ve kapsam
Araştırma ve geliştirme ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik
bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün
kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim
maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,
Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek
ve teşvik etmek amacıyla 12.03 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere 5746 sayılı
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
01.04.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre
oluşturulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri de kapsamaktadır.
Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme,
kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması
ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması
için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu
ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik
gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,
*
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Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir
ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,
Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran
yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam
zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve
yeteneği olan birimleri,
Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi,
özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak
aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını
belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,
Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma
değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeleri,
Teknogirişim sermayesi: Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki
öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans
veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl
önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi
uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik
etmek için yapılan sermaye desteğini,
Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı
ve teknisyenleri;
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Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans
mezunu uzmanları,
Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik
fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,
Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri
personeli,
ifade etmektedir.
Maliye Bakanlığı tarafından 06.08.2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak, 1 Seri Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Öncesinde Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları tarafından 31.07.2008 tarih
ve 26952 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
yayımlanmıştır. Yine Maliye Bakanlığı tarafından 1 Seri Nolu Genel Tebliğdeki bir kısım değişiklikleri içeren 2 Seri Nolu Genel Tebliğ 24.03.2009
tarih ve 27179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum
ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası
fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek
personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleriyle ilgili olarak
28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunda belirtilen gelir vergisi stopajı teşviki
uygulamasına ilişkin açıklamalar bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
2. Yasal Düzenleme
1/4/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 5746
sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 4 üncü maddesi aşağıdaki
gibidir:
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«(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere
teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve
kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve
rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin;
bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için
yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.»
«MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin
tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır.
(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek
personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez.
(3) Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas
alınır.
(4)Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş
vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır. Sağlanan vergi dışı destekler
ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle
tahsil edilir.
(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9)
numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 29/1/2004tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın
Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı
mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.
(6) Bu Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar,
TÜBİTAK’ın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.»
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Destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim uygulama usul ve
esasları 31/7/2008tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak
5838 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa
eklenen Geçici 75 inci maddede ise; “31/12/2013 tarihine kadar, 28/2/2008
tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge
ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri
üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek
suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye
aykırı olan hükmü uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir
3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması
      3.1. Uygulama Esasları
5746 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için ArGe merkezlerinde en az 50 (elli) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur. Bu nedenle, gelir vergisi stopajı teşvikinden
yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge
personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.
Ar-Ge merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve
yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmamaktadır.
Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında kapsama giren personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam
çalışma zamanına oranı esas alınacaktır. Kanun kapsamında faaliyette bulunan personelin, ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleri ile ilgili olması halinde hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücMAYIS - HAZİRAN 2012
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retli izin süreleri de 50 (elli) tam zaman eşdeğerin hesabında bu kapsamda
değerlendirilerek gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınacaktır. Ancak, bir günde 8, haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri
ile ek çalışma süreleri 50 (elli) tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate
alınmaz.
Kısmî çalışma halinde ise, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine
ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle
bulunan ücret tutarları Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınacaktır. Kısmî çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri dikkate
alınmaz.
Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Geve yenilik faaliyeti kapsamında
fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi
tutarına öncelikle 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının
doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni her bir
işçi bazında tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir.
Gelir vergisi stopajına ilişkin teşviklerden yararlanacak olan işverenin
çalıştırdığı destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez. Hesaplamalarda
çıkan kesirler tama tamamlanır. Destek personelinin tam zaman eşdeğeri
sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçmesi halinde brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlanılarak hangi personel için teşvikten faydalanılacağı belirlenir. Yararlanacaklar
kapsamında olanların ücretleri eşit ise işverenlerce belirleme yapılır.
Örnek 1:
(X) Anonim Şirketine ait Ar-Ge merkezinde 70 tam zaman eşdeğer ArGe personeli ve 6 tam zaman eşdeğer destek personeli çalışmakta olup, ArGe personelinin 9›u doktoralıdır. Doktoralı ve bekar personel Bay (A)’ya,
Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin olarak 2.000 TL brüt ücret ödenmektedir.
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(X)A.Ş.›nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalıştırılan doktoralı ve bekar personel Bay (A)›ya ait istisna uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.
a
b
c
d
e
f
g

- Brüt Ücret Tutarı
- Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)]*
- Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b
x %15=)
- Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı
- Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan
Tutar (c – d=)
- Terkin Edilecek Tutar (e x % 90=)
- Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e - f=)

2.000,00 TL
1.700,00 TL
255,00 TL
49,95 TL
205,05 TL
184,55 TL
20,50 TL

*(SSK.Primiİşçi Payı %14 + İşsizlik Sigortası Primi İşçi payı %1=%15)
Böylece Ar-Ge merkezinde çalışan Bay (A)’nın ücret gelirinden kesilen
gelir vergisi tutarından asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan
vergi tutarının % 90’ı olan 184,55 TL’sı terkine konu olacak, terkin sonrası
kalan 20,50 TL tutarındaki gelir vergisi ise vergi dairesine ödenecektir.
Örnek 2:
Bir yıldan beri yürütülmekte olan iki adet Ar-Ge projesinden birisinin
(M) Kamu kurumu tarafından desteklenmesine karar verilmiş ve destek
karar yazısı 1/3/2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiştir. Bu projede çalışan
araştırmacı ve bekar Bayan (B)›nin almış olduğu 3.000 TL›lik brüt ücrete
ilişkin istisna uygulaması aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
a
b
c
d

- Brüt Ücret Tutarı
- Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)]   
- Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b x %15=)
- Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı
- Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan
e
Tutar (c – d=)
f - Terkin Edilecek Tutar (e x % 80=)
g - Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e - f=)

3.000,00 TL
2.550,00 TL
382,50 TL
49,95 TL
332,55 TL
266,04 TL
66,51 TL
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Böylece Kamu kurumu tarafından desteklenen Ar-Ge projesinde çalışan Bayan (B)›nin 1/3/2009 tarihinden itibaren ücret gelirinden asgari
geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan vergi tutarının % 80’i olan
266,04 TL terkine konu olacak, istisna dışında kalan gelir vergisi tutarı
olan 66,51 TL ise vergi dairesine ödenecektir.
Terkin tutarına ilişkin hesaplama, Ar-Ge kapsamında çalışan doktoralı
ve diğer personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” tablosunda gösterilecek ve bu bildirimler muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine
verilecektir.
Mükellefler, Ek 1 “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine
İlişkin Bildirim”in son sütununda yer alan “Terkine konu Edilecek Tutar”
toplamını, verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 «Matrah ve Vergi
Bildirimi» bölümünün (18/c) no›lu satırında (18/c-Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı)
göstereceklerdir. Bu tutar, (17/b) no›lu satırda gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin sonrası kalan gelir vergisi tutarı, (19)
no›lu satırda gösterilecektir.”
3.2. Uygulamanın Başlangıcı
Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması 1/4/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Teşvik uygulamasından bu Kanun uyarınca yayımlanan
«Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği»nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde
yararlanılacaktır.
Bu nedenle anılan yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde;
- Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği,
- Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin yürürlüğe
girdiği,
- Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı,
- Teknogirişim sermaye desteklerinde, kamu idaresi tarafından iş planının onaylandığı,
160
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- Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından
veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, destek karar yazısının düzenlendiği veya
proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,
tarihten itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılabilecektir.
Öte yandan, 5746 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılmış olan Ar-Ge ve yenilik projelerinde;
- Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından
veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Geve yenilik projelerine ilişkin destek karar yazısı veya proje sözleşmesinin 1/4/2008 tarihinden önce yürürlüğe girmesi halinde 1/4/2008
- Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, Ar-Ge
merkezi belgesinin düzenlendiği,
tarih itibarıyla gelir vergisi stopajı teşviki hükümlerinden yararlanılacaktır.
4. Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler ve Teşviki Sona
Erdiren Haller
4.1. Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler
5746 sayılı Kanunda belirtilen gelir vergisi stopajı teşvikinden kamu
personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından
yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin yararlanacağı belirtilmiş olup, aşağıda
belirtilen ödemeler nedeniyle gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından
yararlanılamayacaktır.
- Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamı dışındaki çalışmalara ait ücret ödemeleri,
- Ar-Ge ve yenilik projelerinde görev alan ve/veya işletmelerde çalışan
kamu personeline yapılan ücret ödemeleri,
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- Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında ay içinde kısmî zamanlı olarak
çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili, yıllık ücretli izin ve mazeret
izni gibi sürelere isabet eden ücret ödemeleri.
4.2. Teşvik Uygulamasının Sona Erdiği Haller
Aşağıda belirtilen hallerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmamaktadır;
- 5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge merkezi olabilme niteliği, geçici verilendirme dönemini içeren üçer aylık dönemlerde en az 50 (elli) tam zaman
eşdeğer personel istihdam şartına bağlanmıştır. Kanunda belirtilen sayıda
personel istihdam şartının ihlal edildiği geçici vergilendirme dönemi itibarıyla,
- Ar-Ge ve yenilik projelerinde, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti bitmiş sayılacağından bu tarihten itibaren,
- KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması
hallerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti de son bulacağından bu tarihten itibaren,
- Rekabet öncesi işbirliği projesinde yer alan işletmeler, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu tarihten itibaren, proje sözleşmesinin iptal edilmesi halinde ise denetimin başlama tarihi itibarıyla,
gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılamayacaktır.
5. Diğer Hususlar
Tamamlanmamış bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge ve yenilik projesini devralan işletme, Tebliğin 3 üncü bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde gelir vergisi stopajı teşvikinden
yararlanır.
5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan personel için işverenler 5084 sayılı Kanun hükümlerinden aynı vergilendirme dönemi içinde ayrıca yararlanamazlar. Ancak Ar-Ge ve destek
personeli dışında kalan personel ile tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı162
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nın %10’unu aşan destek personeli için gerekli şartların taşınması halinde,
5084 sayılı Kanunda öngörülen destek ve teşvik unsurlarından yararlanılabilir.
5746 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih arasında, Kanun ve buna ilişkin yayımlanan yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları yerine getirmiş olup da Tebliğin yayımlandığı tarihe
kadar gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmamış olanların talepte bulunmaları halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümlerine göre gerekli düzeltme işlemleri yapılır.
Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananların,
teşvikten yararlanma şartlarına haiz olmadıkları halde haksız yere yararlandıklarının tespiti halinde, haksız yere yararlanılan teşvik tutarları 213
sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli müeyyideler uygulanarak tahsil edilecektir.
5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 75 inci maddede yer alan
hükümler 1/3/2009 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar uygulanacaktır.
6.Sonuç
12.03 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından 06.08.2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak, 1 Seri Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır. Öncesinde Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları tarafından 31.07.2008
tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği yayımlanmıştır.Yine Maliye Bakanlığı tarafından 1 Seri Nolu
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Genel Tebliğdeki bir kısım değişiklikleri içeren 2 Seri Nolu Genel Tebliğ
24.03.2009 tarih ve 27179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, teknoloji
merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları
ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet
öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleriyle ilgili olarak 28/2/2008 tarihli ve
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda belirtilen gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına yön
verilmiştir.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (06.08.2008) 1 Seri Nolu Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. Ankara:
Resmi Gazete (26959 sayılı)
Maliye Bakanlığı (24.03.2009) 2 Seri Nolu Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. Ankara:
Resmi Gazete (27179 sayılı)
Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (31.07.2008)Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim
Yönetmeliği.  Ankara : Resmi Gazete (26952 sayılı)
TC.Yasalar (12.03.2008) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete
(26814 sayılı)
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ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ’NİN GETİRDİĞİ YENİ
DÜZENLEMELER
Rızkullah ÇETİN*
1-GİRİŞ
6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un(T.C.
Yasalar 2011) 14’ üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanununun(T.C. Yasalar 1956) “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66’
ncı maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu madde de 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmıştır.Bu hüküm
gereğince de 1 Sıra No’lu Elektronik Defterler Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı 2011) ile tutulması zorunlu olan bu defterlerin elektronik ortamda
oluşturulması,kaydedilmesi,muhafazası ve ibrazına ilişkin esas ve usuller
açıklanmıştır.
2-ELEKTRONİK DEFTERİN ÖZELLİKLERİ
213 sayılı Vergi Usul Kanununa 4731 sayılı Kanunun (T.C. Yasalar
2001) 4/e maddesiyle eklenen ve 30.12.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe giren mükerrer 242’nci maddenin 2’nci fıkrasında geçen tanıma göre
elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtların bütününü,
ifade eder.
Aynı kanun maddesinde tanımı yapılan elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu
olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünü, elektronik kayıt ise elektronik ortamda bulunan ve elektronik defter ve belgeleri
*

Vergi Müfettiş Yrd.
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oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder.
Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler
için de geçerli olduğu aynı kanun maddesinde hüküm altına alınmıştır.
Elektronik defter uygulama süreci, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan format ve
standartlara uygun olarak oluşturulan onay süreçlerinin yerine getirilmesi
ve bu süreç sonunda belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren, elektronik defter beratının oluşturulması ile devam eden bir süreçtir.
Elektronik defter beratı ise elektronik defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve GİB mali mührü
ile onaylanmış elektronik dosyayı ifade eder.
Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve
ibraz etmek isteyen mükelleflerden gerçek kişiler;
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (T.C. Yasalar 2004) hükümleri
çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
Tüzel kişilerin ise;
- 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine
sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması,
Ayrıca gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter tutulması,
kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir. Defterlerini
elektronik defter biçiminde tutmaya başlayan gerçek ve tüzel kişi mükellefler söz konusu defterlerini artık kağıt ortamında tutamazlar.
3- ELEKTRONİK DEFTERİN OLUŞTURULMASI
Uygulamadan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için, aşağıda yer alan adımları izleyerek berat almak ve bunları istenildiğinde ibraz
etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.
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-Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın
son gününe kadar (Aralık ayına ilişkin defterler gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar) kendilerine ait güvenli elektronik
imza ile imzalar.
- Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın
son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
- İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu
dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile GİB onayına sunulur.
- GİB mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik
defterler ile birlikte muhafaza edilir.
Yukarıda sayılan adımların neticesinde oluşturulan elektronik defterler
(yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme defteri),
GİB tarafından onaylanan beratları ile birlikte Vergi Usul Kanunu ve Türk
Ticaret Kanunu kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir. Ancak GİB tarafından yapılan berat verme işlemi, sadece defterlerin
şekil esasına uygunluğunun sağlanmasına yönelik olduğundan ilgili defterlerde yer alan kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluk denetimi anlamına
gelmemekte ve herhangi bir vergi incelemesini veya diğer incelemeleri ifade etmemektedir. Başka bir söyleyişle elektronik defter beratı, elektronik
defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yönelik olup, elektronik defterlerin
içeriğine yönelik bir onayı ifade etmemektedir.
4-ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik defterler ile
beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için
elektronik defterler kâğıt ortamında saklanmayacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara uymayan ve yapılacak uyarıya rağmen gerekli tedbirleri almayanların, elektronik defter oluşturma
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izinleri yapılacak değerlendirme üzerine iptal edilebilir. İzinleri iptal edilenler, bir yıl süre ile Elektronik Defter Uygulamasından yararlanamazlar.
Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlere ait kayıtların bozulması,
silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu on beş gün içinde Gelir İdaresi
Başkanlığına bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı
bir plan sunmak zorundadır.
Elektronik defter oluşturulurken;
-Kanuni sürelere uymayan,
-Elektronik defterleri yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyen,
-Tebliğde belirtilen esas ve usullere aykırı biçimde elektronik defter
oluşturan
Gerçek ve tüzel kişi mükellefler hakkında işledikleri fiillere göre Vergi
Usul Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
5-SONUÇ
Tebliğde belirtilen şartları yerine getiren mükelleflerden kendilerine
izin verilenler 01.01.2012 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya
başlayabileceklerdir. Elektronik defter sayesinde artık kağıt ortamında
defter tutulmayacak olması verilerin zamanla silinmesi, defterlerin kaybolması, yanması vb. durumların meydana gelmesini ortadan kaldıracaktır.
Ayrıca ilgili defterlere erişim kolayca sağlanabilecek ve klasörler halinde
saklanmasına gerek kalmayacaktır. GİB tarafından, aylık olarak oluşturulan defterlere ilişkin berat verme işlemi, söz konusu defterlerin içeriğine,
kayıtların doğruluğuna yönelik olmayıp yalnızca defterlerin şekil esasına
uygunluğunun sağlanmasına yönelik bir işlemdir. Hasılı elektronik defter
uygulaması şimdilik ihtiyari olsa da zaman içinde uygulamanın bir standart kazanmasıyla birlikte tüm mükellefler için zorunlu olacağı da açıktır.
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Gazete (24626 sayılı)
T.C. Yasalar ( 09.07.1956). 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara
: Resmi Gazete ( 9353 sayılı )
T.C. Yasalar (12.04. 2011). 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun. Ankara Resmî Gazete (27903 sayılı )
T.C. Yasalar (23.01 2004). 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu.
Ankara Resmi Gazete (25355 sayılı )
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KREDİ DERECELENDİRMESİ VEYA RATİNG: KAVRAM VE
ÖLÇÜTLER
Yavuz AKBULAK*
Öz
2008 yılında başlayan küresel durgunluk ve kötüleşmenin bir yansıması olarak, Ağustos 2011’de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Standard&Poor’s (S&P) tarafından Amerika Birleşik Devletlerinin AAA
olan kredi derecesinin siyasi risk ve yüksek bütçe açıkları gerekçe gösterilerek AA+ olarak belirlenmesinin yanı sıra, Yunanistan, İrlanda, İspanya,
Portekiz, Fransa gibi Avrupa Birliği (AB) ekonomilerinde halen yaşanmakta olan ülke notu indirimleri/indirim beklentileri tüm dünyada şaşkınlık yaratmış ve ekonomi çevrelerinin dikkatini derecelendirme kavramına
çekmiştir. Buradan yola çıkarak, işbu yazıda derecelendirme kavramı ve
ölçütlerine dair konular ele alınmaya çalışılacaktır.
I) GİRİŞ
Yatırımcıların, kamu menfaatçilerinin ve ihraççıların eşit mesafede korunması amacıyla kurum ve ülkelerin, a) ihraç ettikleri borçlanma araçlarının (bono, tahvil vb), sağladıkları kredilerin anapara ve faizlerinin zamanında ve tam olarak geri ödenmelerindeki risklerin, b) kendi yönetimsel ve
finansal yapılarından kaynaklanacak risklerin, c) özel olarak ayrıca tasarladıkları finansal yapılardaki risklerin ölçülmesi, sayısallaştırılması ve belirlenmesi işlemi “derecelendirme veya rating” olarak adlandırılmaktadır.
Rating; bir menkul kıymeti satma, satın alma, elde tutma; fon/kredi verme, verilmiş bir fon/krediyi geri talep etme yönünde bir tavsiye değildir.
Amacı; sermaye piyasalarını geliştirmek, para piyasalarında sermaye yeterliliği göstergesi haline gelmek, sermaye ve para piyasalarının etkinliğini
arttırmak, kurum ve kuruluşların saydamlığını öne çıkartarak, yatırımcılar
açısından belirsizlikleri azaltmak, yönetimin niteliğini ve başarısını ölçmektir. Kredi notu; ülkelere, yerel yönetimlere, yapılandırılmış finansman*

SPK Başkanlık Danışmanı
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lara ve holdinglere, rüçhanlı hisselere, hibrit hisselere, banka kredilerine,
sigorta şirketlerine, kısacası tüm mali ve reel sektöre uygulanabilir.
Derecelendirme veya rating kavramı finans yazınında, bir yükümlü
veya borçlunun anapara, faiz ve diğer yükümlülüklerini zamanında ve tam
olarak ödeme gücünün olup olmadığını ve bunun düzeyini önceden belirlenmiş ölçütlere göre belirleyen bir işlem olarak ta anılmakta ve bu işlem
ödenmeme (temerrüde düşme/default) riskinin de bir göstergesi olarak
analitik ve öznel bir süreçten oluşmaktadır. Derecelendirme, ön tarama, ön
derecelendirme ve son derecelendirme olmak üzere 3 aşamadan oluşur ve
ardından bir rapor düzenlenir.
Derecelendirmenin birçok alanda, ekonominin/finans piyasasının farklı
tarafları açısından önem taşıdığı kuşkusuzdur. Bunların başında yatırımcı
ve fon sahipleri, menkul kıymet ihraççıları, devletler ile uluslararası veya
yerel para ve sermaye piyasaları gelmektedir. Derecelendirme hizmetinin
artmasıyla kayıt dışı ekonomide ve yolsuzlukta azalma olduğu, derecelendirmenin pazar disiplininin sağlanmasında olumlu katkılar sağladığı da
genel kabul görmektedir. Yazının ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak
verilecek olmakla birlikte, derecelendirme uzun ya da kısa süreli olmakta;
uzun süreli rating, ülke veya şirketin kendisi ve içinde bulunduğu bölgenin/
sektörün başarımı, temel ekonomik göstergeler, konjonktürel gelişmeler,
teknolojik durum ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uzun süreli yükümlülüklerin yerine getirilmesini, kısa vadeli rating ise bir yıldan kısa süreli
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde para ve sermaye piyasalarına ulaşma, likidite ve sermaye elde edilmesini ölçmektedir. Türleri bakımından
derecelendirme ise döviz ve yerel para cinsinden derecelendirme olarak
sınıflandırılmakta ve söz konusu paralar cinsinden yükümlülüklerin anılan paralar cinsinden ödenebilmesi derecelendirmenin konusunu oluşturmaktadır. Son olarak, ülke ratingi, şirket ratingleri bakımından bir “tavan”
oluşturmakta, döviz cinsinden şirket notu, ülke notunu geçememektedir.
Ülke riskini ölçerken genelde ekonomik ve siyasi risk öğelerine bakılmakta ve temel göstergeler göz önüne alınmaktadır. Ekonomik risk olarak;
döviz cinsinden nakit akışı, borç oranları, ihracatın büyümesi, ekonominin
açıklığı, cari işlemler dengesi (cari açık veya cari fazla), kısa vadeli sermaye akışının uluslararası döviz rezervlerine oranı, rezervlerin durumu ve ge172
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lişmesi, büyüme hızı, toplam tasarruflar veya tasarruf oranı, kamu kesimi
açıkları, yatırımlar ve enflasyon temel göstergeler olarak dikkate alınmakta; siyasi risk unsurları ise, seçim sistemi ve zamanları, dış politika gelişmeleri, yerleşik demokrasi, siyasi önder veya gündemdeki değişmeler, koalisyonların yapısı, muhalefetin durumu, merkez bankasının bağımsızlık
derecesi vs. biçiminde sıralanmaktadır. Şirket derecelendirmesinde dikkate
alınan “ölçütler”, sermaye piyasasındaki kuruluşların organizasyon yapıları, mali yükümlülüklerini karşılayabilme gücü (borçlanma takati), şirketin
orta vadeli fırsat ve riskleri, şirketin bulunduğu sektördeki diğer şirketlerle rekabet konumu, üretim kapasitesi, dağıtım sistemi ve pazarlama ağı,
finansal yönetim, muhasebe politikaları, şirketin geleceğini etkileyecek
yönetsel ve sermaye yapısı değişiklikleri ile yatırımlardaki değişiklikler,
teknolojik yeniliklerden vs. oluşmaktadır. Ayrıca, menkul kıymet derecelendirmesinde, şirketin karlılık gücü, aktif yapısı, menkul kıymet gelirleri ve bu gelirlerin sürekliliği ile yönetim ve firma beklentileri de dikkate
alınabilmektedir. Derecelendirmede belirli kategoriler kullanılmakta ve
bu kategoriler harf, sayı ya da bunların karışımlarından oluşan simgelerle
ifade edilmektedir. Buna göre AAA ve AA derecesi anapara ve faiz ödemelerinde “çok güçlü” bir kapasiteyi işaret etmekte olup, alınabilecek en
yüksek nottur, şirketler bakımından yüksek kaliteli tahvillere verilir. A ve
BBB derecesi “orta” derece notu olup, olumsuz ekonomik değişikliklere
karşı temkinli olunmasını ifade eder. BB ve B derecesi, ülke veya şirket
için “spekülatif/vurgunsal” hareketlere açık olunduğunu ve ödeme gücünün zayıflığını gösterir. CCC, CC, C ve D notları ise ülkenin veya şirketin
“çok yüksek risk” taşıdığını, ödeme gücünün tamamen zayıf olduğunu,
ödeme yapılamayacağını ifade etmekte olup, alınabilecek en kötü nottur.
Dünya uygulamasında, derecelendirme alanında önder konumunda 4
şirket bulunmaktadır: Bunların ilki, 1909’da kurulan Moody’s derecelendirme şirketidir. Diğerleri 1916’da kurulan Poor’s Publishing şirketi ile
1922’de kurulan Standard Statistics Company olup, bu iki şirket daha
sonra birleşerek Standard & Poor’s unvanını almıştır. Dördüncü şirket ise
1924’de faaliyete başlayan Fitch Publishing Company’dir. Bunların yanında, 1982’de kurulan Duff & Phelps ve 1984’de kurulan Mc.Carthy, Crisonti & Maffci Inc. şirketlerini de belirtmek gerekir.
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II) DERECELENDİRMENİN TEMEL ESASLARI
Finans literatüründeki derecelendirme, yükümlü veya borçlunun ana
para, faiz ve diğer eklenti yükümlülüklerini ödünç sözleşmesine uygun bir
şekilde zamanında ve tam olarak ödeme isteği ve kabiliyetinin var olup
olmadığını ve seviyesini belirlenmiş ölçütlere göre ölçen bir araçtır. Diğer
bir anlatımla derecelendirme, ödenmeme riskinin (default riski) göstergesi
olarak tasarlanan analitik ve aynı zamanda subjektif bir süreçtir. Bu süreçte
tespit edilen derece kategorileri, yatırım ve yatırım enstrümanının kalitesini, güvenirliliğini tespit için bağımsız bir yargıyı ifade eden ve gerek yatırımcılar ve gerekse diğer tüm taraflar için önemli bilgi kaynağıdır. Ancak,
bir derecelendirme notu, ilgili alana yatırım yapma veya yapmama, ilgili
kişi ve/veya kuruma borç/kredi verme ya da vermeme yönünde bir tavsiye
değilse de yatırımcıların karar ve tercihlerini, piyasa fiyatlarını, pazarlanabilme olanaklarını etkilediği yadsınamaz. Derecelendirme; tek bir işlem,
tek bir kuruluş, grup veya ülkeler için yapılabilir.
Şirketlerin finansal ve ticari borçları ile ihraç ettikleri menkul kıymetlerine ilişkin faiz, temettü ve anaparalarının öngörülmüş süre içerisinde (kısa
ve uzun), sayısal, niteliksel ölçütler baz alınarak, uluslararası istatistiki
analiz ve tekniklerden ve ayrıca uzman kadroların yıllara yaygın deneyim,
pazar bilgisi ve sağduyularından yararlanılarak geri ödenme olasılıklarının
belirlenmesidir. Şirketlerin en az 5 yıllık tarihsel faaliyetleri ve bu süreye
tekabül eden finansal olan veya olamayan verileri, yapılacak analizin tabanını oluşturur. Faaliyet geçmişi bu sürenin altında kalan firmaların bu durumu göz önünde bulundurulur. Şirketlerce sağlanan bu veriler ileriye yönelik olarak rating kuruluşu tarafından yapılacak projeksiyonların temelini
oluşturur. Şirketlerin, ulusal ve gerekirse uluslararası alanda performans,
faaliyet alanı ve finansal göstergeler yönünden kendine benzeyen diğer
firmalarla karşılaştırılmasına ve analizlerin bu tabana göre yürütülmesine
özen gösterilir. Piyasa koşullarında, uluslar arası konjonktürde, yasal düzenlemelerde veya şirketin kendi dinamik yapısında yaşanabilecek olası
değişikliklerin şirketi ne yönde etkileyeceği ve faaliyet ortamında meydana gelebilecek kötü gelişmelerle şirketin baş edebilme kabiliyeti istatistiki
senaryo haline getirilip duyarlılık analizlerine tabi tutulacaktır. Bireysel
ve küçük ölçekli firmalar için, ölçümlerin daha çok standart ve istatistiki
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temellere dayalı skorlama (scoring) yöntemi, büyük ölçekli kurumsal firmalar için ise risk rating yöntemleri ağırlık kazanacaktır.
a) Türleri: Ratingin vadelerine ve türlerine göre bir takım çeşitleri bulunmaktadır.
- Vadelerine göre (Uzun-Kısa): İhraççının kurumsal kalitesi üzerinde,
bulunduğu sektördeki temel ekonomik ve finansal karakteristiklere dayanılarak Rating kuruluşu tarafından oluşturulan uzun dönemli kanaattir. Bu
kanaate ulaşırken ekonomik konjonktüre duyarlılık ve çeşitli riskler içeren
rekabet, kanuni düzenlemeler, teknolojik gelişmeler, talep değişimleri, yönetim kalitesi gibi unsurlardan etkilenme düzeyi göz önünde bulundurulur.
Bu tür rating, temerrüde düşme anındaki zarar olasılığı ile ilgilidir. Bir yıla
kadar olan tüm yükümlülükler üzerinde likidite ve sermaye kaynaklarına
ulaşabilme kabiliyeti göz önüne alınarak oluşturulan kanaattir.
- Türlerine göre:
1) Uluslararası Döviz Cinsinden Rating; Kurumun döviz cinsi yükümlülüklerini döviz yaratarak ödeyebilme kabiliyeti değerlendirilir. Tüm ülke
riskleri konvertibilite riski dahil göz önüne alınır.
2) Uluslararası Yerel Para Cinsinden Rating; Kurumun yerel para cinsi
yükümlülüklerini yerel para yaratarak ödeyebilme kabiliyeti uluslararası
ölçütlere göre değerlendirilir Konvertibilite riski hariç tüm ülke riskleri
göz önüne alınır.
3) Ulusal Yerel Para Cinsi Rating; Kurumun yerel para cinsi yükümlülüklerini yerel para yaratarak ödeyebilme kabiliyeti ulusal ölçütlere göre
değerlendirilir. Ülke riskleri göz önüne alınmaz.
b) İnceleme
b.1. Ülke Riski: Ülke riski incelenirken politik, sosyal ve ekonomik
göstergeler dikkate alınır. a) Siyasi göstergeler: iktidar partisinin programı ve iktidarda kalabilme süresi, siyasi partiler yasası ve durumu, halkın
beklentileri ve gerçekleşme durumu, ideolojik grupların durumu, kanun
düzeni ve geleceği, bürokrasi, dış ilişkiler (uluslararası entegrasyon, komşularla ilişkiler, uluslararası kuruluşlarla ilişkiler, dış siyasi güçlerin etkisi, ülkenin stratejik konumu), b) Sosyal göstergeler: nüfus artışı, dağılımı,
yoğunluğu, homojenliği, kişi başına gelir, servet dağılımı, işsizlik oranı,
sosyal güvenlik sistemleri, c) Ekonomik göstergeler: iç-dış ve toplam borç
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yükleri, ödemeler dengesi, döviz rezervi, ödemeler dengesi esnekliği, ekonomi yönetimi (para ve maliye politikaları), ekonominin geleceği (enerji
kaynakları, maden kaynakları, ihracatın geleceği).
b.2. Sektör Riski: Yerel ve uluslar arası alandaki sektörel rekabet durumu, sermaye yoğunluğu, konjonktürel dalgalanmalara açık ve duyarlılık derecesi, sektöre giriş koşul ve kolaylıkları, sektörün ekonomideki
önemi, sektörel yasal düzenlemeler, teknolojik seviye, maliyet faktörleri,
sektördeki gelişmelerin şirkete olan etkileri gibi şirketlerin faaliyette bulundukları sektör grubuna ait temel veriler, not oluşturulmasında dikkate
alınmaktadır.
b.3. Şirket Değerlemesi:
a) Faaliyet durumu: Faaliyet gösterilen ortamda meydana gelebilecek
yasal, sosyal, demografik ve teknolojik değişkenleri incelenerek ve bunların yaratacağı fırsatlar ile riskleri ortaya çıkarılır. Şirket faaliyetlerinin
coğrafi anlamda çeşitliliği sektörel büyüme, eğilimi, rekabet gücünü etkileyebilecek ya da koruyabilecek planları, birleşme veya satın alma kararları, sektör genelindeki kapasitenin kullanım oranı, yaşanması muhtemel
fiyat rekabetinden şirketin etkilenebilirliği, şirket yaşam sürecinde geldiği
safha, ürün ve hizmetleri ile ilgili piyasa doygunluk oranı ve göstergeleri,
kapasite artırımı ve yeni yatırımlara olan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek özkaynak girişi/arışı olasılıkları değerlendirilecek durumlardır.
b) Pazar durumu: Ürün, fiyat, teknoloji ve diğer alanlarda yaşanacak
rekabetçi baskılara olan dayanıklılığı, pazar payı, ürün/hizmet hakimiyeti,
şirket etkinliğini sağlayan avantajlar veya bu etkinliği bozabilen dezavantajlar, ürün çeşitliliği, şube-tedarikçi, pazarlama-satış ağları gibi unsurlar
öne çıkartılarak pazar durumu analiz edilir.
c) Ortaklar ve üst yönetim: Şirketlerin izlenen stratejisi, vizyon belirlemeleri, kısa uzun vadeli şirket hedefleri, tespit edilen risk seviyeleri,
fonlama yaklaşımları, geçmiş finansal sonuçların gelişim trendi, girişkenlik-muhafazakarlık düzeyleri, yönetim anlayışları, personel politikaları, iş
deneyimleri, moraliteleri, firma geleceğine yönelik planları, organizasyon
ve işletme üzerindeki kontrol ve izleme güçleri gibi kriterler üst yönetim,
değerlendirmelerdeki önemli hususlardır.
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ç) Diğer hususlar: Firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı, aynı adresteki faaliyet süresi, muhasebe standartları, şirketlerin finansal raporlarının
bağımsız denetimden geçmiş olması, muhasebe politikaları ve usullerinin
de şirket performansına etkileri ve performansı ne ölçüde doğru yansıttığı
değerlendirilmektedir.
d) Mali yapı unsurları:
A. Finansal durum: 1. Öz varlıklar/Aktif toplamı, 2. Öz varlıklar/Toplam Yabancı Kaynaklar, 3. Maddi Duran Varlıklar (Net)/Özkaynaklar, 4.
Maddi Duran Varlıklar(Net)/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, 5. Duran
Varlıklar/Özkaynaklar, 6. Dönen Varlıklar/ Aktif Toplamı, 7. Net Duran
Varlıklar/Aktif toplamı
B. Borçluluk: 1. Kaldıraç Oranı =Toplam Yabancı kaynaklar/Aktif
Toplamı, 2. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı, 3. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı, 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/
(Devamlı Sermaye=Uzun Vadeli Yabancı Kaynak+Özkaynaklar), 5. Duran
Varlıklar/Yabancı Kaynaklar, 6. Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye, 7. Kısa
Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Yabancı Kaynaklar, 8. Banka Kredileri/
Aktif toplamı, 9. Kısa vadeli Banka Kredileri+Uzun Vadeli kredilerin taksit ve faizleri/Kısa Vadeli Kaynaklar, 10 Banka Kredileri/Toplam Yabancı
Kaynaklar
C. Likidite: 1. Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar), 2. Asit-Test Oranı ((Dönen Var.-(Stoklar+Gelecek Aylara ait
Giderler+Diğer Dönen Varlıklar))/Kısa Vadeli Kaynaklar), 3. Nakit Oranı
((Hazır Değerler+Menkul Kıymetler)/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, 4.
Stoklar/Dönen Varlılar, 5. Stoklar/Aktif Toplamı, 6. Stok Bağımlılık Oranı (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-(Hazır Değerler+Menkul Kıymetler))/
Stoklar, 7. Kısa Vadeli Alacaklar/Dönen Varlıklar (Kısa vadeli (ticari ve
diğer) alacaklar/Dönen Varlıklar, 8. Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı
(Kısa vadeli (ticari ve diğer) alacaklar/Aktif Toplamı
Ç. Karlılık: Kar ile sermaye arasındaki ilişkiyi yansıtır. 1. Vergi Sonrası Net Kar/Özkaynak, 2. Vergi Öncesi Kar/Özkaynak, 3. Ekonomik
Rantabilite ((Finansman Gideri+Vergi Öncesi kar)/Pasif toplamı), 4. Net
kar/Aktif toplamı (Vergi Sonrası Kar/Aktif), 5. Faaliyet Karı/(Aktif toplamı-Mali Duran Varlık), 6. Kümülatif Karlılık Oranı (Dağıtılmamış Karlar
toplamı+Yedekler/Aktif toplamı
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Ayrıca, kar ile satışlar arasındaki ilişkiye bakılır. 1. Faaliyet Karı/Net
Satışlar, 2. Brüt satış Karı/Net Satışlar, 3. Net Kar/Net Satışlar, 4. Satışların
Maliyeti/Net satışlar, 5. Faaliyet Gideri/Net satışlar, 6. Finansman giderleri/Net satışlar
Yine, analizlerde kar ile finansal yükümlülükler arasındaki ilişkiler de
dikkate alınır. 1. Vergi öncesi Kar+Finansman Giderleri/Finansman giderleri, 2. Net Kar+Finansman Giderleri/Finansman giderleri
D. Büyüme: 1. Net kar marjında büyüme, 2. Net satışlarda büyüme, 3.
Öz varlıkta büyüme, 4. Aktif büyümesi
Ayrıca, faaliyetlerdeki büyümeye de bakılır. 1. Stok Devir Hızı ( Satışların Maliyeti (Cari yıl)/ ((Önceki Yıl Stok.+Cari Yıl Stok)/2), 2. Alacak
Devir Hızı (Net Satışlar/Toplam ticari alacaklar, 3. Çalışma Sermayesi Devir Hızı ( Net Satışlar/Dönen Varlıklar), 4. Net Çalışma Sermayesi devir
hızı ( Net satışlar/ (Dönen Varlıklar- Kısa vadeli yabancı kaynaklar), 5.
Maddi duran varlıklar Devir hızı (Net satışlar/Net Maddi duran varlıklar),
6. Duran Varlıklar devir hızı (Net satışlar/Duran Varlıklar), 7. Özkaynak
devir hızı ( Net satışlar/Özkaynaklar), 8. Aktif devir hızı ( Net satışlar /
Aktif toplamı)
Firmanın nakit akışı: 1. Gelir Nakit Akışı, 2. Sermaye Yapısı, 3. Dövize
Duyarlılığı
c) Genel yararları: Kurumsal rating açısından: ulusal ve uluslararası
halka açılmalarda kullanılabilecek en etkili yöntem olup, şirketlerin kredi ve garanti işlemlerinde kolaylık ve prestij sağlar. Yurt içi ve yurt dışı
menkul kıymet ihraçlarında (tahvil vs) etkindir. Özel plasmanlar alanında
yarar sağlar. Belediye ve diğer kuruluşların kamu ihalelerine ve konsorsiyumlara girmelerinde avantaj sağlar. Şirket devir ve birleşmelerinde etkili
olur. Yabancı kuruluşlarla ortaklıklar ve birleşmelerde önemli rol oynar.
Yabancı ülkelerin otoriteleri ile yapılan işlemlerde avantaj sağlar. Projelerin finansmanına destek sağlar. Kurumların otokontrol sistemlerinin ve
yönetim kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olur. Stratejik kararların yeniden gözden geçirilmesi yönünde yarar sağlar. Yine, grubun yurt içi ve
yurt dışı piyasalarda gerçekleştireceği geleneksel ihraçların veya alternatif teknik oluşturan “menkulkıymetleştirmelerin” ratingi ile ülke ratingi
üzerinde not alabilme ve uygun fonlama olanağı sağlar. Yurt içi ve yurt
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dışı “projelerin ratingi” ile orta veya uzun vadeli fonlama sağlar. Ayrıca,
üstlenilen riskin kolay anlaşılabilir semboller aracılığıyla yatırımcılara anlatımını sağlar. Yatırımcıların yapamayacakları derinleştirilmiş analizlerin
dereceler kanalıyla ulaştırılmasını sağlar. Çeşitli borç enstrümanları arasındaki kalite farkının, dolayısıyla üstlenilecek riskin ortaya konmasına olanak verir. Yatırımcıların risk eğilimlerine göre menkul kıymet tercihi
yapabilmelerine imkan sağlar. İkincil piyasaların gelişimine yardımcı olur.
Kurumların mali yapısı ve kalitesinin düzenli olarak incelenmesini sağlar.
Özetle yatırımcılar için güvenli bir nitelik ölçütü oluşturur. Kurumsal
yatırımcıları çekerek şirketlerin borçlanma imkanlarını genişletir. Yapılandırılmış finansman tekniklerini geliştirerek şirketlerin alternatif fon kaynaklarına ulaşabilmelerine, aktif-pasif vade uyumu ve likidite planlaması
yapabilmelerini mümkün kılar. Piyasalarda yeterince tanınmayan küçük ve
orta ölçekli işletmelerin borçlanma piyasasına girmelerini sağlar. Borçlanma operasyonunda maliyet tasarrufu sağlar ve derecelendirilen şirketleri
avantajlı kılar. Şirket yöneticilerini kuruluşlarına daha farklı bakmaları ve stratejik kararlarını yeniden gözden geçirmelerine imkan verir.
Kurumların otokontrol sistemlerini ve yönetim kalitesinin gelişimini
teşvik eder, etkinliği artırır. Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili çevrelere
kurumun mali ve mali olmayan yapısı hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.
Hissedarların şirket yönetimini değerlendirmesine imkan tanır. Diğer
taraftan, faiz oranlarının riske göre farklılaşmasını sağlar. Risk faktörlerine
göre mali kurumların tercihlerine yön verir. Bankalarda özkaynak maliyetinde tasarruf sağlar. Mali yapının güçlenmesini ve risklerin sınırlandırılmasını teşvik eder, etkinliği artırır. Devlet garantisi olmaksızın sisteme
güven duyulmasını sağlar. Uluslararası finans çevreleri ile ilişkileri geliştirir ve dış kaynak kullanım maliyetinde tasarruf sağlar. Büyük kredilerin
derecelendirilmesi problemli kredilerin oluşumunu sınırlandırır ve aktif
kalitesinin yükselmesini sağlar. Derecelendirmenin sermaye piyasaları ve
genel ekonomi bakımından da yararları bulunmaktadır. Menkul kıymet
alım-satımında bir tavsiye niteliğinde olmamakla birlikte hızlı referans
unsuru oluşturur. Risk tespitinde standardizasyon sağlar. Menkul kıymet
fiyatlarındaki spekülatif dalgalanmaları sınırlandırır ve bir denge unsuru
oluşturur. Kurumsal yatırımcıları çekerek piyasanın derinleşmesini sağlar.
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Yabancı yatırımcıların piyasaya girmelerini teşvik eder ve uluslararası piyasalarla entegrasyonu kolaylaştırır. Uzun vadeli yatırım eğilimini güçlendirir. Ekonomiye güveni artırır ve piyasaların istikrar içinde gelişmesini
sağlar. Ekonominin dış kaynak teminini, piyasaların uluslararası piyasalarla bütünleşmesini sağlar. Ekonomideki genel risk düzeyini sınırlandırırken
mali işlemlerin etkinliğini artırır ve büyümenin daha etkin finansmanını
sağlar.
ç) Simgeleri:
- Yatırım yapılabilir derecesi
AAA
AA+, AA, AAA+, A, ABBB+, BBB, BBB- Spekülatif dereceler
BB+, BB, BBB+, B, BCCC, CC, C
- Yatırım yapılamaz dereceler
DDD, DD, D
Uluslararası yabancı para ve uluslararası yerel para notlama simgeleri
ve seviye aralıkları aşağıdaki gibidir:
Yatırım Yapılabilir
AAA -BBBA-1+ A-3

Uzun vade
Kısa vade

Spekülatif
BB+ C
B-C

Yatırım Yapılamaz
DDD-D
D

Kısa dönem derecelendirme notları şöyledir:
A-1+
A-1
A-2A-3
B
C
D
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En yüksek
Çok yüksek
İyi
Yeterli
Ekonomik koşullara bağlı
Zor, zayıf, ciddi sorunlar olabilir, iflası an meselesidir.
İflas talebi, temerrüt, tasfiye olabilir.
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d) Parametreleri: Derecelendirmenin temel unsurları şunlardır:
a) Firma Değeri, b) Risk Pozisyonu, c) Yasal Düzenlemeler, ç) Operasyonel Ortam-Sektör, d) Geçmiş Borç Bilgileri, e) Gelecek dönem iş planları ve projeleri, f) Finansal Bilgiler (bağımsız denetimden geçmiş tablolar:
bilanço-3 yıllık, gelir tablosu-3 yıllık, nakit akım tablosu-3 yıllık), g) Rasyolar (3 yıllık: karlılık, gelir-gider yapısı, likidite, sermaye yeterliliği,
etkinlik, aktif kalitesi, dövize duyarlılık, borçluluk durumu).
e) Derecelendirmeyle ilgili önemli bazı kavramlar
e.1.) İzleme: Yatırımcılara duyurmak amacıyla, kredi notları not izleme
kapsamına alındıklarında, büyük bir ihtimalle bir not değişikliği olabileceğini ve değişikliğin hangi yönde olabileceğini belirtir. Bunlar potansiyel
bir artırımı, düşüşü, sürdürülebilirliği tanımlayan “olumlu”, “olumsuz”,
“gelişen” şeklinde belirtilir. Not izleme süreci maksimum bir ayla sınırlıdır. Sürüncemeye bırakılamaz. Şartlar uygunsa bu bir aylık süreyi beklemeden derhal izleme süreci netleştirilir.
e.2.) Görünüm: 1-2 yıl içerisinde notun olası değişme yönünü belirtir.
Görünümler, “olumlu”, “durağan” “olumsuz” “gelişen” şeklinde olabilir.
Notun yanına parantez içinde yazılır. Ancak notların yanına yazılmış olan
bu ifadeler, notların bu yönlerde mutlaka değiştirileceği anlamına gelmez.
Notların yanına konulan (p.a.) işareti derecelendirmede kullanılan bilgilerin daha çok halka açık bilgilerden elde edilmiş olduğunu gösterir. Ulusal
kredi notları temel olarak söz konusu ülkenin sınırları içerisindeki kredi
itibarını ölçer. O ülkedeki tüm şirketler ülkenin not tavanına takılır. Oysa
şirketlerin kredibilitesi ülke riski olmadan, kendi iç dinamiklerine bakılarak verilir ki bu da yabancı yatırımcı nezdinde farklılaşma sağlar. Derecelendirme yazınına göre; yabancı para notları genellikle “ülke tavanıyla” sınırlıdır. Bir ülke yönetiminin vergilendirme ve kambiyo kontrolü
gücü, o ülkenin uzun vade yabancı para notunun o ülke yönetimindeki
ihraç edenlerin notlarını sınırlamasına neden olur. Ancak, sürekli döviz nakit akışı olan, ortaklık yapısı uluslararası arenada yüksek kuruluşlara dayanan kurum ve kuruluşlar ile özel alacak havuzlarına dayanan
projeler ülke notu tavanını aşabilmektedirler.
f) Konuyla İlgili Ülkemizdeki Mevzuat: Ülkemizde derecelendirme
faaliyeti konusundaki temel düzenlemeler şunlardır:
MAYIS - HAZİRAN 2012

181

MALİ

ÇÖZÜM

a) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 15, 34, 36 ve 93’üncü maddelerine dayanarak Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)1
hazırlanan ve 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmelerine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”,
b) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci
fıkrasının “n” bendi ve 39’uncu maddelerine dayanarak Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK)2 tarafından hazırlanan ve 12.07.2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:VIII, No:51 “Sermaye Piyasasında
Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar
Tebliği”,
c) IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşları Organizasyonu) tarafından Mayıs 2008’de gözden geçirilmiş bulunan “Kredi Derecelendirme Kuruluşları İçin Yönetim Kuralları Temel Esasları”,
ç) Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 17.11.2009
tarihli ve L.302/1 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan “Kredi Derecelendirme Kuruluşları Hakkındaki 16.09.2009 tarihli ve 1060/2009 sayılı
Düzenlemesi”.
Bankacılık bakımından değerleme hizmeti, bankaların; a) organize piyasalarda işlem görmeyen ya da herhangi bir nedenle gerçeğe uygun değeri belirlenemeyen, 1) bilançolarında kayıtlı varlıklarının ve yükümlülüklerinin, 2) kredileri ve diğer alacaklarına ilişkin olarak aldıkları teminatların,
3) taraf oldukları sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin,
b) birleşme, bölünme veya hisse değişimine konu olan paylarının ya da
varlık ve yükümlülüklerinin, c) 5411 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde
sayılan faaliyetler dışındaki işlemlerden kaynaklanan gelir ya da giderlerinin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız olarak belirlenmesidir. Sermaye piyasası bakımından derecelendirme faaliyeti ise, kredi
1 Yazı tarihi itibariyle, BDDK tarafından yetkilendirilmiş 3 adet derecelendirme kuruluşu,
İstanbul Uluslararası, JCR Avrasya ve Kobirate’dir.
2 Yazı tarihi itibariyle, SPK tarafından “kredi derecelendirmesi” konusunda yetkilendirilmiş 6
adet kuruluş, Fitch Finansal, JCR Avrasya, TCR Kurumsal, Saha Kurumsal, Kobirate Uluslararası ve Turkrating İstanbul olup, bunların 4’ü (TCR, Saha, Kobirate ve JCR) “kurumsal yönetim
derecelendirmesi” konusunda da yetkilidir. Ayrıca, S&P, Moody’s ve Fitch Ratings de SPK’ca
kabul edilen uluslararası “kredi derecelendirme” kuruluşlarıdır.

182

MAYIS - HAZİRAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi
faaliyetlerini kapsar. İşletmelerce derecelendirme yaptırılması ihtiyaridir.
Ancak, SPK tarafından gerekli görülen durumlarda derecelendirme yaptırılması zorunlu tutulabilir. Kredi derecelendirmesi; a) işletmelerin risk
durumları ve ödeyebilirliklerinin veya b) borçluluğu temsil eden sermaye
piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız,
tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyetidir.
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi, işletmelerin SPK’ca
yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlarının derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve
sınıflandırılması faaliyetidir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde bir bütün olarak tüm ilkelere uyum ile pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana
bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere, 1 ile 10 arasında not verilir. Bu
değerler arasında kalan (iki haneye kadar) küsuratlı notlar, tama iblağ edilmeksizin kamuya açıklanır.
III) SONUÇ
Özellikle yaşamakta olduğumuz döneme benzer ekonomik durgunluk
ve yavaşlama dönemlerinde, yatırım kararları açısından belirleyicilik vasfı
giderek güçlenen derecelendirme kavramının doğru algılanabilmesi, gerek
ülkelerin, gerek şirketlerin, gerekse yatırımcıların ekonomik aktivitelerinde isabetli kararlar alabilmeleri açısından daha da önem kazanmaktadır.
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GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN
İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR ?
Erol GÜNER*
I. GİRİŞ:
İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri alma borcunu düzenleyen kanun ve tüzük hükümleri emredici hukuk
kuralları niteliğindedir. İş Kanunu bu borca ilişkin genel kuralı koymuştur.
Buna göre, her işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için
gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür (4857/77-I.Md.). Borçlar Kanununda da aynı konuda düzenleme vardır (4857/332-I. Md.). Yargıtay’ a göre, işveren sadece işin
niteliğine uygun koruyucu malzeme vermekle yükümlü olmayıp verilen
malzemenin kullanılmasını sağlamak ve önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını sürekli ve etkin bir biçimde denetlemekle yükümlüdür (Yargıtay
10. HD., 30.09.1986, 1986/4453 E, 1986/4793 K). İşçiler de iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin emredici hukuk kuralları uyarınca alınan önlemlere uymakla yükümlüdür. İşçinin işverence verilen koruyucu araç ve gereçleri
kullanması, iş kazası ve meslek hastalığından dolayı açılan tazminat davalarında işverenin sorumluluğunun değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca, Yargıtay bu nedenle sözleşmenin işverence haklı
olarak feshedilebileceğini kabul etmektedir (Yargıtay 9.HD., 29.09.2000,
1999/20215 E, 2000/2369 K.).
Makalemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmadığı
işyerlerinde çalışan işçilerin yasal haklarının neler olduğunu incelemeye
çalışacağız.
II. YASAL DÜZENLEMELER:
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirler ve işçilerin
hakları özellikle 4857 İş Yasası’ nın 77, 79 ve 83. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde belirtilen hükümler bağlamında;
*

Baş İş Müfettişi
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A- İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,
işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine
uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek
zorundadırlar. (4857 / 77. Md.). İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat
hükümleri işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. İş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili yeterli önlemlerin alınmaması sonucunda işçinin ölmesi,
sakat kalması veya meslek hastalığına tutulması durumunda işverenlerin,
maddi tazminat, manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı
gibi hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalmaları söz konusu olacaktır.
B- İş Yasası’ nın 79. maddesine göre, bir işyerinin tesis ve tertiplerinde,
çalışma yöntem ve şekillerinde makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı
için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar
işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge müdüründen oluşan beş
kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya
kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. Aynı maddede, bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarının işyerinde çalışmalarına
engel oluşturuyorsa bunların da çalışmaktan alıkonulacağı, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması nedeniyle işsiz kalan işçilere işveren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek
ve durumlarına göre başka bir iş vermeye zorunlu olduğu yönünde hükümler bulunmaktadır.
C- 4857 sayılı İş Yasası’ nın “İşçilerin Hakları” başlıklı 83. maddesine
göre;
MADDE 83. - İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve
hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına
karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını
verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.
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İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tespitin yapılmasını ve durumun
yazılı olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı
cevap vermek zorundadır.
Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş
sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen
gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendine uygun olarak belirli veya
belirsiz süreli iş sözleşmelerini bildirimsiz ve tazminatsız olarak derhal
feshedebilir.
Bu Kanunun 79 uncu maddesine göre işyerinde işin durdurulması veya
işyerinin kapatılması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
4857 sayılı İş Yasası’ nın 83. maddesi İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmadığı işyerlerinde çalışan işçilerin haklarını genel çerçeve
içinde hüküm altına almıştır. Bu yasa hükümleri bağlamında iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili tedbirlerinin alınmadığı işyerlerinde çalışan işçilerin;
1- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak
veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike
ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini
talep edebilir. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde
talep, işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tespitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili
yazılı cevap vermek zorundadır.
2- Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş
sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.
3- İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu
Kanunun 24 üncü maddesinin (I)-a numaralı bendine uygun “ Madde 24I-a: I. Sağlık sebepleri: a- İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin
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niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli
olursa………… “ olarak belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmelerini bildirimsiz ve tazminatsız olarak derhal feshedebilir.
4- 4857 sayılı İş Yasası’ nın 79 uncu maddesine göre işyerinde işin durdurulması veya işyerinin kapatılması halinde aynı yasanın 83. maddesinde belirtilen hükümler uygulanmaz. Ancak 79. maddesinde de belirtildiği
üzere işin durdurulması veya işyerinin kapatılması nedeniyle işsiz kalan
işçilere işveren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek ve durumlarına göre başka bir iş vermeye yükümlüdür.
III. SONUÇ:
İşçiyi koruma borcunun işverene yüklediği en önemli sorumluluklardan
birisi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliliği ile ilgili tedbirleri almaktır. İşverenlerin işçilerin yaptıkları işler dolayısıyla iş kazasına ve meslek hastalığına uğramaması, cezaiyi ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması
için, yasada belirtilen tedbirleri ve düzenlemeleri yerine getirmeleri konusunda özenli davranmalıdırlar. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasının ortaya çıkaracağı cezai yaptırımlar işverenler açısından ciddi bir
maliyet meydana getireceği aşikardır. Uygulanacak idari para cezalarından
daha da önemlisi, işçilerin iş kazası ve meslek hastalığına tutulması durumunda yargı organınca verilecek karar doğrultusunda işçiye ödenecek
maddi, manevi ve destekten yoksun kalma tazminatlarıdır. Söz konusu
tazminat miktarlarının belirlenmesinde işverenlerce iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine verdikleri önem ve aldıkları önlemler ile denetlemeleri
önemli bir yer tutmaktadır. İş kazasına ve meslek hastalığına uğranılması
ve Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince işçiye aylık bağlanması (sürekli
iş göremezlik, malullük ve emeklilik) durumunda, işverenlerin bu aylıklardan, tespit edilecek kusurları oranında katkıda bulunmaları söz konusu
olmaktadır. Bu bağlamda, işverenlerin işyerlerinin gerektirdiği iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerini almaları, bu konuda çalışan işçileri eğitmeleri,
alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemeleri yerinde olacaktır.
Makalemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmadığı
işyerlerinde çalışan işçilerin yasa ile düzenlenmiş haklarını incelemeye çalıştık. İşverenlerin de bu hakları bilmeleri ve işyerlerinde alınması gereken
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İş Sağılığı ve Güvenliği tedbirleri konusunda daha özenli davranmalarını
sonucunu ortaya çıkaracaktır. İşçinin gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınması, çalışmaktan kaçındığı dönem
içinde ücreti ve diğer haklarının saklı olması ve İş sağlığı ve güvenliği
kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı
durumunda altı iş günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesini
feshedebilmesi (Bu durumda; işçinin hizmet süresinin 1 yılı doldurması
halinde yasal kıdem tazminatına hak kazanacağı bilinmelidir) işverenler
için önemli olduğunu düşünmekteyim.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş yasası. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI İLE ÇALIŞMA
YAŞAMINDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
Giriş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16.01.2012 tarihinde kararlaştırılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı” 03.04.2012 tarihinde TBMM Başkanlığına gönderilmiştir.
Kanun tasarısının esas amacı işle bağlantılı olan veya işin yürütümü
sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaların, çalışma ortamında bulunan
risklerin, önlenmesi ve/veya önlenemeyen riskleri asgari seviyeye indirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasıdır.
Tasarı ile Avrupa Birliğinin 12 Haziran 1989 tarihli ve 89/391/EEC
sayılı direktifinin mevzuatımıza kazandırılmasının yanında iş sağlığı ve
güvenliği alanında kabul ettiğimiz 155 ve 161 sayılı ILO sözleşmelerine
uygun müstakil bir kanuni düzenlemeye gidilmesi amaçlanmaktadır.
Kanun Kapsamına Girenler
Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak
üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.
Kanun Kapsamına Girmeyenler
Kanun hükümleri;
a. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, genel kolluk kuvvetlerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetlerinde,
b. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde,
c. Ev hizmetlerinde,
d. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet
üretimi yapanlar hakkında, uygulanmayacaktır.
*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi
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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel İlkeleri
1. Risklerden kaçınılması.
2. Kaçınılması mümkün olmayan risklerin analiz edilmesi.
3. Risklerle kaynağında mücadele edilmesi.
4. İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş
ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle monoton çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe
olumsuz etkilerinin önlenmesi, önlenemiyor ise en aza indirilmesi.
5. Teknik gelişmelere uyum sağlanması.
6. Tehlikeli olanın tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
7. Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı, genel bir önleme politikasının geliştirilmesi.
8. Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verilmesi.
9. Çalışanlara uygun talimatların verilmesi.
İşverenin Genel Yükümlülüğü
İşveren;
a. Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla,
b. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için mesleki risklerin
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve
güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut
durumun iyileştirilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmakla,
c. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve denetlemekle, yükümlüdür.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İşveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına
yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunmak için çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta
yer alan işyerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en
az (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile bütün tehlike sınıflarında
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yer alan işyerlerinde işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Bünyesinde bu vasıflara sahip personel bulunmayan
işyerleri, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik
birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları iş sağlığı hizmetlerini Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alırlar. İş güvenliği hizmetlerini ve Sağlık Bakanlığınca
hizmet verilemeyen yerlerde iş sağlığı hizmetlerini ise 4734 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde satın alırlar.
Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri
hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma
süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin
muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilecek personele görev
yaptığı her saat için (150) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı tutarında ilave ödeme hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu
ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde günlük mesai saatlerine bağlı
kalmak kaydıyla aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler
dikkate alınmaz.
Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik
birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde diğer kanunların
kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.
İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve
Yükümlülükleri
a. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirmeleri
nedeniyle hak ve yetkileri kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin
gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütürler.
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b. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları görevlendirildikleri işyerle-

rinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işveren
veya işveren vekiline yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati
tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu
hususu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili birimine bildirir.
c. Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları,
iş sağlığı ve güvenliği risklerinin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar.
Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar iş sağlığı ve
güvenliği kuruluna, kurulun zorunlu olmadığı işyerlerinde ise işveren veya
işveren vekiline başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul kararını acilen toplanarak, işveren veya işveren vekili ise kararını derhal verir ve durumu
tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işveren veya işveren vekilinin,
çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli iş sağlığı
ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların
çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer haklan saklıdır.
Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli yere gider. Çalışanların
bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. İş sözleşmesiyle çalışanlar,
talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi
oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilirler. Toplu
sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli çalışmadığı
dönemde fiilen çalışmış sayılır.
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi
İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak,
gerekli incelemeleri yapmak, bunlarla ilgili raporları düzenlemekle, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde
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işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri
ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek
bunlarla ilgili raporları düzenlemekle, yükümlüdür.
İşveren, iş kazalarını ve tespiti yapılarak kendisine bildirilen meslek
hastalıklarını, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13 ve 14.maddelerine göre bildirimlerini yapar. Sağlık kuruluşları,
kendilerine intikal eden iş kazaları ile meslek hastalığı tanısı koydukları
veya şüphelendikleri vakaları, en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.
Çalışanların Yükümlülükleri
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden
veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini
tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler.
Çalışanlar, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar
doğrultusunda;
a. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle,
b. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve
korumakla,
c. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve
güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya iş sağlığı ve
güvenliği çalışan temsilcisine derhal haber vermekle,
d. İşyerinde, teftişe yetkili makam tarafından tespit edilen noksanlık ve
mevzuata aykırılıkların giderilmesinde, işverenle ve iş sağlığı ve güvenliği
çalışan temsilcisi ile sağlık ve güvenliğin korunması için işbirliği yapmakla,
e. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında, işveren ve iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmakla,
yükümlüdür.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanları temsil etmeye
yetkili çalışana iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi denir. İşveren, sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil
etmeye yetkili bir veya daha fazla çalışanı, iş sağlığı ve güvenliği çalışan
temsilcisi olarak görev yapmasını sağlamak üzere seçim veya atama yoluyla görevlendirir.
2-50 arasında çalışan bulunan işyerlerinde bir temsilci, 51-100 arasında
çalışanı bulunan işyerlerinde iki temsilci, 101-250 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç temsilci, 251-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört temsilci, 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş
temsilci, 1001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı temsilci görevlendirilir. Birden fazla temsilcinin bulunması durumunda bu temsilcilerden
biri baş stemsilci olarak seçilir. Seçimlerin bütün çalışanların katılımıyla
yapılması sağlanır. Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması gereken
işyerlerinde, çalışan temsilcilerinin görevlendirilmesinde; temsilcilerin,
işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayıları gözönünde bulundurularak dengeli dağılımına özen gösterilir.
İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride
bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri ve iş sağlığı ve güvenliği
konusunda özel görevi bulunan sağlık ve güvenlik destek elemanlarının,
bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hakları kısıtlanamaz ve bu görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.
İşyerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca yetkili sendika bulunması
halinde işyeri sendika temsilcileri iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi
olarak da görev yapabilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu, altı aydan fazla sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak ve kurul
tarafından iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak alınan kararları
uygulamakla yükümlüdür.
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Asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan ve alt işverenin aldığı işin altı
aydan fazla sürdüğü hallerde, asıl işveren ve alt işverenin her birinin çalışan sayısının elliden az ancak toplam çalışan sayısının elliden fazla olması
durumunda, iş sağlığı ve güvenliği kurulu asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte kurulur.
Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması halinde
işverenler, birbirlerinin çalışmalarım etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirirler.
Aralarında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan ve aynı çalışma ortamında faaliyet gösteren işverenlerce, birden fazla iş sağlığı ve güvenliği
kurulunun oluşturulmasının zorunlu olduğu hallerde, kurulların faaliyet ve
kararlarının birbirlerinin çalışmalarım etkileyebileceği durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan ve alt işverenin aldığı işin altı
aydan fazla sürdüğü hallerde alt işverenlerce kurul oluşturma mecburiyetinin bulunduğu ve asıl işverenin çalışan sayısının elliden az olduğu durumlarda alt işverenlerce oluşturulacak kurullara asıl işverene vekâleten yetkili
bir temsilci atanarak işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
İşin Durdurulması
İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişi tarafından işyeri bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş
ekipmanında çalışanlar açısından hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar iş durdurulur. İşi durdurma kararı işyerinin bir bölümünü veya tamamını kapsayabilir. Hayati tehlikeyi
oluşturan husus ortadan kaldırılmadan durdurulan işe devam edilemez.
Durdurmanın işyerinin bir bölümünde veya tamamında uygulanması karan verilirken hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alan ve çalışanlar dikkate alınır.
İşyerlerinde işi durdurma kararı, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet tarafından incelenir ve tespitin
yapıldığı günü takip eden iki gün içinde sonuçlandırılır. Durdurma kararı
verildiği takdirde karar, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının buMAYIS - HAZİRAN 2012
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lunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir.
Mülki idare amirleri kararın gereğini yirmidört saat içinde yerine getirirler.
Hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde
müfettiş heyeti tarafından karar alınıncaya kadar tespiti yapan iş müfettişince iş kısmen veya tamamen durdurulabilir. Durdurma kararı mülki idare
amirlerince aynı gün yerine getirilir.
İşverenler, durdurma kararına karşı yerel iş mahkemesine altı işgünü
içinde itiraz edebilir. İş mahkemesine itiraz, işi durdurma kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı işgünü
içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.
İşi durdurulan işveren tarafından durdurmayı gerektiren noksanların tamamlandığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı olarak bildirilmesi üzerine işyerinde en geç yedi gün içinde inceleme yapılır ve işverenin talebi sonuçlandırılır. İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan
çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak
üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.
İdari Para Cezaları ve Uygulanması
İdari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren
otuz gün içinde ödenir. İdari para cezalarının uygulanmasında kamu kurum
ve kuruluşlarının tüzel kişiliği, tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve
kuruluşları ise doğrudan muhatap alınır. Özellik arz eden para cezalarının
bir bölümü aşağıda belirtilmiştir.
İşyerinde işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işveren veya işveren vekiline görevlendirmediği her kişi için beşbin Türk
Lirası, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işveren veya işveren vekiline ikibin beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Aykırılığın devamı
halinde; görevlendirmediği her kişi ve takip eden her ay için aynı miktar
idari para cezası uygulanır.
Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işveren veya işveren vekiline üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Aykırılığın devamı
halinde risk değerlendirmesi yapılmayan her ay için ceza birbuçuk katı
olarak uygulanır.
198
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İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına
uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işveren veya işveren vekiline fiil başka bir suç oluştursa
dahi onbin Türk Lira idari para cezası, ücretlerini ödemediği veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka
bir iş vermediği her bir çalışan için ikiyüz Türk Lirası idari para cezası
verilir. Aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar idari para cezası
uygulanır.
Güvenlik raporunu hazırlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete
devam eden işverene seksen bin Türk Lirası; büyük kaza önleme politika
belgesi hazırlamayan işverene elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
Sonuç
Çalışma hayatı; istihdamdan, çalışma şartlarına; sosyal güvenlikten,
mesleki eğitime; iş sağlığı ve güvenliğinden, yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın haklarının korunmasına kadar çok geniş bir alanı ve toplumun
büyük bir kesimini kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusu ise sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınması gereken bir
önceliktir.
Yasa tasarısı ile kamu ve özel tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği
kapsamına alınmaktadır. İşyeri hekimi ve uzmanı çalıştırılması zorunludur. İşyerlerine risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma yapma
zorunluluğu getirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmamışsa
çalışmama hakkı getirilmekte ve çalışanlara da sorumluluk yüklenmektedir. İş Müfettişlerine işi durdurma yetkisi verilmiştir. İdari para cezaları
artırılmıştır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (22.01.2002). 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (24648 sayılı)
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FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYI
Hamit TİRYAKİ*
GİRİŞ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinin 7. paragrafına göre “fazla
saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir”.
Fazla saatlerle çalışmak kavramı aynı maddede açıklanmış ve “fazla
çalışma veya fazla sürelerle çalışma”ların üst kavramı olduğu belirtilmiştir. O halde bir işçiye fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma yaptırabilmek için onayının alınması şarttır. Aksi halde İş Kanunu’nun 102/c göre,
fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren
veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için 220 Türk Lirası idari
para cezası ile karşı karşıya kalınabilir.
Tıpkı işçinin kendiliğinden fazla saatlerle çalışma yapamaması gibi,
işveren de tek başına fazla saatlerle çalışma yapılmasına karar verememektedir.
İŞÇİNİN ONAYI VE ZORUNLULUKLAR
A- Hukuki Çerçeve
İş Kanununun 41. maddesinde ya da diğer maddelerinde işçinin onayının nasıl alınması gerektiği konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır.
Kanunda yer almayan bu husus yönetmelikle düzenlenmiştir.
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya
olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma
için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her
yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır”
hükmü bulunmaktadır.

*
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Görüldüğü gibi “kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensibi bozularak ceza,
kanunla (İş. K. 102/c) belirlenmiş, suç ise idari bir tasarruf olan yönetmelikte tarif edilmiştir. Yönetmelikte, işçinin onayının hem her yılbaşında alınmasından hem de yazılı olmasından bahsedilmektedir. Öte taraftan
madde kendi içinde çelişkilidir. İlk cümlede hem fazla çalışma ve hem de
fazla sürelerle çalışma için işçinin yazılı onayının alınması gerektiği ifade
edilirken, son cümlede sadece fazla çalışmada yazılı onay alınması hususu
belirtilmiş, fazla saatlerle çalışmada ne yapılması gerektiği ifade edilmemiştir. Kanaatimce, fazla çalışmada da, fazla saatlerle çalışmada da yazılı
onay her halükarda alınmalıdır. Baskın görüş ise şöyledir: Fazla sürelerle
yapılan çalışmalarda işçilerinin onayının her yılbaşı alınması zorunlu değildir. Fazla sürelerle çalışma için işverenin bir kere onay alması yeterlidir.
Her yılbaşında bu onayın yenilenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır (Yuvalı, 2009, 60).
Yönetmelik’teki düzenlemeye göre, zorunlu nedenlerden ya da olağanüstü durumlardan dolayı fazla saatlerle çalışma yapılacaksa işçinin yazılı
onayının alınmasına gerek bulunmamaktadır. Normal fazla çalışma ya da
fazla sürelerle çalışma yaptırılacaksa her halükarda işçinin onayı yazılı bir
belgeye dönüştürülmelidir.
İşyerinin devri yahut farklı yollarla gerçekleşen işveren değişikliği halinde, önceki işveren döneminde alınan işçinin rızası, geçerliliğini sürecektir ( Akyiğit, 2008, 1671 ).
B- Onayın Süresi
Hükümde geçen “yıl” kavramından ne anlaşılması gerektiği açık değildir. Bu ifade takvim yılını mı, yoksa fazla çalışmanın yapılmasından
önceki bir yıllık dönemi mi anlatmaktadır. Hükümde açıklık bulunmamaktadır. Kanaatimizce, işe girişte ya da fazla çalıştırma yaptırmadan önce
onay alınması, sonrasında da her takvim yılı başında bu onayın yenilenmesi uygun olacaktır.
Bir yıldan önce alınan fazla çalışma onayı geçerli sayılmamaktadır.
4857 sayılı İş.K m. 41 ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik
uyarınca fazla mesai için her yıl yeniden işçinin muvafakatinin alınması
gerekir. Bu nedenle, sözleşmede fazla mesai yapmaya davacının rıza gös202
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terdiğine ilişkin hükmün ancak ilk yıl için geçerli olduğu kabul edilebilir (
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2006 ).
İşçi ve işverenin fazla çalışmaya rızası hizmet sözleşmesi veya TİS’de
önceden veya her bir fazla çalışma esnasında da açıklanabilir. Nitekim yönetmelik dahi bir başka hükmünde fazla çalışmaya dönük rızanın önceden
TİS veya hizmet sözleşmesiyle verilebileceğini belirtmektedir (FÇY. 8/b)
. Ancak uzun bir süre önceden yapılan ve işverenin her isteği halinde işçinin fazla çalışma yapacağını öngören açıklamaya pek itibar edilmemelidir.
Zira işçinin taşıdığı koşullar böyle bir isteğe uymamayı haklı kılacağı gibi
yasal sınırları (örneğin İş K. 63/1 ve 69 ve FÇY. 8/b) da unutmamak gerekir. Yargıtay, sözleşmede baştan alınan yazılı rızayı sadece bir yıl (ilk yıl)
için geçerli sayıp sonrasında yeniden rıza alınmasını istemiştir ( Akyiğit,
2008, 1670 ).
İş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde onay var ise bir yıllık
dönemler halinde yeni onayların yine alınması gerekmektedir. Ancak farklı
görüşler de vardır: Fazla (sürelerle) çalışmaya işçilerin onayı iş akitleri ve
toplu iş sözleşmeleri ile önceden alınabilir. Bu gibi hallerde artık işçinin
yazılı onayının alınmaması isabetli olur. Bu nedenle yönetmeliğin işçilerin yazılı onayını her yıl alma zorunluluğu getiren kuralını (Yön.9/2) fazla
çalışma için sözleşmelerde bu yönde hüküm bulunmayan hallerle sınırlı
olarak uygulamak gerekir ( Süzek, 2011, 749 ).
Şu hususu da belirtmekte yarar vardır, işçinin usulüne uygun onayının
bulunduğunu ispat yükümlülüğü işverene aittir.
C- İşçi Onay Vermeye Zorunlu Mudur?
Öncelikle fazla saatlerle çalışma isteminin yasal sınırlamalar içinde
kalması lazımdır. Örneğin yıllık 270, günlük 11 saatlik çalışma sürelerinin
üzerinde yaptırılmak istenilen çalışmalara işçinin onay vermemesi uygundur.
Bir işçinin hiçbir nedeni bulunmaksızın fazla çalışmaya onay vermemesi, işçinin sadakat borcuna aykırılık teşkil eder. Nitekim yapma borcu
olarak sadakat borcu, işçinin bedeni ve fikri durumuna göre yapabileceği
ve işverenin de ahlak ve iyiniyet kuralları çerçevesinde ondan isteyebileceği edimlerin işçi tarafından ifası olarak tanımlanabilir. Fazla çalışma yapMAYIS - HAZİRAN 2012
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tırmak isteyen bir işveren, hiçbir nedeni olmadığı halde fazla çalışma yapmayan işçisiyle sözleşmeye bağlı kalmaya zorlanamaz. Bu itibarla böyle
bir durumda işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle değilse bile geçerli
nedenle feshedebileceği düşüncesindeyiz ( Yuvalı, 2009, 61 ).
Yeni Borçlar Kanununun 398. maddesine göre de fazla çalışmanın işçinin rızasıyla yapılabileceği, normal süreden daha fazla çalışmayı gerektiren bir işin yerine getirilmesi zorunluluğu doğarsa, işçi bunu yapabilecek
durumda bulunursa ve aynı zamanda kaçınması da dürüstlük kurallarına
aykırı olursa işçi, karşılığı verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı yerine getirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla, Borçlar Kanunu kapsamındaki bir işçinin, fazla çalışma talebini dürüstlük kuralına aykırı olmadığı taktirde kabul
etmesi zorunludur.
Fazla çalışma, işçinin önemli güçlüklerle karşılaşmasına yol açıyorsa
ve işverenin bu işleri başka bir şekilde yaptırma imkanı varsa, işçinin kaçınma hakkı vardır. İşçinin fazla çalışmaya onay vermekten kaçınmasının
hangi hallerde dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil edeceği, her durumun
özel koşulları içinde belirlenmelidir. İşin ve işyerinin niteliği dahil, işçinin
sosyal ve fiziksel durumu da bu çerçevede göz önünde bulundurulması gereken hususlardır. Bununla birlikte, işçinin onay vermekten kaçınma hakkının kapsamı mümkün olduğunca geniş değerlendirilmelidir. Aksi halde
normal fazla çalışma ile işçinin onayı aranmayan zorunlu nedenlerle ve
olağanüstü hallerde yapılan fazla çalışmalar arasında fark kalmayacaktır (
Karacan, 2006, 79 ).
D- Onayı Bulunmayan İşçinin Fazla Çalışmaya Zorlanması
Fazla çalışmaya onay vermemiş işçi bakımından bir borç söz konusu
olamayacağından buna rağmen fazla çalışmaya zorlanması, İş Kanunu md.
22 bağlamında çalışma koşullarında esaslı tarzda bir değişiklik olarak değerlendirilmeli ve bu madde hükümlerine göre sonuca varılmalıdır. 1475
sayılı önceki İş Kanunu döneminde fazla çalışmaya zorlanan işçinin, iş
sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği yargı kararlarında dile getirilmiştir ( Topçuoğlu, 2009, 28 ).
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E- Onay Veren İşçinin Çalışma Zorunluluğu ve İstisnalar
Kural olarak, fazla çalışma için onayı bulunan işçinin fazla çalışması zorunludur.
Fazla çalışmaya onay veren işçi, fazla çalışmaya katılmamışsa, sözleşmede özel bir düzenleme de yoksa bu durum, işveren bakımından iş
sözleşmesini derhal fesih için haklı bir sebep oluşturur. Çünkü bu, işçinin
sözleşme ile yüklendiği bir yükümlülüktür (Topçuoğlu, 2009, 27).
Ancak, onaya rağmen işçinin fazla çalışma yapmayacağı özel haller de
vardır. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğine göre, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya
sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin,
bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen
işçilere (8/b), fazla çalışma yaptırılamayacaktır.
Koşulları oluşmamış veya kanuna aykırı fazla çalışmalar için işçiden
fazla çalışma yapması istenemeyeceğinden, işçi her halde çekinme hakkına sahiptir. Kanunun emredici düzenlemelerine aykırı olarak yapılacak
fazla çalışmalara onay verse bile işçi, haklı bir nedeni olmasa dahi bu çalışmaları yapmaktan her zaman kaçınabilir. Aynı şekilde, işverenin öne
sürdüğü fazla çalışma sebebi ile ilişkisi olmayan, işyerinde yürütülen işin
gereklerinden sayılmayan, duruma göre bilgi ve yetenekleri dışında kalan
işler için de işçi fazla çalışmayı reddedebilir (Karacan, 2006, 83).
İşçiden alınan onayın bir yıllık süreden daha eski olması karşısında da
fazla çalışma yapmaması işverene haklı nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı vermemektedir (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 1999).
İşçinin daha önceki fazla çalışmalara ilişkin ücretlerinin ödeme süreleri
geçmesine rağmen (İş K. m. 34) ödenmemiş olması nedeniyle fazla çalışma yapmaktan kaçınabilir.
I- SONUÇ
İşverenler, işyerinde normal fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma
yaptırmasını gerekli gördüklerinde, bu çalışmayı yapacak işçilerin yazılı
onaylarını almaları gerekmektedir.

MAYIS - HAZİRAN 2012

205

MALİ

ÇÖZÜM

İşçiden alınacak yazılı onay her yılın başında yenilenmelidir. İş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde fazla çalışma yapılacağına ilişkin
işçinin vaadi bulunsa bile, sonraki yıllarda yaptırılacak fazla çalışmalar
için onay, o yılın başında yenilenmeli ya da en geç fazla çalışma öncesi
alınmalıdır. İşçinin onayını saklama ve ispat yükümlülüğü işverendedir.
İşçinin yapılacak fazla çalışmalar için onay vermesi kural olarak zorunludur. Eğer kanuni sınırlamalara aykırı bir durum yok, işçinin haklı bir
nedeni bulunmuyor ise fazla çalışmalar için onay vermeyen işçinin iş sözleşmesi geçerli nedenle sonlandırabilir. Fazla çalışma için onay vermemesine rağmen fazla çalışmaya zorlanan işçi ise haklı nedenle iş sözleşmesini
feshedebilir.
Fazla çalışmaya onay veren işçinin fazla çalışma yapması gerekmektedir. Yukarıda açıklanan özel durumlar yok ise işçi çalışma yükümlülüğüne
uymak zorundadır.
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İHALE KONUSU İŞİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ BULUNAN
GERÇEK KİŞİLER TARAFINDAN İKMAL EDİLMESİ HALİNDE
İŞYERİ TESCİLİ GEREKLİ MİDİR?
Süleyman TUNÇAY*
1-GENEL AÇIKLAMALAR:
4734 sayılı “Kamu İhale Kanununa” tabi kurum ve kuruluşların her
türlü kaynaktan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri doğrudan temin
dışında ihale suretiyle karşılanır. Bu kurum ve kuruluşların yapacakları
ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”
hükümlerine göre yürütülür. Bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlar 4734 sayılı Kanunda genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi
teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş
ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar gibi
kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar gibi kanunla kurulan kurum
ve kuruluşlar olarak sayılmışlardır.
Kamu İhale Kanuna tabi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından
verilecek tutarda geçici teminat alınır. Dolaşımdaki Türk parası, bankalar
ve özel finans kuruluşları tarafından verilecek teminat mektupları, Hazine
Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri teminat olarak
kabul edilecek değerler arasındadır. İhale komisyonu tarafından yapılan
değerlendirme sonucu ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılarak, sözleşmeye davet edilir. Verilen taahhüdün
sözleşme ve ihale dokümanlarına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin
teminat alınır. Kesin teminatın yatırılmasından sonra sözleşme imzalanarak, daha önceden yatırılan geçici teminat geri iade edilir.
*

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi
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Özel bina inşaatları yanında SGK’da ilişiksizlik belgesi aranması uygulanması kapsamına giren işlerden bir diğeri de ihale konusu işlerdir. İhale
yoluyla yaptırılan işler hakkında SGK’ya yeterli işçiliğin bildirilmiş olup
olmadığının tespiti amacıyla Kurum üniteleri olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerekli araştırma işlemi yapılır.
Bu araştırma işleminin yapılarak yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin
tespit edilmesi ve asgari işçilik değerlendirmesi için 5510 sayılı Kanunda
bazı yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu hususta 5510 sayılı Kanunda yer
alan en genel düzenleme 90 ıncı maddedir. Bu maddede yer alan düzenlemeye konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından bir göz atmakta yarar
bulunmaktadır.
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun” 90
ıncı maddesinin birinci fıkrası gereğince kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her
türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma1
bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında işverenlerin hakedişlerinin, Kuruma idari para cezası, prim ve prime
ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödeneceği, kesin teminatlarının ise
ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit
edilmesinden sonra iade edileceği, işverenlerin, kamu idareleri ile döner
sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar
nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti
alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan
kısım üzerinde hüküm ifade edeceği hükümleri öngörülmüştür. Yapılan bu
düzenlemeler kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen mal
ve hizmet alımları ile yapım işlerinde çalışanların sosyal güvenliklerini kayıt altına almak ve kayıt altına alınmayanlardan dolayı ileride doğabilecek
idari para cezası, prim ve prime ilişkin her türlü alacakları teminat altına
almaya yöneliktir.
1
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İhale yoluyla yaptırılan işlerde SGK tarafından neden ilişiksizlik belgesi arandığı, neden araştırma işlemi yapıldığı hususlarına ilişkin temel
bilgilere yukarıda değinilmiş olup sosyal güvenlik uygulamalarında işyeri
ve işverenlik kavramlarının ne anlama geldiği, işyeri dosyası tescil ettirilmesine ilişkin yasal yükümlülüğün hangi durumda söz konusu olduğu ve
asgari işçilik uygulamasına ilişkin hususlarda gerekli açıklamalarda bulunulduktan sonra ihale yoluyla yaptırılan işlerin vergi mükellefiyeti bulunan
gerçek kişiler tarafından ikmal edilmesi halinde işyeri dosyası açtırılmasının gerekli olup olmadığına ilişkin özellikli durumlara uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilebilmesi için burada açıklanmasında fayda
bulunduğu mülahazasıyla açıklamalarda bulunulmaya çalışılacaktır.
2- İŞYERİ, İŞVERENLİK VE SİGORTALILIK KAVRAMLARI:
5510 sayılı Kanunda işyeri tescil yükümlülüğünün ortaya çıkabilmesi
için işyerinde sigortalı çalıştıran bir işverenin varlığına ihtiyaç vardır. Bir
işverene hizmet akdi ilişkisi ile bağlı olarak çalışanlar 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edilmişlerdir. Yine 5510 sayılı Kanunda işverenlik-alt işverenlik
kavramı da sigortalı çalıştırılmasıyla ortaya çıkan bir durumdur.
5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde işyeri kavramı; sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları
yerler olarak tanımlanmıştır. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile
nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer
eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmıştır. 5510 sayılı Kanunun 12 inci
maddesinde işveren kavramı; bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve ( c ) bentlerine göre sigortalı sayılanları çalıştıran gerçek veya
tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Alt işveren; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet
üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve
bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi olarak tanımlanmıştır. Yapılan tanımlamalara bakıldığında işyeri, işveren-alt işveren,
sigortalı kavramlarının birbirlerini tamamlayıcı kavramlar olduğu açıktır.
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Yani sosyal güvenlik uygulamaları bakımından bir işyerinin söz konusu
olabilmesi için bir işverenliğin varlığına ihtiyaç duyulmakta, bir işverenlik
durumunun söz konusu olabilmesi için de hizmet akdine tabi olarak çalışan
sigortalıların varlığına ihtiyaç bulunmaktadır.
İşyeri tescil işlemi, işyerinde sigortalı çalıştıran işverenin örneği Kurum
tarafından hazırlanan işyeri bildirgesini Kuruma vermesi suretiyle gerçekleşmiş olur. Kural olarak işyeri tescil işlemi işverenin, sigortalı çalıştırdığı
işyerini Kuruma bildirmesiyle gerçekleşmiş olmakla birlikte işyerinin bildirilmemiş olduğunun tespiti halinde de Kurum tarafından resen de tescil
edilebilir. İşyerinin resen tesciline ilişkin tespitler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereğince; Kurumun denetim ve
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler, Kamu
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapılan
soruşturma, denetim ve incelemeler, Kamu idareleri ile döner sermayeli
kuruluşlardan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlardan, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, ruhsata tabi işlerde ruhsatı
veren mercilerden (Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, maden arama
ve işletme, inşaat, taş ocağı ruhsatı verenler ve benzeri) alınan bilgiler,
Mahkeme kararları sonucunda ortaya çıkabilir.
İşveren tarafından Kuruma verilen işyeri bildirgesi veyahut da Kurum
tarafından resen yapılan tescil işlemi sonucunda sigortalı çalıştırılan işyerine Kurumca, “Mahiyet Kodu”, “İşkolu Kodu”, “ Yeni / Eski Ünite Kodu”,
“İşyeri Sıra Numarası”, “İl Kodu”, “İlçe Kodu”, “Kontrol Numarası” ve
varsa “Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Numarası” ile “Alt İşveren Numarası” nı ihtiva eden bir sicil numarası verilir.
İşyeri sicil numarasındaki; “Mahiyet Kodu”, yapılan işin özel veya
kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu, (Bu bölüme, kamu sektörüne bağlı devamlı işyerleri için “1”, özel sektöre bağlı devamlı işyerleri
için “2”, kamu sektörüne bağlı geçici işyerleri için “ 3”, özel sektöre bağlı
geçici işyerleri için “4” rakamı verilir.) “İşkolu Kodu”, yapılan işin “Kısa
Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi” ne göre hangi iş koluna girdiğini,
“Ünite Kodu”, işyerinin işlem gördüğü üniteyi, “İşyeri Sıra Numarası”, her
işyerine ilgili ünite tarafından sıra takip etmek suretiyle verilen numarayı,
“İl Kodu”, işyeri hangi “il”de ise, o “il”e ait trafik kod numarasını, “İlçe
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Kodu”, işyerinin bulunduğu ilçe için Kurum tarafından verilen kod numarasını, “Kontrol Numarası”, işyeri sicil numarasının doğru kullanılması
amacıyla Kurumca verilen numarayı,”Alt İşveren Numarası”, alt işverenlerin işlemlerinde kullanılmak üzere Kurumca verilen numarayı ifade eder.
Örnek: Z limited şirketinin 500.000.-TL ihale bedeliyle Devlet
Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğünden almış olduğu
iç hatlar terminal binası tadilatı ve onarım işinde çalıştırmış olduğu
sigortalılardan dolayı işveren Z limited şirketi tarafından Kurumun
ilgili ünitesinde “4” mahiyet kodu ile başlayan bir işyeri dosyası tescil
ettirilecek, bu işte çalışan sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri
kabul edilecek, söz konusu işin VİP binası bölümünün tadilatının Y
firmasına verilmesi halinde Y firması söz konusu işte alt işveren kabul
edilerek, Y firmasının çalıştırdığı sigortalılara ilişkin bildirimler ise
asıl işveren Z limited şirketinin tescil ettirmiş olduğu işyeri dosyasından Kuruma bildirilecektir.
3- ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI:
Asgari işçilik uygulaması dosya memuru tarafından, işveren dosyası
üzerinde ön değerlendirme işlemi yapılarak işveren tarafından Kuruma
yeterli işçilik miktarının bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir
idari işlemdir. Asgari işçilik uygulaması 1994 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamaya göre ihale konusu işlerde söz konusu işin
bitiminden sonra dosya memurunun işveren dosyası üzerinde yaptığı ön
değerlendirme neticesinde Kurum tarafından belirlenen barajın üstünde bir
işçilik bildiriminde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ihale konusu
işten dolayı ilişiksizlik belgesi verilmekte ve işyeri dosyası kanun uygulamasından çıkarılmaktadır. Kurum tarafından belirlenen barajın altında
bir işçilik bildiriminde bulunulduğunun tespiti halinde ise bildirilen işçilik
tutarı ile Kurum tarafından hesaplanan işçilik tutarı arasındaki fark prime esas kazanç matrahı üzerinden hesaplanacak sigorta prim ve gecikme
zammının yatırılması halinde müfettişlik incelemesine sevk edilmeksizin
ilişiksizlik belgesi verilmektedir.
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İhale konusu işlerde işveren dosya memuru tarafından ön değerlendirme işleminin yapılabilmesinin ön koşulu işverenin ihale yoluyla almış olduğu yüklenim konusu işten dolayı çalıştırdığı sigortalılar için Kurumda
bir işyeri dosyası tescil ettirmesi ve çalıştırdığı sigortalılardan dolayı bu
işyeri dosyasından işçilik bildiriminde bulunmuş olmasıdır. Burada önemli
olan husus yasal süresi içinde herhangi bir bildiriminde bulunmayan işverenlerin bu uygulamadan yararlanamayacak olmalarıdır. Asgari işçilik
uygulamasının temel işleyiş mantığı hakkında gerekli açıklamalarda bulunduktan sonra bu uygulamayla ilgili şu an yürürlükte bulunan yasal mevzuatta mevcut olan düzenlemelere bir göz atalım.
5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında; işverenin,
işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas
kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği,
kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan
sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar
dikkate alınarak tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.
5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle ihale
mevzuatına göre yaptırılan işlerden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı hususunda Kuruma araştırma
yapma yetkisi verilmiştir. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve
gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren
tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Kuruma
verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde Kurumca inceleme yapılır.
Kurumca yapılacak araştırma işlemi, ihale suretiyle yaptırılan işin kesin
kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız yapıldığı tarihten sonra işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve
varsa akreditif bedeli dahil olmak üzere toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. İhale konu212
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su işlerde toplam istihkak tutarına uygulanacak olan asgari işçilik oranları
Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de
yayımlanan Tebliğ eki listede yer alır.
4- İHALE KONUSU İŞİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ BULUNAN
GERÇEK KİŞİLER TARAFINDAN İKMAL EDİLMESİ:
İhale konusu işlerin yüklenici tarafından ne şekilde ikmal edildiği söz
konusu işten dolayı asgari işçilik uygulamasına gidilip gidilmeyeceğini de
belirler. Alınan ihale konusu işlerin niteliği gereği söz konusu işlerde farklı
statülerde sigortalılar çalıştırılacağı gibi sigortalı çalıştırılmaksızın bizzat
vergi mükellefiyeti bulan gerçek kişiler tarafından ikmal edilmesi de uygulamada çok sık karşımıza çıkan durumlar arasında yer almaktadır.
Yukarıda izah edildiği üzere ihale konusu işte yüklenici tarafından 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
(hizmet akdine tabi olarak) sigortalı çalıştırılması halinde, işe başlanılan
yeri çevresine alan Kurum ünitesinde işyeri bildirgesi verilmek suretiyle
bir işyeri tescil ettirilmesi zorunludur. Tek ihale ile birden fazla ünitenin
görev alanına giren bir işin yapılması hâlinde, istihkaklarının bir ödenmesi
ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan
ünitece tek işyeri sicil numarası verilebilir. Aynı anda birden fazla ünitenin
görev alanlarında işe başlanılması halinde, hangi üniteden tek işyeri sicil
numarası alınacağı işverenin talebine göre belirlenir. İşverence, ilgisi bulunan diğer ünitelere yazılı olarak bilgi verilir. Söz konusu işte çalıştırılan
sigortalıların işçilik bildirimleri tescil ettirilecek bu dosyadan yapılır.
Kurum ünitesi tarafından yapılacak olan araştırma işlemi sonucunda
Kuruma bildirilmesi gerekli olan en az işçilik tutarı ile ihale konusu işin
yapıldığı süre zarfında tescil ettirilen işyerinden Kuruma bildirilmiş olan
sigorta primine esas kazanç tutarı mukayese edilerek Kuruma yeterli işçilik miktarının bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda söz konusu iş,
denetim elemanı incelemesine sevk edilmeksizin işverenin ihale konusu
işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde başka bir
işleme gerek kalmaksızın işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.
193 sayılı “Gelir Vergisi Kanununa” göre ticari kazanç veya serbest
meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi
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olanlar vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten itibaren 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. İhale konusu işlerin vergi mükellefiyeti gerçek kişiler
tarafından ikmal edilmesi halinde işe başlanılan yeri çevresine alan Kurum ünitesinde işyeri tescil ettirilmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı
hususunda işverenler açısından bilgi eksikliğine sahip olunduğu ve yanlış
işlemler tesis ettirildiği çok sık karşılaşılan durumlar arasındadır. Özellikle
bu durum ihale konusu işlerin nakliye, öğrenci ve personel taşıma gibi işlerden ibaret olması halinde ortaya çıkan durumlar arasındadır.
İhale konusu işin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı niteliğinde kişiler çalıştırılmaksızın
bizzat vergi mükellefiyeti gerçek kişiler tarafından ikmal edilmesi halinde,
bu kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında sigortalı olduklarının tespit edilmesi kaydıyla ihale konusu işten dolayı ilgili Kurum ünitesinde bir işyeri tesciline gerek bulunmamaktadır.
Bununla birlikte ihale konusu işin vergi mükellefiyeti bulunan gerçek
kişiler ile birlikte tüzel kişilerin ortakları tarafından ikmal edilmesi durumunda dahi gerçek kişi ile tüzel kişilerin ortaklarının 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı
olduklarının anlaşılması kaydıyla ihale konusu işten dolayı ilgili Kurum
ünitesinde bir işyeri tescil zorunluluğu bulunmamaktadır. Çünkü ihale konusu iş 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sigortalı sayılanlar tarafından yerine getirildiğinden 5510 sayılı Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren sıfatı doğmamaktadır. Böyle bir durumda herhangi bir işyeri tesciline gidilmeksizin,
Kurum tarafından belirlenen barajın üstünde bir bildirimde bulunulup bulunulmadığı gibi değerlendirmelerde bulunulmaksızın sadece ihale konusu işte çalışan kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanıp sağlanmadığı gibi
gerekli araştırmalar yapılmasına müteakip gerekli mutabakat sağlandıktan
sonra ilişsizlik belgesi verilebilmektedir. Bununla birlikte teminat iadesi
sırasında 4/1-b sigortalılık statüsünden dolayı bu durumdaki sigortalıların
Kuruma olan borçları sorgulanmadan ilişiksizlik belgesi verilecektir.
214

MAYIS - HAZİRAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

Örneğin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okuldan öğrenci taşıma işlerini ihale yoluyla almış olan yüklenicinin öğrenci taşıma işlerini
sözleşme yaptıkları araç sahiplerinin yanlarında işçi çalıştırmaksızın
kendileri çalışmak suretiyle ikmal edilmesi halinde, bu kişilerin 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduklarının anlaşılması kaydıyla ihale konusu işi alan
yüklenicinin bu işten dolayı işyeri tescil ettirmesine gerek yoktur.
Ancak burada gözden kaçırılmaması gerekli olan bir diğer husus da
personel ve öğrenci taşıma, nakliye gibi ihale konusu işleri alan yüklenicilerin taşıma işlerini sözleşme yapmak suretiyle yerine getirdikleri araç sahiplerinin kendileri tarafından yapılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanları
çalıştırmak suretiyle yerine getirilmesi halinde ihale konusu işten dolayı
işyeri tescili yaptırılmasının gerekip gerekmediği hususudur.
Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında 6111 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle değişiklik yapılmış, değişiklik yapan 33 üncü madde 01/03/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerine aynı anda
tabi olmalarını gerektirecek şekilde çalışmaları halinde ilk önce başlayan
sigortalılık değil 01/03/2011 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsü esas
alınarak sigortalılık başlatılır. Bu durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık (a) bendine
tabi sigortalılığın başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilecektir. Yapılan bu değişiklik ile ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisinin esas alınması
kuralına son verilmiş, (a) bendi kapsamında sigortalılık haline öncelik verilmiştir. Bu durumda yüklenicilerin taşıma işlerini sözleşme yapmak suretiyle yerine getirdikleri araç sahiplerinin yanlarında çalıştırdıkları 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalı sayılanların bu sigortalılıkları; (a) bendine tabi (hizmet akdine
tabi olarak) sigortalılık niteliğine tabi çalışma nedeniyle sona ereceğinden
böyle bir durumda işyeri tescil ettirilmesi zorunluluğu ortaya çıkacaktır.
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5- SONUÇ:
5510 sayılı Kanunda kamu ihale kanuna tabi kurum ve kuruluşların
ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işlerde, söz konusu işi taahhüt eden
yüklenicinin ihalenin yapıldığı dönemlerde Kuruma yeterli bir işçilik bildiriminde bulunup bulunmadığının tespiti hususunda araştırma yapma yetkisi verilmiştir. Hizmet akdine tabi olarak çalışanlar bakımından işverenlik kavramı 5510 sayılı Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasında bu
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı
sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar bakımından işyeri kavramı ise bu sigortalıların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak tanımlanmıştır.
İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya
da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte
Kuruma vermekle yükümlü tutulmuştur. İşyerinin tescili, 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların çalıştıkları işyerinin bildirilmesi yani buna ilişkin Kurumca hazırlanan işyeri bildirgesinin Kuruma verilmesi suretiyle gerçekleşir.
İhale konusu işte yüklenici tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılması
halinde, işe başlanılan yeri çevresine alan Kurum ünitesinde işyeri bildirgesi verilmek suretiyle bir işyeri tescil ettirilmesi zorunludur. Oysa ihale
konusu işin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı niteliğinde kişiler çalıştırılmaksızın bizzat vergi mükellefiyeti gerçek kişiler tarafından ikmal edilmesi halinde, bu kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sigortalı olduklarının tespit edilmesi kaydıyla ihale konusu işten dolayı ilgili Kurum ünitesinde bir işyeri tesciline gerek bulunmamaktadır. Çünkü ihale konusu iş 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar tarafından yerine getirildiğinden ihale konusu işi taahhüt eden yüklenici 5510 sayılı Kanunun
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12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren sıfatına haiz olmayacaktır. Ancak ihale konusu işi ikmal eden vergi mükellefiyeti bulunan gerçek
kişilerin yanlarında 4/1-b bendi kapsamında sigortalı (bağkur’lu) çalıştırmaları halinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 01.03.2011 tarihi
itibariyle 4/1-b bendi kapsamındaki sigortalılığı çakışmadan dolayı sona
erecek ve 4/1-a bendi kapsamında sigortalılık dikkate alınacağından böyle
bir durumda işverenlik sıfatının ortaya çıkmasıyla bir işyeri dosyası tescil
edilmesi zorunluluğu da söz konusu olacaktır. Böyle bir çalışma ilişkisi
ile ihale konusu işleri ikmal edenlerin gerekli yükümlülüklerini yerine
getirmemiş sayılmaları nedeniyle ileride ortaya çıkması muhtemel cezai
işlemlere muhatap kalmamaları için yukarıda izah edilen hususlara dikkat
etmeleri ve buna göre işlemlerini yürütmeleri işverenlerin lehine uygun bir
durum olarak karşımıza çıkacaktır.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (04.02.2011). 2011/13 sayılı Genelge.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (12.05.2010). Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ankara: Resmi Gazete (27579 Sayılı).
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.09.2008). 5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin
Tesciline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Ankara: Resmi Gazete (27011 Sayılı).
T.C.Yasalar (21.02.2002). 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (24648 sayılı).
T.C.Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı).
T.C.Yasalar (06.01.1961). 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (10700 sayılı).

MAYIS - HAZİRAN 2012

217

218

MALİ

ÇÖZÜM

Entelektüel Sermaye ve Kurumsallaşma
Zorunluluğu
İSMMMO AB Fonları Komite’sinin “Entelektüel Sermayenin Geliştirilmesi Platformu Projesi” devrede. Meslektaşlarımız için geliştirilen
Entelektüel Sermaye Değerleme yazılımı meslektaşa ve mesleğe çok şey
katacak. Süreçte, özellikle kurumsallaşmada doğru adımları atanlar, hem
kendini, hem de geleceğini “yeniden yapılandıracak.”
Yahya Arıkan*
Günümüzde bilgiye ulaşmak internet ve cep telefonu sayesinde çok
kolaylaştı. İşletmelerin parasal faaliyetlerinin izlenmesine ve sonuçlarının
saptanmasına yarayan muhasebe bilimi ve dolayısıyla mali müşavirlik hizmetleri de bilgi çağındaki bu değişim sürecinden birebir etkileniyor.
Özellikle mevzuat değişikliklerindeki süreklilik ve hız dikkat çekici.
Yanı sıra uluslararası denetim ve muhasebe standartları ekseninde, yeni
muhasebe programları da gündemimizin hep baş köşesinde. Bu anlamda;
mesleğimizde gündemde öne çıkacak gelişmelerden biri de “entelektüel
sermaye” ile ilgili olacak.
Bilgi çağının çok boyutlu yapısından kaynaklanan faktörlerin işletmelerin mali ve kurumsal yapıları üzerindeki etkilerini değerlemek üzere son
yıllarda bilimsel literatürde “entelektüel sermaye” kavramı daha fazla tartışılıyor.
Kısaca “değere dönüştürülen bilgi olarak tanımlanan entelektüel sermaye” kavramı ile “bir bilgi sistemi olan muhasebe” çok yakından ilgili.
Bugün teknolojik gelişmelere bağlı olarak, muhasebedeki veri işleme
ve kayıt işlemleri neredeyse bütünüyle elektronik ortamda yapılıyor. Tabii
ki; bilgi çağı nedeniyle piyasada değişen koşullar, muhasebe mesleğinden
olan beklentileri de arttırıyor. Ve işletmelerin finansal raporlamaya olan
gereksinimi yanında denetim ve hatta entelektüel sermayenin ölçülmesi ve
raporlanması ihtiyacı belirginleşiyor.
*

İSMMMO Başkanı
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Günümüzde buzdağlarının görünen kısmı gibi finansal sermayenin işletmelerin yüzde 30 değerini oluşturduğu, geri kalan yüzde 70 sermayenin ise entelektüel sermayeden oluştuğu kabul ediliyor.
YENİ DÖNEM, YENİ KOŞULLAR
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
mesleğimizde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını hep söyledik.
Bu değişimden meslektaşlarımızın zarar görmemesi ve yeni sürece hazırlanması için uzun bir süredir “eğitmenlerle eğitim modeli”yle yürüttüğümüz, Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve
Bağımsız Denetim eğitimlerine İstanbul’da yaklaşık 15 bin meslektaşımız
katıldı.
Bu eğitimlere katılan meslektaşlarımızın yeni yol haritalarında ilk hedefi ise “kurumsallaşmadır”. Bu uğurda atılacak adımlarda öncelikle
“güçlerin nasıl birleştirileceği, ortaklık, meslek mensubunun kendi
kurumsal şirketini kurması için izlenecek strateji ve yöntemlerin” belirlenmesi gerekiyor.
Kurumsallaşmada oluşturulacak ekipte kimlerin olacağı ise hayati
önemde. Bu amaçla oluşturulacak ekiplerdeki meslek mensuplarının entelektüel sermaye değerlerini ölçmesi ve buna göre hem kendi mesleki yol
haritasını hem de potansiyel ortaklarının ve çalışanlarının gitmek istedikleri yolu bilmesi gerekiyor.
Vurgulamakta yarar var. Kurumsallaşma sürecinde meslek mensuplarının entelektüel sermaye değerini ölçmek için İSMMMO Avrupa Birliği
Fonları Komitemizce Entelektüel Sermayenin Geliştirilmesi Platformu
Projesi devreye sokulmuştur. Ve bu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında
hibe fon kazandı.
Proje sonucunda mali müşavirler için Entelektüel Sermaye Değerleme yazılımı geliştirilerek, meslek mensuplarımızın kullanımına açıldı.
Entelektüel Sermaye Değerleme yazılımı, Avrupa Birliği’nin desteklediği; Measuring and Accounting Intellectual Capital (MAGIC) Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulmuş QPR altyapısını kullanmakta. Bu yazılım alt yapısının
10
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üzerine, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi’nden çok değerli akademisyenlerin ve proje ekibinde yer alan
Avrupa Birliği Fonları Komitemiz üyeleri ile İSMMMO Kurul Üyelerimizin özverili AR&GE çalışmaları sonucunda belirlenen mali müşavirlik entelektüel sermaye göstergeleri uygulanmıştır. Yazılım aynı zamanda
önümüzdeki yeni Türk Ticaret Kanunu sürecinde meslek mensuplarımızın
müşterilerinin entelektüel sermaye değerleme raporlarını oluşturabilmeleri
için önemli bir altyapı sunacaktır.
Entelektüel Sermaye Yazılımı ile meslek mensuplarımız hem kendilerinin, hem çalışanlarının, hem de müşterilerinin, iş süreçlerini tahlil etmede
önemli bir altyapıya kavuşmuşlardır.
ATILACAK ADIMLAR
Bu sürecin olmazsa olmazının kurumsallaşma olduğunu vurgulamıştık.
Süreçte atılacak adımları da iyi analiz etmek gerekiyor. Bunlara dört
başlıkta şöyle açıklayabiliriz:
1. Kuramsallaşma ile ilgili tüm meslek mensupları kendi planlarını
yapmalı, hangi işlerin kendisine uygun olduğunu “muhasebe, denetim
ya da danışmanlık” mı yapılacağı belirlenmeli, yapılacak iş seçildikten
sonra nasıl bir kurumsal yapılanma içine girileceğine karar vermelidir.
2. Meslek mensubunun personeli ya da birlikte iş yapacağı diğer
meslek mensuplarının da ekip çalışmasına uygunluğu ve kapasitesi
doğru değerlendirilmeli ve kurumsal yapılarda roller, görev ve sorumluluklar belirlenmelidir.
3. Müşteri portföyü ile ilgili “müşteri kalitemiz nedir, işleri nasıl düzenliyoruz” gibi soruların yanıtları doğru bir şekilde verilmeye çalışmalıdır.
4. Kurumsallaşma için iş süreçlerinin belirlenmesi de önemlidir. Uygulamada ise hangi sonuçlarla karşılaşılıp, nasıl raporlanır bunlara bakılmalıdır.
Tüm bunlar yapılırken, işin başında “yazmak” eylemi önemlidir. Kuramsallaşma ile ilgili iş süreçleri, ne yapılmak istendiği mutlaka yazılmalıdır. Meslek mensubu yazmalı, tanımlamalı ve uygulamaya geçmelidir.
Kurumsallaşma yolunda önemli olduğunu vurguladığımız bu görüşlerimizin dışında, bir başka önemli kılavuzumuz da 3568 Sayılı Yasa’mızdır.
MART - NİSAN 2012

11

MALİ

ÇÖZÜM

Yasa meslek mensuplarımızın neler yapabileceğini anlatır.
Örneğin, akıllara kazınabilecek en önemli nokta, aynı firma çatısı altında denetim, muhasebe, danışmanlık işlerinin yapılabilecek olmasıdır. Buna
engel yoktur. Bir tek dikkat edilecek şey; yeni Türk Ticaret Kanunu’nda
belirtildiği üzere aynı müşteriye hem denetim hem de muhasebe işlerinin
yapılamayacak olmasıdır.
Biliyoruz ki; meslek mücadelesinde bir çok zorluğu birlikte yenmeyi
başardık.
Önümüzdeki süreçte; kurumsal yapılarımızı oluşturarak, entelektüel sermayelerimizi birleştirerek yapacağımız zirve ise hem meslektaşın,
hem de mesleğin önünü açacaktır.
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BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK’LI (4/a) İŞE
GİRENLERİN SGK’DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP
ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ
5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine göre,
kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan esnaf, sanayici, tüccar, şirket ortağı ve çiftçi gibi bütün 4/b sigortalıları, sigortalılık prim borçlarını SGK’ya
bizzat kendileri ödemekle yükümlü kılınmışlardır.
5510 sayılı yasa kapsamındaki 4/b sigortalılarının, kısa vadeli sigorta
kolları yardımlarından, uzun vadeli sigorta kolları yardımlarından ve genel
sağlık sigortası yardımları gibi diğer sosyal sigorta hak ve yardımlarından
yararlanabilmeleri için, SGK’ya prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
4/b sigortalılarının sosyal sigorta hak ve yardımlarından yararlanabilmeleri için, SGK tarafından aranılan “prim ve her türlü borcun bulunmaması” şartı, bazı SGK müdürlükleri tarafından 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığını sona erdirip 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan kişiler için de aranılmaktadır. Yani, bazı SGK müdürlükleri 4/b sigortalılık hali kapsamındaki
hizmetlerinden dolayı prim borcu olan vatandaşlara, 4/a kapsamında sigortalı iken bile, 4/b sigortalılık hali kapsamındaki hizmetlerinden dolayı prim
borcunu ödemedikleri sürece, sağlık yardım hakkı vermemektedir.
Bu makale çalışmamızda, 4/b sigortalılık haline ait prim borcu olan kişilerin 4/a sigortalılık hali kapsamında sigortalı olmaları durumunda, 4/a
sigortalısı olduğu devrelerde 4/b sigortalılık haline ilişkin prim borçlarını
ödemeden, SGK’dan genel sağlık sigortası (GSS) yardımı alıp alamayacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunacağız.

*

SGK Müfettişi
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II- 4/b SİGORTALILARININ 5510 SAYILI YASAYA GÖRE GSS
YARDIMLARINDAN FAYDALANMA ŞARTLARI
4/b sigortalılarına SGK tarafından hangi koşullarda sağlık yardımı verileceğine ilişkin hükümler, 5510 sayılı yasanın “Sağlık Hizmetlerinden
Yararlanma Şartları” başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiştir.
67 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi,19.06.2010 tarihli ve 5997
sayılı yasadan önce; “60. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte,
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prime ilişkin borcunun bulunmaması şarttır.” şeklinde idi.
Üstte metni verilen maddeye göre; 4/b sigortalıları (eski adıyla BağKur’lular) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, SGK’ya 60 günden fazla prim ve her türlü borçlarının bulunmaması durumunda, SGK’nın
sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte idiler.
19.06.2010 tarihli ve 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla(T.C. Yasalar, 19.06.2010). 5510 sayılı yasanın 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü değiştirilmiştir. Değişiklikten sonra söz konusu (b)
bendi hükmü; “60. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı
alt bendi1 ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık
hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesine göre
tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç
60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması
şarttır.” şeklini almıştır.
5510 sayılı yasanın 67 nci maddesinde, 5997 sayılı yasayla 19.06.2010
tarihinden itibaren yapılan değişiklikle birlikte, SGK’ya prim ve her türlü
borcu olan 4/b sigortalıları prim borçlarını taksitlendirerek sağlık yardım1 60. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi 4/b sigortalılarını ifade
etmektedir.
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larından yararlanabilme hakkına kavuşmuşlardır. 5997 sayılı yasayla 4/b
sigortalılarına getirilen bu imkân, sürekli yürürlükte olan ve uygulaması
bulunan bir imkândır.
Üstte 4/b sigortalılarının SGK’dan sağlık yardımı almasına ilişkin açıkladığımız koşul ve hususlar, 4/b sigortalısı olan kişilerin 4/b sigortalılık
hali kapsamında iken veya 4/b sigortalılık statüleri devam ederken genel
sağlık sigortası yardımlarından yararlanılmasına dairdir.
III- 4/b’YE PRİM BORCU OLANLARIN 4/a SİGORTALISI
OLDUKLARINDA GSS YARDIMLARINDAN FAYDALANMA
ŞARTLARI
4/b sigortalılık statüsüne 60 günden fazla prim borcu olanların veya
prim borçlarını tecil veya taksitlendirmeyenlerin 4/b sigortalılık statüsü
kapsamında sigortalı oldukları sürece, SGK’dan genel sağlık sigortası yardımı alamamaktadırlar.
Bu ifadelerimiz, 5510 sayılı yasanın 67 nci maddesi hükümleriyle sabittir. Ancak, 4/b sigortalılık statüsüne prim borcu olanların SSK’lı (4/a
sigortalısı) olarak işe girmeleri durumunda, 4/b prim borçlarını ödemeden
SGK’dan sağlık yardımı alıp alamayacağı konusunda, 5510 sayılı yasa ve
bu yasaya istinaden çıkarılan ikincil mevzuatlarda (yönetmelik, tebliğ, genelge vb) herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
4/b sigortalılık statüsüne prim borcu olanların 4/a sigortalısı olarak işe
girmeleri durumunda, 4/b sigortalılık statüsüne ait prim borçlarını ödemeden 4/a kapsamından genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanıp yararlanamayacakları, SGK’nın 09.01.2011 tarihli ve 463654 varide numaralı sağlık provizyon aktivasyon sistemi (SPAS) konulu talimat yazısı ve
bu yazıya istinaden oluşturulan SPAS bilgi işlem alt yapısı sistemine göre
karar vermek gerekmektedir.
SGK’nın 09.01.2011 tarihli ve 463654 varide numaralı (SPAS) konulu
talimat yazısı ve bu yazıya istinaden oluşturulan SPAS bilgi işlem alt yapısı sistemine göre, 4/b sigortalılık statüsüne prim borcu olan bir kişi
4/a sigortalılık statüsüne tabi bir işe girdiğinde, 4/b sigortalılık prim
borcunu ödemese bile 4/a kapsamından sağlık yardımı alabilmektedir.
Yani, SGK’nın bilgi işlem sistemi buna izin vermektedir.
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Örnek olarak; Bay A, 10.05.2009’da vergi mükellefiyet kaydından dolayı 4/b sigortalısı olmuştur. Bay A, 20.06.2012’de 4/a sigortalılık statüsüne tabi bir işe girmiştir. Bay A’nın 4/b sigortalılık statüsüne ait ödenmemiş
yaklaşık 6500 TL prim borcu bulunmaktadır. Bu durumda, Bay A’nın 4/b
sigortalılık statüsüne prim borcu olsa bile, SPAS bilgi işlem programı Bay
A’nın 4/a sigortalılık statüsü kapsamında sağlık yardımı almasına provizyon (onay, izin, karşılık) vermektedir.
Bilindiği üzere, 5510 sayılı yasa kapsamında bir işverene tabi olarak
çalışanlar 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, bağımsız çalışanlar 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, kamu görevlileri ise, 5510 sayılı
yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında zorunlu
olarak sigortalı sayılmışlardır.
SGK’ya ait SPAS bilgi işlem programı, genel sağlık sigortasından
yararlanacak olanların prim borcu sorgulamasını üstteki paragrafta
belirtiğimiz her bir sigortalılık hali (4/a, 4/b ve 4/c) için ayrı ayrı değerlendirip yapmaktadır.
Şöyle ki; bilindiği ve üstte belirttiğimiz üzere, bağımsız çalışanlar 5510
sayılı yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalı kabul edilmişlerdir. Vergi mükellefiyetine istinaden 4/b sigortalısı olanlar 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı
alt bendi kapsamında, vergiden muaf olanlar 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi kapsamında, şirket ortakları
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi
kapsamında, tarımda bağımsız çalışanlar 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı kabul
edilmişlerdir. Hizmet akdi ile çalışanlar 4/a sigortalısı, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar ek 5 inci madde kapsamında 4/a sigortalısı
sayılmışlardır.
İşte, SPAS programı genel sağlık sigortasından yararlanacak olanlara
aktivasyon verirken, her bir sigortalılık statüsünü müstakil olarak değerlendirmekte ve sigortalılık statüleri ve bu sigortalılık statüleri kapsamındaki alt bent sigortalılık hallerine ait prim borcu olanları genel
sağlık sigortası yardımlarından faydalandırmamaktadır.
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Örnek olarak; Bay B, 2009 yılından itibaren 5510 sayılı yasanın 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında (4-1-b-4) sigortalı (tarım Bağ-Kur’lusu) olmuştur. Bay B’nin tarım sigortalılığına ait ziraat odası kaydı ve prim borçları devam ederken,
12.03.2012’de vergi mükellefiyetinden dolayı 5510 sayılı yasanın 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında
sigortalı olmuştur. Bay B, 13.03.2012’de bir aylık prim borcunu ödeyerek,
SGK’dan GSS yardımlarından faydalanma talebinde bulunmuştur. Bu durumda Bay B’nin talebi reddedilecektir. Çünkü Bay B’nin (4-1-b-4) kapsamındaki sigortalılıktan dolayı oluşan prim borcu varken (4-1-b-1) kapsamındaki sigortalılığından dolayı SGK’ya borcu olsa bile, SGK tarafından
Bay B’ye sağlık yardım hakkı verilmeyecektir.
Örnek 2: Bayan C, bir limited şirketin ortaklığından dolayı 20.04.2010
tarihinde 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmuştur. Bayan C, şirket
ortaklarıyla anlaşamayınca 20.09.2011’de şirket ortaklığından ayrılarak
01.10.2011’de isteğe bağlı sigortalı olmuştur. Böyle bir durumda, bayan C,
5510 sayılı yasa kapsamında isteğe bağlı sigortalı olsa ve bu isteğe bağlı
sigortalılıktan dolayı SGK’ya hiç prim borcu bulunmasa bile, şirket ortaklığından dolayı oluşan prim borçlarını ödemediği sürece SGK’dan sağlık
yardım alması mümkün değildir.
Örnek 3: Bayan D, 25.05.2010’da tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışmasından dolayı 5510 sayılı yasanın ek 5 inci maddesi
kapsamında tarım sigortalısı (tarım SSK) olmuş ve primlerini prim ödemekle kendisi yükümlü olduğu halde ödeyememiştir. Daha sonraları ise,
Bayan D 12.03.2012’de bir işverene tabi olarak çalışmaya başladığı için
5510 sayılı yasa kapsamında 4/a sigortalısı olmuştur. Böyle bir durumda,
5510 sayılı yasanın ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılık ile 5510
sayılı yasanın birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık aynı
sigortalılık kapsamındaki sigortalılık türü (yani 4/a veya eski adıyla SSK
sigortalılığı) olarak kabul edildiği için, Bayan D, ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılık sürelerine ilişkin prim borcunu ödemeden, SGK’dan
sağlık yardımı alamayacaktır.
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Örneklerden anlaşılacağı üzere, 4/b sigortalılık statüsünün alt bentleri
kapsamındaki sigortalılık türlerinden herhangi birisine prim borcu olanlar
4/b sigortalılık statüsünde iken SGK’dan sağlık yardımı alamamaktadırlar.
Tarım SSK’lılığına prim borçları olanlar ise, bu borçlarını ödemeden 4/a
kapsamından sağlık yardımı alamamaktadır.
IV- SONUÇ:
SGK’nın sağladığı genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanırken,
sigortalıdan prim borcu bulunmaması şartının aranılıp aranılmayacağı,
28.08.2008 tarihli Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin 14
üncü maddesine göre belirlenmektedir.
Bahse konu 14 üncü maddede, bütün 4/b sigortalıları, isteğe bağlı sigortalılar ve ek 5 inci madde kapsamında sigortalı olanların bizzat kendileri prim
ödemekle yükümlüdür. 4/a sigortalılarının prim ödeme yükümlüsü işverenleri, 4/c sigortalılarının prim ödeme yükümlüsü ise kamu idareleridir.
Prim ödeme yükümlüsünün kimler olduğu hususu göz önünde bulundurularak, SGK tarafından SPAS adlı bir bilgi işlem programı geliştirilmiştir.
Bu programın uygulanmasına ilişkin olarak SGK merkez teşkilatınca taşra
teşkilatına 09.01.2012 tarihli ve 463654 varide numaralı sağlık provizyon
aktivasyon sistemi (SPAS) konulu talimat yazısı gönderilmiştir.
Bu talimat yazısı ve SGK’nın SPAS bilgi işlem programına göre;
a) 4/b sigortalılık statüsü kapsamındaki hizmet sürelerinden dolayı
SGK’ya prim borcu olan kişiler 4/a veya 4/c sigortalısı olduklarında, 4/b
prim borçlarını ödemeseler dahi, 4/a sigortalılık statüsü kapsamındaki genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmektedirler.
b) 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
alt bentleri kapsamından herhangi birisine (vergi mükellefiyetine göre kurulan 4/b sigortalılığı, vergiden muaf mesleklere göre kurulan 4/b sigortalılığı, şirket ortaklığına istinaden kurulan 4/b sigortalılığı, tarımda bağımsız
çalışmaya göre kurulan 4/b sigortalılığı) göre 4/b sigortalısı iken, başka bir
alt bent kapsamında 4/b sigortalısı olunması durumunda, önceki alt bende
tabi sigortalılığa ait prim borcu ödenmeden, sonradan tabi olunan alt bent
kapsamındaki 4/b sigortalılığından dolayı –prim borcu bulunmasa bile- genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanılması mümkün değildir.
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c) 5510 sayılı yasanın ek 5 inci maddesi kapsamında tarım sigortalısı
(tarım SSK) olanların prim ödeme yükümlüsü bizzat kendileri olduğundan, tarım SSK sigortalılığına prim borcu olan kişilerin, daha sonradan 4/a
sigortalısı olmaları durumunda, tarım SSK sigortalılığına prim borçlarını
ödemedikleri sürece 4/a sigortası kapsamında genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanamazlar.
Özetle, SPAS programı SGK’nın sağladığı genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak vatandaşların prim borcu sorgulamasını yaparken, her bir sigortalılık hali (4/a, 4/b ve 4/c) için ayrı ve müstakil sorgulama yapmakta ve ona göre GSS müstahaklığına provizyon vermektedir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (19.06.2010). 5997 Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
Ankara : resmi Gazete (27616)
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GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN
ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ
Ufuk ÜNLÜ*
I. GİRİŞ
Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan yüz binlerce insanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sisteme dâhil etmek amacıyla uygulanan gelir tespit işlemi,
kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine yönelik bir
gelir testinin yapılmasından ibarettir. Genel sağlık sigortası kapsamında gelir
testi yapılması, 1 Ocak 2012’den itibaren Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği zorunlu olarak uygulanmaktadır. Bu bakımdan sosyal güvenlik sistemine
dâhil olmayanların gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.
Bu sebeple hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 05/12/2011 tarih ve
2011/2512 sayılı kararıyla yayımlanan “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (BKK, 28.12.2011), 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 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 usul ve
esasları düzenlemektedir.
Bu çalışmada, gelir tespitine esas verilerin incelenmesi ve araştırılması
sonucunda tespit edilen genel sağlık sigortalılarının tesciline ilişkin işlemler, primlerin ödenmesi ve verilen gelir tespiti kararlarının bildirimi ile bu
kararlara karşı itiraz usulü hakkında bilgi verilecektir.
II. GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ VE PRİMLERİN
ÖDENMESİ
Giriş bölümünde bahsedilen 5510 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin
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 Kurumu’nca (SGK) 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.
*
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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.
Çalışmamızın esas konusuna geçmeden önce belirtilmesi gereken nokta, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında olduğudur. Çifte vatandaş olup, Türkiye’de sigortası bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan ve sigortası olan
Türk vatandaşları hususunda söz konusu kişi, sözleşmeli ülkede çalışıyor
ise Türkiye’ye gelirken sözleşmeye göre sağlık yardımlarından faydalandığına ait “formüler” denilen belgeyi getirmeli, yakınları adına ise ilgili
ülkeden yine bunlar için istenilen “formüleri” göndermelidir.
Türkiye’nin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzaladığı ülkelere ilişkin
tablo aşağıdaki yer almaktadır;
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09.09.1959
30.04.1964
05.04.1966
04.07.1966
12.10.1966
01.05.1969
20.01.1972
22.01.1976
30.06.1978
20.07.1978
13.09.1984
09.03.1987
06.07.1998
17.07.1998
06.07.1999
11.12.1998
27.05.2003
19.06.1998
15.10.1998
28.06.2001

KAPSAMI
YÜRÜRLÜK (SİGORTA KOLU)
TARİHİ
UZUN VADE
01.06.1961
Evet
01.11.1965
Evet
01.02.1968
Evet
01.05.1968
Evet
01.10.1969
Evet
01.01.1972
Evet
01.08.1973
Evet
01.02.1978
Evet
01.05.1981
Evet
01.06.1981
Evet
01.09.1985
Evet
01.12.1988
Evet
01.07.2000
Evet
09.08.2001
Evet
01.03.2003
Evet
20.11.2003
Evet
01.09.2004
Evet
01.01.2005
Evet
01.01.2005
Evet
01.01.2005
Evet

Evet

15.07.1998
08.12.2004

01.02.2005
01.06.2006

Evet
Evet

ÜLKE ADI

İMZA
TARİHİ

01. İNGİLTERE
02. F.ALMANYA
03. HOLLANDA
04. BELÇİKA
05. AVUSTURYA
06. İSVİÇRE
07. FRANSA
08. DANİMARKA
09. İSVEÇ
10. NORVEÇ
11. LİBYA
12. K.K.T.C
13. MAKEDONYA
14. AZERBAYCAN
15. ROMANYA
16. GÜRCİSTAN
17. BOSNAHERSEK
18. KANADA
19. KEBEK
20.ÇEK
CUMHURİYETİ
21. ARNAVUTLUK
22. LÜKSEMBURG
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KISA VADE
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
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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. Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık
tutarının tespitinde, puanlama formülünün gelir, harcama ve servet verileri
dikkate alınarak geliştirilen gelir tespit ölçütleri kullanılır.
Tespit edilen verilerin değerlendirilmesi 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre il ve ilçelerde yer alan sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetleri (Heyet) tarafından yapılır. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen aile
içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazanç alt sınırının
üçte birinden az olanlardan, gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden
genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların tamamı, 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine göre genel sağlık
sigortalısı olarak tescil edilir. Bunların genel sağlık sigortası primleri, 5510
sayılı Kanun uyarınca SGK tarafından ilgili kamu idarelerinden tahsil edilir.
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;
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1 Ocak - 30 Haziran 2012
Dönemi Asgari Ücret
886,50.-TL

Aile içindeki
gelirin kişi başına
düşen aylık tutarı

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
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,
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 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)

Ödenecek
Genel
Sağlık
Sigortası
Primi (TL)

295,50.-

35,46.-

313,50.-

37,62.-

886,50.-

106,38 .-

940,50.-

112,86.-

1.773,00.-

212,76.-

1.881,00.-

225,72.-

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen aile içinde kişi
başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazanç alt sınırının üçte birine
eşit veya üçte birinden fazla olanlardan, gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalısı olarak tescili ile
ilgili esaslar SGK tarafından belirlenir.
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Genel sağlık sigortası tescilinin re’sen yapıldığı tarihten itibaren prim
tahakkuk ettirilir ve ödeme yükümlülüğü başlar. 5510 sayılı Kanunun
60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyi ile birlikte, bunların bakmakla yükümlü
olduğu aile bireyleri de tescil edilen genel sağlık sigortalısının bakmakla
yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortasından yararlanır.
Aynı hane içinde gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden; genel
sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda
olmayan diğer aile bireyleri ayrı bir prim ödeme yükümlüsü genel sağlık
sigortalısı olarak tescil edilir ve varsa bunların bakmakla yükümlü oldukları diğer aile bireyleri de bakmakla yükümlü olunan kişi olarak genel sağlık
sigortasından yararlanır.
SGK tarafından, gelir tespiti herhangi bir nedenle yapılmamış olan ve
5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanlardan, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden genel sağlık sigortası primi alınır. Bu kişiler, gelir tespitinin sonucuna göre ya 5510 sayılı
Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı
alt bendi kapsamında ya da (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı
olarak tescil edilir. 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescil edilmesi veya
prime esas kazanç alt sınırının üçte biri üzerinden (g) bendi kapsamında
tescil edilmesi hâlinde, gelir tespitinin sonuçlandığı tarihe kadar alınan genel sağlık sigortası primleri herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya
mahsup edilir.
III. BİLDİRİM, İTİRAZ VE İTİRAZIN SONUÇLANDIRILMASI
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetleri tarafından verilen gelir tespiti kararları, genel sağlık sigortası tesciline ve prim
ödeme yükümlülüğüne ilişkin bilgilerle birlikte;
a) 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine tâbi olanlar için genel sağlık sigortalısı olarak
tescil edilen aile bireyleri adına başvuru sahibine,
b) 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tâbi olanlar için genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyine,
SGK tarafından tebliğ edilir.
SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın
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yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş
gün içinde gelir tespitini yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itirazın vakıf kayıtlarına intikal
tarihinden itibaren onbeş gün içinde, heyet tarafından karara bağlanarak
alınan karar itirazda bulunan genel sağlık sigortalısına ve SGK’ya bildirilir.
Heyet gerekli gördüğü hâllerde itirazı karara bağlamadan önce vakıf
personeline inceleme yaptırabilir. Heyetin kararlarına itiraz, genel sağlık
sigortalılığına ilişkin prim tahakkuk ve tahsilât işlemlerini durdurmaz. İtiraz sonucunda prim ödeme yükümlülüğünde değişiklik olması hâlinde, gerekli iade ve mahsup işlemleri SGK tarafından yapılır.
IV. SONUÇ
Gelir tespiti 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. Gelir tespitine esas verilerin değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık
tutarı, prime esas kazanç alt sınırının üçte birinden az olanlardan, gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı veya bunların
bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların tamamı, heyet
tarafından verilen gelir tespit kararıyla 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine göre genel
sağlık sigortalısı olarak tescil edilir.
Heyet tarafından verilen gelir tespiti kararları, genel sağlık sigortası
tesciline ve prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin bilgilerle birlikte SGK tarafından tebliğ edilir. SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına
karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gelir tespitini yapan vakfa
yazılı olarak itiraz edilebilir. Söz konusu sürenin takibi, hak kaybının yaşanmaması açısından oldukça önemlidir.
KAYNAKÇA
BKK (28.12.2011). Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Ankara : Resmi Gazete (28156 sayılı)
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ÖZEL HASTANELERCE MUAYENELERDE ALINABİLECEK
İLAVE ÜCRETLER VE BUNA İLİŞKİN CEZAİ ŞARTLAR
Ekrem TAŞBAŞI*
I-GİRİŞ
Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sağlık Uygulama Tebliğ(SUT) (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2012) ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen oranı geçmemek
kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave
ücret alabilir.
Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel
sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan
işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave
ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta
tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise
işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır.
Bu makalede genel olarak ilave ücrete ilişkin düzenlemelerden, branş
bazında alınabilecek ilave ücret tutarları, özel hastanelerin branş bazında
alabilecekleri ilave ücret tutarları, ilave ücret alınmayacak kişiler ve sağlık
hizmetleri, otelcilik hizmetlerinde ilave ücret uygulaması, istisnai sağlık
hizmetlerinde ilave ücret uygulaması ve özel hastanelere ilave ücrete ilişkin düzenlemelere uyulmaması nedeniyle uygulanabilecek cezai şartlardan
bahsedilecektir.
II- GENEL OLARAK
Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin
tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma
fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir. Sağlık
Uygulama Tebliği(SUT) EK-7, EK-8 ve EK-9 listelerinde yer alan işlem*

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı

MAYIS - HAZİRAN 2012

233

MALİ

ÇÖZÜM

lerde kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara
dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz. İlave ücretler, genel
sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık
kurum/kuruluşlarınca Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilemez.
Kurumla sözleşmeli eczaneler eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin
talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ücretini, Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri de kişinin talep ettiği gözlük cam
ve çerçevenin bedeli ile Kurumca ödenen gözlük cam ve çerçeve bedeli
arasında oluşacak fark ücretini kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark
ücreti ilave ücret olarak değerlendirilmez.
Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık
hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.
Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı
ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır.
Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri
sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz.
Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması
ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki
“Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Taahhütname”’nin kullanılarak, yazılı
ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur.
Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını
gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin
yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi
halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler
aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.
III- BRANŞ BAZINDA ALINABİLECEK İLAVE ÜCRETLER
17/3/2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/3/2012
tarihli ve 2012/2939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile
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16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 70’ine” ibaresi “% 90’ına” olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve
İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge”de(Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı, 2012) değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli özel hastanelerin alabilecekleri
ilave ücret tavan oranları Yönerge doğrultusunda oluşturulan Komisyonca
güncellenmiş ve 26/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere özel hastanelerin 2012 yılı için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerden alabilecekleri ilave ücret tavan oranları yeniden belirlenmiştir1.
Kurumun yaptığı puanlandırma sonucunda 601-1000 arası puan alan
244 özel hastane % 90 oranında ilave ücret Alabilecek. Bunun yanı sıra
401-600 arası puan alan 138 özel hastane % 75 oranında, 301-400 arası
puan alan 50 özel hastane % 60 oranında, 201-300 arası puan alan 25 özel
hastane % 45 oranında, 0-200 arası puan alan 3 özel hastane ise % 30
oranında ilave ücret alabilecek. Ayrıca 23 hastane de SGK ile kısmi branş
sözleşmesi yaptı. Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2012 yılı
ilave ücret tavan oranı %30 olarak uygulanacaktır.
Özel hastaneler, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını gösterir Kurumca belirlenen bir levhayı hasta tarafından görülebilecek şekilde ilave ücretin tahsil edildiği yerlere asmak
zorundadır. Sağlık Hizmet Sunucusunun sadece ilave ücret alınmayacak
sağlık hizmetlerinde faaliyet göstermesi halinde, ilave ücret alınmadığını
50*50 cm’den küçük olmamak kaydıyla asacağı bir tabela ile duyurması
zorunlu olduğundan2 özel hastanelere başvuranlar hastanenin sınıfını bu
şekilde öğrenebilir.
SGK’nın yayınladığı Yönerge kapsamında yer almayan Vakıf üniversite
hastaneleri için 2012 yılı ilave ücret tavan oranı %90 olarak uygulanacaktır.
Aşağıdaki tabloda yapılan puanlandırma sonucunda hastane bazında
alınabilecek ilave ücret tutarları yer almaktadır.
1 Özel Hastanelerin Alabilecekleri İlave Ücret Hakkında Duyuru, Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı, 2012
2
2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti
Satın Alma sözleşmesi, madde (7.3.), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2011
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SIRA
NO

UZMANLIK
DALLARI

1

3

İç Hastalıkları
Endokrinoloji ve
Metabolizma
Hastalıkları
Gastroenteroloji

27

24,3

20,25

16,2

12,15

8,1

12

4

Nefroloji

27

24,3

20,25

16,2

12,15

8,1

12

5

Romatoloji
İmmünoloji
ve Alerji
Hastalıkları
Hematoloji

27

24,3

20,25

16,2

12,15

8,1

12

27

24,3

20,25

16,2

12,15

8,1

12

27

24,3

20,25

16,2

12,15

8,1

12

27

24,3

20,25

16,2

12,15

8,1

12

27

24,3

20,25

16,2

12,15

8,1

12

34

30,6

25,5

20,4

15,3

10,2

12

26

23,4

19,5

15,6

11,7

7,8

12

2

6
7
8
9
10
11

Geriatri
Enfeksiyon
Hastalıkları
ve Klinik
Mikrobiyoloji
Kardiyoloji
Göğüs
Hastalıkları

ÖH

Fark
Ücret(%90)

Fark
Fark
Fark
Fark
Ücret(%75) Ücret(%60) Ücret(%45) Ücret(%30)

Katılım
Payı

28

25,2

21

16,8

12,6

8,4

12

27

24,3

20,25

16,2

12,15

8,1

12

12

Nöroloji

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

13

Algoloji

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

14

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

30

27

22,5

18

13,5

9

12

15

Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

30

27

22,5

18

13,5

9

12

16

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları

25

22,5

18,75

15

11,25

7,5

12

17

Çocuk
Kardiyolojisi

30

27

22,5

18

13,5

9

12

18

Çocuk
Metabolizma
Hast

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

19
20
21
22
23
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Çocuk
Endokrinolojisi
Çocuk
Hematolojisi ve
Onkolojisi
Çocuk
Nefrolojisi
Çocuk
Nörolojisi
Çocuk
İmmünolojisi
ve Alerji
Hastalıkları
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26

Çocuk
Çocuk
Enfeksiyon
Hastalıkları
Neonatoloji
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29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

27

Çocuk
Romatolojisi

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

28

Çocuk Göğüs
Hastalıkları

29

26,1

21,75

17,4

13,05

8,7

12

29

Deri ve Zührevi
Hastalıkları

25

22,5

18,75

15

11,25

7,5

12

30

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

25

22,5

18,75

15

11,25

7,5

12

31

Genel Cerrahi

28

25,2

21

16,8

12,6

8,4

12

32

Gastroenteroloji
Cerrahisi

28

25,2

21

16,8

12,6

8,4

12

33

Çocuk Cerrahisi

25

22,5

18,75

15

11,25

7,5

12

34

Göğüs Cerrahisi

25

22,5

18,75

15

11,25

7,5

12

35

Kalp ve Damar
Cerrahisi

28

25,2

21

16,8

12,6

8,4

12

36

Çocuk Kalp ve
Damar Cerrahisi

28

25,2

21

16,8

12,6

8,4

12

37

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

27

24,3

20,25

16,2

12,15

8,1

12

38

Plastik,
Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi

26

23,4

19,5

15,6

11,7

7,8

12

39

Ortopedi ve
Travmatoloji

24

21,6

18

14,4

10,8

7,2

12

40

El Cerrahisi

24

21,6

18

14,4

10,8

7,2

12

41

Üroloji

26

23,4

19,5

15,6

11,7

7,8

12

42

Çocuk Ürolojisi
KulakBurun-Boğaz
Hastalıkları
Ağız, Yüz ve
Çene Cerrahisi

26

23,4

19,5

15,6

11,7

7,8

12

24

21,6

18

14,4

10,8

7,2

12

24

21,6

18

14,4

10,8

7,2

12

43
44
45

Göz Hastalıkları

23

20,7

17,25

13,8

10,35

6,9

12

46

Kadın
Hastalıkları ve
Doğum

31

27,9

23,25

18,6

13,95

9,3

12

Özel hastaneler ayrıca ayaktan tedavide 12 TL katılım payı alacaklardır.
Katılım payı;
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a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları
kişiler için((Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar bakmakla yükümlü
olunan kişiler)) gelir ve aylıklarından,
b) Diğer kişiler için sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden,
c) Diğer kişiler için “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım
payı eczanelerce kişilerden,( Yeşil alan muayenesi, acil servise başvuran
acil olmadığına karar verilen hasta muayenelerine verilen isimdir.) tahsil
edilir.
Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere
10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda muayene katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir.
Artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler (Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar bakmakla
yükümlü olunan kişiler) için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise
eczanelerce kişilerden tahsil edilir.
IV- İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK KİŞİLER VE SAĞLIK
HİZMETLERİ
a) İlave Ücret Alınmayacak Kişiler
Sağlık Uygulama Tebliğinin (3.3.2.) maddesi uyarınca resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,
a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun
hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,
b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,
c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden
otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave
ücret alınamaz.
b) İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri
Sağlık Uygulama Tebliğinin (3.3.3.) maddesi uyarınca aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamaz.
238

MAYIS - HAZİRAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

1- Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021
kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık
hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
2-Yoğun bakım hizmetleri,
3-Yanık tedavisi hizmetleri,
3-Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
4-Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
5-Organ, doku ve kök hücre nakilleri,
6-Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık
hizmetleri,
7-Diyaliz tedavileri,
8-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,
için (öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), SUT’un 3.3.4 numaralı maddesinde
sayılan hizmetler-ayaktan tedavi- dahil olmak herhangi bir ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave
ücret alınamaz.
V) OTELCİLİK HİZMETLERİNDE İLAVE ÜCRET UYGULAMASI
Sağlık Uygulama Tebliğinin (3.3.4.) maddesi uyarınca Sözleşmeli sağlık kurumları, asgari banyo, tv ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-8 Listesinde 510.010 kod ile
yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin bir buçuk -75,89 TL-,
tek yataklı odalarda ise üç katını -151,77 TL- geçmemek üzere kişilerden
ilave ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT eki Ek-8 Listesinde yer alan
“Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar-30,36 TL- ilave
ücret alınabilir.
VI-İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLAVE ÜCRET
UYGULAMASI
Sağlık Uygulama Tebliğinin (3.3.5.) maddesi uyarınca Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu taMAYIS - HAZİRAN 2012
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rafından belirlenen ve (3.3.5.1.) numaralı maddede yer alan istisnai sağlık
hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT eki listelerde yer alan işlem bedellerinin üç katını geçmemek
üzere ilave ücret alabilir.
Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları istisnai sağlık hizmeti olarak
belirlenen işlemler için; yanında (*) işareti olup olmadığına bakılmaksızın
EK-9 Listesinden, işlemin sadece EK-8 Listesinde yer alması halinde ise
EK-8 Listesindeki sadece işlem bedeli üzerinden ilave ücret alabilir.
İlave ücret alınabilecek istisnai sağlık hizmetleri SUT kodları ile birlikte aşağıda yer almaktadır.:
a) Robotik cerrahi yöntemi ile yapılan işlemler (P618.690, P621.410,
P619.490, P618.680, P618.840, P618.550, P618.560, P601.930, P601.940,
P602.410, 605.070, P604.710, P604.690, P605.000, P604.940, P604.990,
P604.930 kodlu işlemler hariç olmak üzere)
b) Prostata Lazer Tedavisi veya Plazmakinetik Tedavisi (P621360) (kanama diyatezi ve kalp yetmezliği olan hastalar hariç)
c) Suda doğum (P619925), Epidural anestezi ile doğum (P619922)
ç) Penil Protez implantasyonu (çok parçalı) (P621180)
d) Kataraktta fakoemülsifikasyon + multifokal İOL uygulaması
(P617341)
e) Diş protez işlemleri (Sadece 404.201,404.360, 404.400, 404.410,
404.420 kodlu işlemler)
f) Robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları
g) Kapsül endoskopi (701.281)
VII-ÖZEL HASTANELERE UYGULANACAK CEZAİ ŞARTLAR
Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen, hastaya sunulmuş olan hizmetleri ve ilave ücreti gösterir belgenin süresi içerisinde hastaya verilmemesi, acil halin sona ermesi sonrasında acil halin sona erdiğine ve müteakip
işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna dair hastaya/hasta yakınına gerekli
bilgilendirmenin yapılmaması hallerinde her bir fiil için 3.000 TL cezai
şart uygulanır.( 2012 yılı sözleşmesi, madde (11.1.6.)
Hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta
için, cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki 1 (bir) yıllık fatura ortalaması;
240
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a) 100.000 TL (dahil) ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için
1.000 TL,
b) 100.000 TL - 500.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları
için 2.000 TL,
c) 500.000 TL - 1.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 4.000 TL,
d) 1.000.000 TL ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için 6.000 TL
tutarından az olmamak
üzere, her bir kişi için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 (beş) katı, ancak Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücretin ilgili kişiye iadesi
durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı cezai şart uygulanır.( 2012 yılı
sözleşmesi, madde (11.1.8.)
VIII-SONUÇ
26/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere özel hastanelerin 2012 yılı
için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alabilecekleri ilave ücret tavan oranları Sosyal Güvenlik Kurumunca yeniden belirlenmiştir. Buna göre Kurumun yaptığı puanlandırma sonucunda
601-1000 arası puan alan 244 özel hastane % 90 oranında ilave ücret
Alabilecek. Bunun yanı sıra 401-600 arası puan alan 138 özel hastane %
75 oranında, 301-400 arası puan alan 50 özel hastane % 60 oranında, 201300 arası puan alan 25 özel hastane % 45 oranında, 0-200 arası puan alan
3 özel hastane ise % 30 oranında ilave ücret alabilecek. Ayrıca 23 hastane
de SGK ile kısmi branş sözleşmesi yaptı. Kısmi branş sözleşmesi bulunan
hastaneler için 2012 yılı ilave ücret tavan oranı %30 olarak uygulanacaktır.
Özel hastaneler ayrıca ayaktan tedavide 12 TL katılım payı alacaklardır.
Yukarıda belirtildiği üzere bazı kişilerden ve sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınmayacak, Kurumca belirlenen alan istisnai sağlık hizmetleri
için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT
eki listelerde yer alan işlem bedellerinin üç katını geçmemek üzere ilave
ücret alınabilecektir.
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YENİ BORÇLAR KANUNU’NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR
SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
Selahattin BAYRAM*
I- GİRİŞ:
Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Toplam 649 maddeden oluşmaktadır. Yürürlük
başlıklı 648’inci maddesinde Kanunun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Söz konusu Kanun hükümleri ile sözleşme
devri, ihbar süreleri ve belirli süreli iş sözleşmesi hususlarında önemli yenilikler öngörülmektedir. Yazımızda bu hususlardan bahsedilecektir.
II- YENİ BORÇLAR KANUNU’NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR
SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ:
A- Sözleşme Devri
Yeni Borçlar Kanunu’nun 429’uncu maddesinde; “ Hizmet sözleşmesi,
ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir. Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçları ile birlikte, hizmet sözleşmesinin işveren tarafı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet
süresine bağlı hakları bakımından, devreden işveren yanında işe başladığı
tarih esas alınır.” hükmü öngörülmüştür.
Söz konusu düzenlemeyle işçinin yazılı rızası alınması halinde sürekli
olarak başka bir işverene devredilmesinin yolu açılmıştır. Ayrıca, devralanın bütün hak ve borçlarıyla işçiyi devralacağı belirtilerek işçiye de hak
kaybının olmayacağı yönünde güvence verilmiş olmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu’nda sürekli olarak sözleşmenin devri müessesesi
düzenlenmemiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6’ncı maddesinde öngörülen
işyeri veya bir bölümünün devri ile aynı Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen geçici iş ilişkisi düzenlemelerini sözleşmenin devri ile karıştırmamız
gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6’ncı maddesinde özetle; huku*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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ki bir işleme dayalı olarak işyeri veya bir bölümünün başka birine devredilmesi halinde devir tarihinde mevcut olan tüm iş sözleşmelerinin bütün
hak ve borçlarıyla devralana geçeceği öngörülmüş iken, aynı Kanunun
7’nci maddesinde öngörülen geçici iş ilişkisi ile; işverenin devir sırasında
yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi, holding bünyesi içinde veya aynı
şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe
benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini
yerine getirmek üzere geçici olarak devredebileceği düzenlenmiştir.
Görüldüğü üzere, her iki düzenlemede de tek başına işçinin sözleşme
devri ile sürekli olarak başka bir işverene devri müessesesi düzenlenmemiştir. 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu ile açıkça sözleşme devri düzenlenerek işçinin sürekli olarak başka bir işverene tüm haklarıyla devredilmesinin önü açılmıştır. Bu düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almayan
bir düzenlemedir. Yeni Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu yönde herhangi bir değişiklik yapılmazsa, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borçlar
Kanunu’nun genel kanun olması ve iş kanununda düzenleme olmayan hususlarda genel kanun hükümlerinin uygulanacağından hareketle sözleşme
devrinin sürekli olarak yapılması mümkün hale gelmiş olacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda sürekli olarak sözleşme devrini engelleyici herhangi
bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu uygulamanın asıl işveren-alt işveren
ilişkisine de çözüm olması söz konusu olabilir.
B- İhbar Süreleri
Yeni Borçlar Kanunu’nun 432’nci maddesinde; “ Belirsiz süreli hizmet
sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
Hizmet sözleşmesi; bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak, hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş olan işçi için iki hafta sonra; bir yıldan beş
yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta ve beş yıldan fazla sürmüş işçi için
altı hafta sonra sona erer. Bu süreler kısaltılamaz; ancak sözleşmeyle artırılabilir. İşveren, fesih bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle
hizmet sözleşmesini feshedebilir. Fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf
için de aynı olması zorunludur; sözleşmede farklı süreler öngörülmüşse,
her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır.
244

MAYIS - HAZİRAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

Hizmet sözleşmesinin askıya alındığı hallerde fesih bildirim süreleri
işlemez.” hükmü öngörülmüştür
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde; “ Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında
tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin
vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. …” hükmü öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen yasal hükümler incelendiğinde;
• Yeni Borçlar Kanunu’nda; Hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş olan
işçi için iki hafta sonra; bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta
ve beş yıldan fazla sürmüş işçi için altı hafta sonra sona ereceği, bu sürelerin kısaltılamayacağı, ancak sözleşmeyle artırılabileceği öngörülmüştür.
• 4857 sayılı İş Kanunu’nda ise; İşçinin hizmet süresi altı aydan az sürmüşse 2 hafta, altı ay ile birbuçuk yıl arasında sürmüşse 4 hafta, birbuçuk
yıl ile üç yıl arasında ise 6 hafta ve son olarak üç yıldan fazla sürmüşse 8
hafta olacağı, aynı şekilde bunların kısaltılamayacağı, ancak sözleşmelerle
artırılabileceği öngörülmüştür.
Görüldüğü üzere, Yeni Borçlar Kanunu’nun ihbar önel sürelerini daha
kısa tuttuğu görülmektedir. Örneğin; 8 aylık hizmeti olan işçi için Yeni
Borçlar Kanunu’na göre ihbar önel süresi 2 hafta iken, 4857 sayılı İş
Kanunu’na göre 4 hafta’dır. Ayrıca, 3 yılı geçen işçi için ihbar önel süresi
4857 sayılı İş Kanunu’nda 8 hafta iken, Yeni Borçlar Kanunu’nda 1 yıldan
5 yıla kadar hizmeti olan için 4 hafta ve 5 yılı aşması halinde 6 hafta ihbar
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önel süresi öngörmektedir. İşçiler için ihbar önel sürelerine uyulmaksızın
işverenlikçe belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi halinde önemli bir telafi
edici kazanç niteliğinde olan ihbar tazminatı açısından bu durum son derece aleyhinde bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
Ayrıca, yeni Borçlar Kanunu’nda “Fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı olması zorunludur; sözleşmede farklı süreler öngörülmüşse,
her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır. Hizmet sözleşmesinin askıya alındığı hallerde fesih bildirim süreleri işlemez.”şeklinde
öngörülen düzenlemeler ise 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almamaktadır.
Dolayısıyla, ihbar önel sürelerinde tarafların bu düzenlemeyi de dikkate
alarak işlem tesisine gitmeleri yerinde olacaktır.
C- Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Yeni Borçlar Kanunu’nun 430’uncu maddesinde; “ Belirli süreli hizmet
sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde bulunulmasına
gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Belirli süreli
sözleşme, sürenin bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz
süreli sözleşmeye dönüşür. Ancak, esaslı bir sebebin varlığı halinde, üst
üste belirli süreli hizmet sözleşmesi kurulabilir. Taraflardan her biri, on
yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık
fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen
aybaşında hüküm ifade eder.
Sözleşmenin fesih bildirimiyle sona ereceği kararlaştırılmış ve iki taraf da fesih bildiriminde bulunmamışsa, sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.”hükmü öngörülmüştür.
Söz konusu düzenlemede özetle;
• Belirli süreli iş sözleşmelerinin süre bitiminde herhangi bir fesih bildirimi olmaksızın kendiliğinden sona erdiği,
• Esaslı bir sebep varsa üst üste belirli süreli iş sözleşmesi kurulabileceği,
• Taraflardan her birinin on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on
yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebileceği, ancak fesih bildiriminin altı aylık sürenin dolduğu ayın başında hüküm
ifade edeceği, bu süre zarfında fesih bildirimin de bulunulmaması halinde
ise sözleşmenin belirsiz süreli sözleşmeye dönüşeceği,
hususları öngörülmüştür.
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4857 sayılı İş Kanunu’na bakıldığında ise 11’inci maddesinde; “ İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli
sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli
bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile
işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla
üst üste ( zincirleme ) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan
itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.” hükmü öngörülmüştür.
Görüldüğü üzere, 6098 sayılı ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe
girecek olan Yeni Borçlar Kanunu’nun 430’uncu maddesinde öngörülen
“Taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih,
ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade eder. Sözleşmenin fesih
bildirimiyle sona ereceği kararlaştırılmış ve iki taraf da fesih bildiriminde
bulunmamışsa, sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.”hükmü 4857
sayılı İş Kanunu’nda öngörülmeyen bir hüküm niteliği taşımaktadır.
Söz konusu hükümle esaslı neden olsa dahi belirli süreli iş sözleşmesinin en fazla 10 yıl süreceği, sürekli olarak yenilenerek on yıldan fazla
sürmesi halinde taraflara 6 aylık süre içinde fesih hakkı tanıdığı, aksi halde
bu süre dolduktan sonra artık sözleşmenin belirsiz süreli sözleşmeye dönüşeceği yeniliğini getirmiş olmaktadır.
Bu düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almayan bir düzenlemedir. Yeni Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu tarihe kadar 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu yönde herhangi bir değişiklik yapılmazsa 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borçlar Kanunu’nun
genel kanun olması ve iş kanununda düzenleme olmayan hususlarda genel
kanun hükümlerinin uygulanacağından hareketle belirli süreli iş sözleşmelerde bu düzenlemeler hayat bulmaya başlayacaktır.
III- SONUÇ:
6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe
girecek olup, 11/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 04/02/2011 tarih ve
27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Diğer taraftan, 4857 sayılı
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İş Kanunu ise 22/05/2003 tarihinde kabul edilmiş ve 10/06/2003 tarih ve
25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu durumda Eski Kanun ( 4857 sayılı İş Kanunu ) Özel – Yeni Kanun (
6098 sayılı Borçlar Kanunu ) Genel değerlendirmesi ön plana çıkmaktadır.
“Her iki kanunun sisteminin dayandığı ana ilkelerin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Ancak bunlar yapıldıktan sonra her iki kanun arasında sistem
ve içeriğin dayandığı ilkeler bakımından benzerlik ve ahenk bulunması ve
genel kanunun özel kanunun konusunu oluşturan kurum ve ilişkiyi genel
biçimde düzenleyerek ayrıntıların düzenlenmesini özel kanuna bırakmak
istediği sonucuna varabilirse, genel kanunun özel kanunu yürürlükten kaldırmadığı kabul edilir. Aksi halde yeni tarihli genel kanunun özel kanunla düzenlenmiş kurum ve ilişkileri içine alarak onları büsbütün farklı bir
sistem ve görüşle veya ayrıntılı olarak düzenlemiş bulunmasından ve yeni
kanunun genel bir kanun olmasından, özel kanunu yürürlükten kaldırdığı
( ilga ettiği ) sonucu çıkar. Böyle bir sonuca varılan hallerde ise, artık yeni
tarihli genel kanun tek başına uygulanır.”(Akipek ve Akıntürk, 2002, 108)
Bu itibarla;
a) 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan genel kanun olan
Yeni Borçlar Kanunu’nun 429 uncu maddesinde tüm hak ve borçlarıyla
işçilerin bir başka işverene sürekli olarak devredilmesi düzenlenmiştir.
İşçinin sürekli olarak bir başka işverene tüm hak ve borçlarıyla devredilmesi usulü 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmamaktadır. 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 6’ncı maddesinde işyeri veya bir bölümünün devri söz konusu olup, tek başına işçi devri söz konusu değildir. Yine, 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 7’nci maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisinde ise işçinin
geçici olarak bir başka işverene işgörme edimini yerine getirmek üzere
devri söz konusudur.
Dolayısıyla, işverenler 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı
İş Kanunu’nda sözleşmenin devrini açıkça yasaklayıcı herhangi bir hüküm
getirilmediği sürece genel hüküm olan Yeni Borçlar Kanunu’nun 429’uncu
maddesindeki açık hüküm gereği işçisini sürekli olarak bir başka işverene
tüm hak ve borçlarıyla devredebilecektir.
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b) 4857 sayılı İş Kanunu’nun ihbar önel sürelerine ilişkin hükümleri
o tarihe kadar değişmezse Yeni Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1
Temmuz 2012 tarihinden itibaren de geçerli olacaktır. İşçinin iş sözleşmesinin ihbar önel sürelerine uyulmaksızın işverence feshedilmesi durumunda örneğin; 3,5 yıl hizmeti olan işçi için 4857 sayılı İş Kanunu’na göre
ihbar önel süresi 8 hafta olması nedeniyle kendisine 8 haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenmesini isteyecektir. Yani, talebini 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerine göre yapacaktır. İşveren ise aynı durumda konunun
Yeni Borçlar Kanunu dikkate alındığında 4 hafta ihbar önel süresi öngörüldüğünü, bu nedenle 4 haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödeyebileceğini belirtmesi durumunda uyuşmazlık elbette yargıya intikal edecek ve
yargı kararı doğrultusunda çözüme ulaşacaktır.
Ancak, benim kanaatim Yeni Borçlar Kanunu her ne kadar sonraki kanun niteliğinde olsa da işçinin aleyhine bir durumun söz konusu olması
halinde iş hukukunun genel prensibi gereği işçinin lehine olan hüküm geçerli olacağından 4857 sayılı İş Kanunu’nun işçi lehine hükümleri geçerli
olacaktır.
Ayrıca, yeni Borçlar Kanunu’nda “Fesih bildirim sürelerinin, her iki
taraf için de aynı olması zorunludur; sözleşmede farklı süreler öngörülmüşse, her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır.
Hizmet sözleşmesinin askıya alındığı hallerde fesih bildirim süreleri
işlemez.”şeklinde öngörülen düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanunu’nda
yer almaması nedeniyle taraflar (işçi ve işverenler) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu düzenlemelere uygun hareket etmek zorundadır.
c) Yeni Borçlar Kanunu’nun 430’uncu maddesinde öngörülen “Taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten
sonra, altı aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu
süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade eder.
Sözleşmenin fesih bildirimiyle sona ereceği kararlaştırılmış ve iki taraf
da fesih bildiriminde bulunmamışsa, sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye
dönüşür.”hükmü uyarınca belirli süreli iş sözleşmelerinde esaslı neden olsa
bile 10 yıldan fazla sürmesi halinde taraflar 6 aylık fesih süresi içinde fesih bildiriminde bulunmazsa bu sürenin tamamlandığı ay başından itibaren
belirli süreli sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşeceğini, altı aylık
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süre içinde tarafların sürekli olarak yenilenerek 10 yıldan beri devam eden
belirli süreli iş sözleşmesini feshedebileceğini diğer tarafa bildirebileceğini, fesih bildiriminin ise söz konusu altı aylık sürenin tamamlandığı ay
başından itibaren hüküm ifade edeceğini belirtelim.
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İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?
Özer DEMİRDİZEN*
I- GİRİŞ
İşverenin, işyerinde vuku bulan iş kazası olayını bildirim yükümlülüğü
ve meydana gelen zarar sebebiyle hukuki sorumluluğu iş ve sosyal güvenlik yasalarıyla belirlenmiştir. İşverenin, bu sorumluluk hali ilke olarak iş
akdinden doğan işçiyi gözetme ve koruma borcundan kaynaklanmaktadır.
Bu çalışmamızda işverenin işyerinde meydana gelen iş kazası olayını
nerelere bildireceği, bu durumla karşılaşması halinde neler yapması gerekeceği ve sorumluluklarının neler olacağı üzerinde durulmaktadır.
II- İŞVERENLERE GETİRİLEN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşverenin işyerinde meydana gelen iş kazası olayını bildirim yükümlülüğü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
13.maddesinin 2.fıkrasında ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77.maddesinin
3.fıkrasında açıklanmaktadır. Bu yasalara göre işverenin iş kazasını, kolluk
kuvvetlerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmesi zorunlu tutulmuştur.
A- Kolluk Kuvvetlerine Bildirim Yükümlülüğü
İşveren, 5510 sayılı yasanın 13.maddesinin 2.fıkrasına göre, iş kazası
olayını, kazanın meydana geldiği yerin yetkili kolluk kuvveti olan polis ya
da jandarmaya derhal bildirmekle yükümlüdür. İş kazası, bu kolluk güçlerinden herhangi birine değil, kazanın gerçekleştiği yere göre, bunlardan
hangisi görevliyse onun yetkili karakoluna bildirilmektedir.
Bildirme hali ise herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Buradan,
bu bildirimin matbu bir şeklinin olmadığı, herhangi bir yazı ile olayın gerçekleştiği yerin polis ya da jandarmasına vakit kaybedilmeksizin yapılabileceği anlaşılmaktadır. Yasada bu bildirim yükümlülüğüne yer verilmiş
olmasına rağmen, bununla ilişkili cezai müeyyideye yer verilmemiştir.
*

Sosyal Güvenlik Denetmeni
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B- Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim Yükümlülüğü
İşveren, 5510 sayılı yasanın 13.maddesinin 2.fıkrasına göre, iş kazası olayını, Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç kazadan sonraki üç işgünü
içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü
posta ile bildirilmekle yükümlüdür. İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde ise, bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günüdür.
İşverenler iş kazası bildirimlerini, işyerlerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine bildireceklerdir. Ancak, Kurumun başka
bir müdürlüğüne yapılan bildirim de bağlı olunan müdürlüğe yapılmış gibi
kabul edilecektir.
Bildirim süresi iş günü olarak belirlendiğinden cumartesi, pazar günleri
ile ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmayacak, bu günlere
rastlayan günleri takip eden günden itibaren söz konusu süre işlemeye devam edecektir.
İş kazası bildiriminin taahhütlü, ideali taahhütlü veya acele posta servisi (APS) ile yapılması durumunda belgenin postaya veriliş tarihi, adi posta
veya kargo yoluyla yapılması durumunda ise belgenin Kurum kayıtlarına
alınış tarihi dikkate alınmaktadır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin
35.maddesinde bu bildirimin elektronik ortamda da Kuruma bildirebileceği belirtilmektedir. Bu formun elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili
iş ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2012/13
sayılı Genelge ile ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Yukarıda anlatılan yasal süre içerisinde işverence iş kazasının bildirilmemesi halinde, idari para cezası uygulanmamakta olup, 5510 sayılı yasanın 21.maddesinin 2.fıkrasına göre, bildirim tarihine kadar geçen süre için
sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından işverenden tahsil edilmektedir.
C- Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne Bildirim Yükümlülüğü
İşveren, 4857 sayılı yasanın 77.maddesinin 3.fıkrasına göre, iş kazası
olayını, en geç 2 iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 665 sayılı KHK’nin 25.maddesi ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’na eklenen geçici 2.madde ile Bölge Müdürlüğüne/
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Müdürüne yapılan atıfların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Müdürüne yapılmış sayılacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, işverenler tarafından
yapılacak iş kazası bildiriminin ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
Yazılı bildirim yükümlülüğü herhangi bir şekle tabi tutulmamıştır. Ancak, usul olarak bildirim, işyerinin dosya numarasına yer verilen ve kaza
olayını kısaca açıklayan dilekçe ile işyerinin bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılmaktadır. İşveren tarafından yasal süresi içerisinde iş kazasının bildirilmemesi halinde 2012 yılı için 1.250 TL idari para
cezası uygulanmaktadır. Bildirimin taahhütlü, ideali taahhütlü veya APS
ile yapılması durumunda belgenin postaya veriliş tarihi, adi posta yoluyla
yapılması durumunda ise belgenin kayıtlara alınış tarihi dikkate alınmaktadır.
Hem SGK’ya hem de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacak
bildirimlerde, bildirim süresi iş günü olarak belirlendiğinden cumartesi,
pazar günleri ile ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmayacak,
bu günlere rastlayan günleri takip eden günden itibaren söz konusu süre
işlemeye devam edecektir.			
III- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI
İşverenin, iş kazası ile ilgili sorumluluk halleri 5510 sayılı yasanın
21.maddesinin 1.fıkrası, 23.maddesinin 2.fıkrası ile 76.maddesinin 2. ve
4. fıkralarında açıklanmaktadır. Bu sorumluluk halleri işverenin, sigortalı
bildirimini yasal süresi içerisinde yapmaması, sağlık hizmetlerini derhal
sağlamaması, iş kazasının oluşumdaki kastı veya iş mevzuatına aykırı davranışları sebebiyle oluşmaktadır.
A- İşverenin İşçisinin Sigortalı Bildirimini Yapma Sorumluluğu
İşveren, çalıştırdığı işçisinin sigortalı bildirimini inşaat, balıkçılık ve
tarım işyerlerinde işe başladığı gün, diğer işyerlerinde ise sigortalılık başlangıç tarihinden önce işe giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirmekle yükümlüdür.
Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içerisinde sigortalı işe giriş
bildirgesi ile SGK’ya bildirilmemesi halinde, 5510 sayılı yasanın 23.madMAYIS - HAZİRAN 2012
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desinin 2.fıkrasına göre, iş kazasına uğrayan sigortalı için SGK tarafından
yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile
gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, sorumluluk halleri aranmaksızın işverene ödettirilmektedir.
İşvereni bu anlamda sorumlu tutabilmek için sigortalı işe giriş bildirgesinin kanuni süresinde SGK’ya verilmemiş olması, iş kazasının, sigortalı
işe giriş bildirgesinin SGK’ya verildiği tarihten önce meydana gelmiş bulunması şarttır.
B- İşverenin Sağlık Hizmetlerini Derhal Sağlama Sorumluluğu
İşveren, 5510 sayılı yasanın 76.maddesinin 1.fıkrasına göre, iş kazasına
uğrayan işçisine sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal
sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ile yasada tanımlanan yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri SGK tarafından karşılanmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolayı, sigortalının tedavi süresinin
uzamasına veya malül kalmasına veya malüllük derecesinin artmasına sebep olan işveren 5510 sayılı yasanın 76.maddesinin 2.fıkrasına göre sorumlu tutulmakta, SGK’nın bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti
giderini ödemekle yükümlü olmaktadır.
C- İşverenin Kastı Veya İş Mevzuatına Aykırı Bir Hareketi Sonucunda
Meydana Gelen İş Kazasındaki Sorumluluğu
İş kazası, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, SGK tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine 5510 sayılı yasa gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı
tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin
işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, 5510 sayılı yasanın 21.maddesinin 2.fıkrasına göre SGK tarafından işverene ödettirilmektedir. Ayrıca, 5510 sayılı yasanın 76.maddesinin 4.fıkrasına göre bu
durumda SGK tarafından yapılan sağlık hizmeti giderleri de işverene tazmin ettirilmektedir.
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Kasıt, iş kazasına işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle neden olması hali olarak tanımlanmaktadır. Zarara neden olan eylemin
bilinçli olarak yapılması kasıt için yeterli olup, sonuçlarının istenip istenmemesi kastı ortadan kaldırmamaktadır. İşverenin eylemi hukuka aykırı
olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, ihmali veya ağır ihmali sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
4857 sayılı İş Kanununun 77.maddesine göre, işverenler işyerlerinde
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,
araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler
işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını
denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması
gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve
gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.
İş kazası işverenin, yukarıdaki paragrafta yasal düzenlemesine yer verilen sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa, bu durum, işvereni SGK’na
karşı sorumlu hale getirmektedir.
İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınmaktadır. Kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel
ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen iş kazasının
meydana gelmesi durumudur. İşveren alınması gerekli herhangi bir önlemi
almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemeyecektir.
IV- SONUÇ
Sonuç olarak, ağır yaptırımlarla karşılaşmamak için işverenler üzerlerine düşen sorumlulukları dikkatli bir şekilde yerine getirmelidir. Bunun için
öncelikle işyerinde çalışanların yasal süresi içerisinde sigortalı bildirimlerini yapıp, işyerinde işçi sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat
hükümlerine uygun hareket edilmesini sağlamalı ve bunun takibini de yapmalıdır. Ayrıca, iş kazası olayının hem SGK’ya hem de işyerinin bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ayrı ayrı olarak bildirilmesi
yükümlülüğünün halen devam ettiği unutulmamalıdır.

MAYIS - HAZİRAN 2012

255

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
Güzel, Ali, Okur, Ali Rıza ve Caniklioğlu, Nurşen (2010). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (12.05.2010). Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (27579 sayılı).
T.C. Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı).
T.C. Yasalar (10.06.2003) 4857 Sayılı İş Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (25134 sayılı).
T.C. Yasalar (05.07.2003) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu.
Ankara: Resmi Gazete (25159 sayılı).
T.C. Yasalar (02.11.2011) 665 Sayılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. Ankara: Resmi Gazete (28103 Mükerrer
sayılı).
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (01.12.2008) 5624/18632 sayılı kararı.
Ankara: Yargıtay 21. Hukuk Dairesi.

256

MAYIS - HAZİRAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK
İNCELEMELERİ
Yasin KULAKSIZ*
1- GİRİŞ
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol yetkisi, 31.05.2010 tarihinde kabul edilen ve 16.06.2006 tarihli ve 26200 sayılı
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59’uncu maddesi ile düzenlenmişti. Söz konusu maddenin devamı 4’üncü fıkrasında ihaleli işler yapan
işverenlere, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik
belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik
Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda
Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu konusunda
Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabileceği belirtilmiştir.
Bu çalışmada ihaleli işlerde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirlerce yapılacak asgari işçilik incelemelerinin nasıl
olacağı konusu anlatılacaktır.
2- YAPILACAK İNCELEMELER
27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı ‘‘Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmeliğin’’ 5’inci maddesi ile incelemelerin nasıl yapılacağı konusu
düzenlenmiştir. Buna göre ihale konusu işlerde incelemenin;
• İşin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil, toplam istihkak tutarına işin asgari
işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılacağı,
*

SGK Müfettiş Yrd.
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• İşin sözleşmesinde çalıştırılacak işçi sayısı belli ise, öncelikle bu işçilerin sigortalılık niteliği, ücretlerinin işyeri kayıtlarına usulüne uygun olarak intikal ettirilip ettirilmediği, ayrıca bunların prime esas kazançları ile
prim ödeme gün sayılarının Kuruma eksiksiz bildirilmiş olup olmadığının
tespit edileceği ve bu tespit sonucunda düzenlenecek raporda, sözleşmede
çalıştırılması öngörülen işçi sayısının nazara alınarak, işyeri kayıtlarından
çalıştırıldığı tespit edilen işçiler ile ücretlerine aylar itibarıyla yer verileceği,
• İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması hâlinde, döviz
tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem
yapılacağı,
• İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi hâlinde, incelemenin, işverenin bu husustaki
yazılı isteğini ayrıca Kuruma dilekçe ile bildirmek kaydıyla, bu işlerin en
yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılacağı,
Anılan yönetmeliğin ortak hükümler başlıklı 6’ncı maddesinde ise inceleme yapılacak durumlarda hangi hususların dikkate alınacağı düzenlenmiştir. Buna göre;
• İnceleme yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici
kabulün noksansız yapıldığı, tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik
miktarının dikkate alınacağı,
• İhale konusu işlerde işverene ödenen toplam istihkak tutarına, işin
asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle bulunan asgari işçilik miktarı,
işin bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar
toplamı ile kıyaslanacağı, bu kıyaslama sonucunda, işin faaliyet süresi için
Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari işçilik miktarı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun tespiti hâlinde, durum açıklanarak ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin
rapor düzenleneceği,
• Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının,
inceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik miktarından az olması durumunda, işveren kayıtlarında yer alan;
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• Alt işverenler tarafından yapılan işler hariç olmak üzere, ünitesi ve işyeri sicil numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan Kanun
kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan
malzemeli işçilik ödemelerinin,
• Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalı olanların bu durumları, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/
Sosyal Güvenlik Sicil Numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerinin yanında sigortalı çalıştırmadan bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış
faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemelerinin,
• Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki
tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarının,
Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yapılan nakliye ödemelerinin,
• Kuruma mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bakımından,
hafriyat ve nakliyat işleri için diğer firma veya şahıslardan alınmış faturalı ödemeler dikkate alınmamak kaydıyla, Kurumda tescilli bir işyerinden sevk ve idare edilen makine parkına sahip işverenlerin, bu parktaki
araçlarında çalışanların incelemesi yapılmakta olan ihale konusu işe ilişkin
işyerinden Kuruma bildirilmemiş olduğu saptanmak ve bu durum işyeri
kayıtlarıyla doğrulanmak şartıyla, düzenlenecek raporda açıkça ve ayrıntılı
olarak ortaya konulan, faturaya dayanmayan, hak ediş raporlarından tespit
olunan hafriyat ve nakliyat bedellerinin, işverene ödenen toplam istihkak
tutarından veya maliyet bedelinden düşülerek Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı yeniden hesaplanacağı,
• İşveren kayıtlarından bazı sigortalılara Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst sınırının üzerinde ücret
ödendiği tespit edilebiliyorsa, ücret tediye bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile üst sınır arasındaki fark ve salt işçilik içeren faturalı işçilik ödemeleri, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan asgari işçilik
tutarından düşülerek inceleme yapılacağı,
• Fatura ve gider belgelerinde kayıtlı tutarların, bu belgelerden yapıldığı
anlaşılan işlere karşılık alınan hak ediş raporu ile ödenen tutarlardan fazla
olması durumunda, aşan kısmın incelemede dikkate alınmayacağı,
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• İncelemede, yapılan ödemelerin katma değer vergisi dışındaki tutarlarının esas alınacağı,
• İnceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik tutarının Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun anlaşılması durumunda, işverene, adı geçen yönetmeliğin
ekindeki belgeler ile birlikte ilişiksizlik belgesi verilebileceğine dair rapor
düzenleneceği, hesaplanan asgari işçilik miktarının Kuruma eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde ise, bildirilmeyen tutarın, faaliyette bulunulan aylar
tespit edilebiliyorsa bu aylara, tespit edilemiyorsa faaliyette bulunulan son
aya mal edileceği ve Kanunun 88’inci ve 89’uncu maddeleri ile 102’nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri uyarınca işlem yapılması
gerektiğinin raporda önerileceği, yapılan inceleme sırasında Kurum mevzuatına aykırı bir durumun tespiti hâlinde düzenlenecek raporda bu hususlara da yer verileceği hüküm altına alınmıştır.
3- RAPORLAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR
3.1. Rapor Üzerinde Yapılacak İşlemler
• Meslek mensuplarınca düzenlenen raporların, mücbir sebep olmadığı
sürece en geç on beş gün içinde işleme konulacağı,
• Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmesinin, Kurumun denetim
ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin asgari işçilik miktarının
tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmayacağı, meslek
mensuplarınca düzenlenen raporların Kurumca gerek duyulan hâllerde
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenecek yöntemlerle her zaman incelenebileceği,
• Meslek mensubunca düzenlenen raporlarda ünitece eksiklik veya
maddi hata tespit edilmesi hâlinde, raporu düzenleyen meslek mensubundan on beş gün içinde ek rapor vermesinin iadeli taahhütlü bir yazıyla isteneceği, ek raporda da eksikliğin veya maddi hatanın giderilmemesi durumunda, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılmayacağı yine
iadeli taahhütlü bir yazıyla işverene ve raporu düzenleyen meslek mensubuna bildirileceği,
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• Ek raporun verilmemesi, eksiklik veya maddi hatanın düzeltilmemiş
olması, yapılan düzeltmenin yetersiz bulunması ya da meslek mensubunca, raporunun eksiksiz veya hatasız olduğunun iddia edilmesi hâlinde,
rapor ile rapora konu işe ilişkin tüm belgelerin ilgili ünite tarafından, inceleme yapılmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine
gönderileceği,
• Meslek mensubunca düzenlenecek raporun ilgili üniteye intikalini müteakip ünitece, yapılan inceleme sonucunda söz konusu yönetmeliğin 6’ncı
maddesine göre tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan fark işçilik
tutarı üzerinden hesaplanacak sigorta primleri ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ile idarî para cezaları tutarlarının ödenmesi için durumun,
işverene iadeli taahhütlü bir yazıyla bildirileceği, yapılan tebligat üzerine işveren tarafından borcun bir ay içinde ödeneceğinin ilgili üniteye yazılı olarak taahhüt edilmesine rağmen, borcun bu süre içinde ödenmemesi hâlinde, ünitece
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı,
• Meslek mensubunca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenen raporda ödenmesi önerilen borcun tahsil edilmesi veya işverenin
borçlarını karşılayacak miktarda banka teminat mektubu, devlet tahvili,
hazine kefaletini haiz tahvil veya bonoların üniteye teminat olarak verilmesi hâlinde, o işyerinden kaynaklanan başkaca borcu da yoksa, soğuk
damgalı ilişiksizlik belgesi verileceği, ancak, alınan teminat, teminatın
üniteye verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar nakde çevrilerek,
Kurum mevzuatına göre ilgili hesaplara mahsup işlemlerinin yapılacağı
düzenlenmiştir.
3.2. Rapor Düzenlenmeyecek İşler
Meslek mensuplarının hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki
işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işler ve Kurumda tescil edilmemiş veya
tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri, hakkında bu yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenleyemeyecekleri kabul edilmiştir.
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3.3. Rapor Düzenleme Sınırı
Meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları Kurum Yönetim Kurulunca belirlenmektedir.
3.4. Rapor Düzenleme Şekli
• Meslek mensupları tarafından ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin düzenlenecek raporlarda;
• İhaleli işlerde Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi alınmasına ilişkin Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler tarafından düzenlenen rapora eklenecek İhaleli İşlere ait hesaplama
cetveli, düzenlenmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik
belgesi alınmasına ilişkin Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler tarafından düzenlenen rapor kapağına ilişik ve Sosyal
Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi alınmasına ilişkin Yeminli Malî
Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler tarafından düzenlenen
rapora uygun olarak bilgisayar ile düzenleneceği belirtilmiştir.
• Meslek mensuplarının, düzenledikleri raporun her sayfasını paraflayarak, rapora, rapor tarihinden önceki üç ay içinde bağlı oldukları meslek
odasından alınan Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi alınmasına ilişkin rapor düzenleyecek Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlere ait Faaliyet Belgesini ve işverenle yaptıkları
sözleşmenin aslını veya aslı görülmek kaydıyla ilgili ünitece onaylı bir
suretini eklemek zorunda oldukları,
• Raporların üç nüsha düzenlenerek, bir nüshasının meslek mensubunca
dilekçe ekinde ilgili üniteye, bir nüshasının işverene verileceği, diğer nüshası da raporu düzenleyen meslek mensubu tarafından gerektiğinde ibraz
edilmek üzere, Kuruma verildiği tarihten itibaren beş yıl süre ile saklanacağı,
• Belirtilen şekle uygun olmayan, silinti veya kazıntı bulunan raporların, maddede belirtilen şekle uygun hâle getirilmek üzere gerekçeleri de
belirtilerek yazı ekinde meslek mensubuna iade edileceği, meslek mensubunun, gerekli düzeltmeleri yazının tebliğinden itibaren en geç on beş gün
içinde yaparak yeniden düzenleyeceği raporu ilgili üniteye intikal ettireceği yönetmelik ile düzenlenmiştir.
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3.5. Rapor Düzenlenemeyecek Haller
İşverenin veya alt işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek
mensuplarının, aynı işveren ve alt işveren için veya kendilerinin, boşanmış
dahi olsa eşinin usul ve füruundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu
derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak
oldukları işyerleri hakkında rapor düzenleyemeyecekleri belirtilmiştir.
3.6. Düzenlenen Raporlardan Doğan Sorumluluk
Meslek mensuplarının, gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek Kurum zararına sebebiyet verdikleri takdirde, oluşan Kurum zararından işveren ile
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları bu durumda ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılacağı, düzenledikleri
rapor ile Kurum zararına sebebiyet verdiği, Kurumca tespit edilen meslek
mensuplarınca daha sonra düzenlenen raporların da işleme konulmayacağı, meslek mensuplarının şirket hâlinde çalışması durumunda, düzenlenecek raporlardan doğacak cezai ve malî sorumluluğun raporu düzenleyen
meslek mensubuna ait olacağı kabul edilmiştir.
4. SONUÇ
Meslek mensuplarınca ihaleli işler için yapılacak olan asgari işçilik
incelemeleri neticesinde, düzenlenecek olan raporlarda uyulması gerekli
usul ve esaslar adı geçen yönetmelik ile düzenlenmiştir. Meslek mensuplarınca düzenlenecek olan raporlarda yönetmelikte belirtilen hususlara uyulması Kurum zararının ortaya çıkmaması, işverenin ve meslek mensubunun
cezai ve mali sorumluluğuna yol açmaması bakımından son derece önemlidir.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu (27.09.2008). Serbest Muhasebeci Malî
Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik. Ankara : Resmi Gazete (27010 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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MUHASEBE HİLELERİNİ ÖNLEMEDE ÇÖZÜM YOLU OLARAK
KULLANILACAK STRATEJİLERİN BİLEŞENLERİ
WHAT COMPONENTS SHOULD THE STRATEGIES TO
COMBAT ACCOUNTING FRAUDS INVOLVE ?

Yrd. Doç. Dr. Canol Kandemir*
Yrd. Doç. Dr. Şenol Kandemir**
Öz
Gerek kamu, gerekse özel kesimde muhasebe hilelerinin neden olduğu
kayıpların artması gerçeği karşısında muhasebe hileleri ile mücadele etmek
yeni ve artan bir önem kazanmaktadır. Hiç kuşku yok ki, bu mücadelede
hile incelemesi, bağımsız denetim, iç denetim, anonim ihbar hatları ve hile
anketi gibi araçların birlikte ve etkin bir biçimde kullanılması muhasebe
hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılması olasılığını yükseltebilecektir.
Ancak en az uygulama kadar yaşamsal olan bir konu ise muhasebe hileleri ile denenmiş ve doğru stratejiler kullanarak mücadele etmektir, çünkü
askerî bir deyiş ile “Yığınakta yapılan hatalar (stratejik hatalar) telâfi edilemez.” ve sonuç olarak yenilgi ya da başarısızlık hemen hemen kaçınılmaz olmaktadır. Başka bir anlatımla, stratejiler hatalı olarak oluşturulur
ise, mücadeleyi doğru bir şekilde uygulamak (yanlış stratejiyi doğru uygulamak) istenen sonuçları veremeyecektir. Durum böyle kabul edilir ise,
doğru stratejiler oluşturulması muhasebe hileleri ile mücadeleyi kazanmanın bir önkoşulu haline gelmektedir. Doğru stratejiler belirlemek kolay
bir iş olmasa da, ilgili yazında yer alan çalışmalar ve vaka analizlerini incelemek ve sonuçlar çıkarmak doğru bir başlangıç noktası olabilir. Burada
muhasebe skandalları ile ilgili bazı araştırmalardan hareket edilerek Türkiye için geliştirilmesi olası bir strateji önerisinin içerebileceği bileşenler
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

*
**

Çağ Üniversitesi İ.İ.B.F., Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Çağ Üniversitesi İ.İ.B.F., Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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Anahtar Sözcükler: Muhasebe Hileleri, Mücadele Stratejileri, Hile İncelemesi, Bağımsız Denetim, İhbar Hatları.
Abstract
The struggle against accounting frauds has been gaining a new and
higher importance knowing the fact about increasing losses arising from
these frauds both in the public and private sector. It is beyond any doubt
that in this struggle a mixed and effective implementation of vehicles such
as fraud examination, auditing, internal audit, anonymous hotlines, and
fraud survey can increase the possibility of preventing and detecting accounting frauds. Nevertheless, another point which is as much important
as effective implementation is to fight against frauds with tried-and-right
strategies, because the errors made in the build-up (i.e. strategic errors)
are not compensated in practice at all and as a result the defeat or failure
is almost inevitable, as a military expression sets forth. In other words, if
the strategies are badly formed, fighting in the right manner (i.e. the right
implementation of wrong strategies) cannot create desired results. If this
is the case, the formation of right strategies is becoming a prerequisite to
win the fight against accounting frauds. Though it is not an easy task to
built right strategies, examining and drawing some conclusions from prior
researches and case studies in the relevant literature may be a right point to
begin. Here it is presented an attempt to detect the components involving
a probable strategy proposal for Turkey departing from some researches
about accounting scandals.
Key Words: Accounting Frauds, Strategies to Combat Frauds, Fraud
Examination, Auditing, Anonymous Hotlines.
1. GİRİŞ
İnsanoğlunun parayı icat eder etmez, ki bu olay M.Ö. 750 yıllarına dek
geriye doğru gitmektedir, hile ve manipülasyon yapmaya başladığı varsayılabilir. Mal veya hizmet değiş tokuşunda kullanılan sığır, tütün, balina
ve fil dişi gibi o zaman değerli sayılan mallar ile belki de çok kapsamlı
hileler ve manipülasyonlar yapamamıştır, ancak altın ve gümüşten yapılan
sikkeler ilk kez meta-para olarak kullanılmaya başlandıktan sonra “kırp16
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ma” ve “ayar bozma” yöntemleri ile hile ve manipülasyon çağı olağanüstü
hız ve boyut kazanmıştır. Aslında hile ve manipülasyonunun mutlak surette ahlakî, psikolojik ve hatta biyolojik yönleri olmak gerekir, ama para
ekonomisine geçildikten sonra iktisadî ve maddî gerçekliklerin yukarıda
sayılan diğer gerçekliklerin önüne geçtiği ve hepsinden belirleyici olduğu
da söylenebilir. Gerek ülkemizde, gerekse dünyanın başka coğrafyalarında
yaşanan küçüklü büyüklü her skandaldan sonra kolaylıkla sanık sandalyesine oturtulan ve sonra da mahkûm edilen üst düzey yöneticilerin suç olarak nitelendirilen eylemleri işlerken sahip olduklarına inanılan açgözlülük,
hırs ve kibir gibi değerlerin, son tahlilde daha çok para ve daha çok güç
elde etmekte işlevsel oldukları düşünülebilir.
Günümüzde bir suç ekonomisinin varlığı, devasa büyüklüğü ve yasal
ekonomi ile bütünleşmesi konusunda genel bir mutabakat olduğu iddia
edilebilir. Bu ekonomi büyük ölçüde kayıt dışı, yer altı ve mafioz unsurları
içermekte, siyasal bağlantılar yoluyla yasal ekonomiye şu ya da bu yoldan
eklemlenmeye çalışmaktadır. 1980’lerin başında gündeme giren “ekonomik suça ekonomik cezalar” anlayışının yasal ekonomiye eklemlenme çabalarını kolaylaştırmış olduğu düşünülebilir.
Hileler ve manipülasyonlar suç olarak kabul edildiği ve belirli yaptırımlarla karşılaştığı halde biçim değiştirerek günümüze kadar gelmiştir.
Gerçekte sadece biçim değiştirerek kalmamış, nitelik de değiştirmiştir. Nitekim zaman içinde daha karmaşık ve tespit edilmesi zor mekanizmalar
kullanılmaya başlanmış, boyutları ulusal sınırları aşarak uluslararası ölçülere ulaşmış ve dahası nicelik olarak da tırmanma eğilimi içinde olmuştur.
Nicelik bakımından artış görülmesi kısmen, ekonomilerin, kurumların ve
örgütlerin daha saydam bir ortam içinde faaliyet göstermelerine bağlansa da kaygı verici olmak gerekmektedir. Sözgelimi Birinci Dünya Savaşı öncesindeki 50 yıllık dönem içinde yaşanmış olan birinci küreselleşme
döneminde, sermayedarların keşfedecekleri ve nüfûz edecekleri yeni ve
bakir pazarlar bulmak imkân dâhilinde idi, fakat 20.yy’ın son çeyreğinde
hâkim olan ikinci küreselleşme döneminde görülen emperyal genişlemelerin karşılaştığı yerel ve bölgesel direnişler, artık yeni genişleme alanlarının kalmadığı ve paylaşılacak pastanın büyüklüğünün ve büyüme hızının
belirli bir büyüklük ve öngörülebilir bir aralık veya çerçeve dâhilinde ele
alınabileceğini işaret etmektedir.
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Hile ve manipülasyonlar, belirli bir pastayı ya da iktisadî ve malî anlamda geliri bilinen kurallar çerçevesinde, yasal yollarla ve gerçekleştirilebildiği ölçüde adîl olarak paylaşmak istemeyen kişi, kurum, işletme ve diğer
kuruluşların başvurdukları araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurallar
ve yasalar, hile ve manipülasyonların meydana gelmesinde ve ardından önlenmesinde kilit önemde bulunmaktadır, ancak burada sayısal olarak kural
ve yasaların çokluğundan, her iktisadî, ticarî ve malî olayı bireysel olarak
kapsamasından söz edilmemektedir. Daha da önemlisi, kuralların ve yasaların sözüyle (lafzıyla) ve özüyle (ruhuyla) bir bütün olarak uygulanması,
uygulanmak istenmesidir. Tam bu noktada genel olarak suç kavramını ve
özelde ekonomik ve malî suç kavramını sadece adlî bir olgu olarak algılamayıp iktisadî, sosyal, psikolojik, biyolojik bütün yönleriyle ele almak
gerekmektedir, aksi halde suç olayları teknik bir konu olarak güvenlik
kuvvetleri ve hukukçuların görev alanına hapsedilecek, verilecek cezaların
caydırıcılığı daima tartışma konusu yapılacak ve bulunacak çözümler zarar
görenler ve toplum için tatmin edici olamayacaktır. Oysa suçun meydana
gelmesinden sonra tazmin ve telafî edici çalışmalar yapmak yerine suçu
önlemeye yönelik çalışma yapmanın iktisadî ve toplumsal maliyetlerinin
çok daha kabul edilebilir düzeyde olacağı genel olarak kabul edilmektedir.
İşletmelerin sahip olduğu aşırı yüksek üretim kapasiteleri ve aşırı düşük
talep eşitsizliği, devrevî yapısal krizlerin habercisi olmanın yanında konumuz açısından bir başka gerçekliği vurgulamaktadır, çünkü büyüme ve
hele istikrarlı büyüme hem bireyler, hem ülkeler açısından giderek zorlaşmaktadır. Bu koşullarda bölüşüm de en az büyüme kadar değer kazanmıştır. Hile ve manipülasyonları önleyerek en azından asgarî ölçülere çekmeye çalışarak sağlıklı bir büyüme ve adîl bir bölüşüm yaratmak daha olası
ve gerçekleştirilebilir bir amaç haline getirilebilecektir.
Yakından bakıldığında çoğu hile ve manipülasyonlar, sonuç itibariyle
bir muhasebe hilesi ve manipülasyonu olarak nitelenebilir. Muhasebe birimlerinin kendi olanaklarıyla hileleri, hataları, manipülasyonları, düzensizlikleri ve uygunsuzlukları bulması imkân ve ihtimal dâhilindedir, fakat
içeriden muhasebe bölümünden ya da üst yönetimden birinin de “oyun”un
içinde olması ve muhasebe belgelerinin ve defterlerinin de oyuna uygun
biçimde düzenlenmesi durumunda söz konusu kuralsızlıkların saptanma18
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sında zorluk derecesinin artması doğaldır. Hile ve manipülasyon olaylarının içinde son zamanlarda yöneticiler, yönetim kurulu ve denetim komitesi
üyeleri ve iç denetçiler ile birlikte “bağımsız” denetçiler ve “serbest” muhasebeciler de yer alabilmektedir. Dolayısıyla hile ve manipülasyonlardan
dolayı patlak veren malî skandalları tek başına muhasebe ve denetim alanına ve bu alanın uygulayıcılarına yüklemek ne kadar eksik ve yanlış yaklaşım ise, deyim yerindeyse tuzun koktuğu yerden soruna ve hastalığa neşter
vurulmak istenmesi de o kadar doğru ve yerinde bir yaklaşım olmuştur.
Bu çerçevede öncelikle iktisadî ve malî sistemin düzenleyicilerinin, gözetimcilerinin ve denetimcilerinin aklanması ve sistemin diğer oyuncuları ile
topluma örnek olması ve öncülük etmesi lâzım gelmektedir.
Soğuk Savaş sonrası dünya ekonomisinde malî ve spekülatif sermayenin sınai sermayeye hakim olmaya başladığı bilinmektedir. Genel olarak,
malî sermayenin miyop olduğu, çok kısa vadeli düşündüğü, sınaî sermayenin ise uzun vadeli hesaplar yaptığı kabul edilmektedir. Böyle bir dünyada ekonomik ve finansal suçlar, dünya çapında tehdit oluşturmaktadır.
PwC’nin araştırmasına göre (2005:10-12) büyük şirketler, maruz kaldıkları
hile ve manipülasyonları iş yapmanın doğal bir gereği olarak kabul etmekle birlikte, ortaya çıkan kayıplar bu şirketlerin kâr potansiyellerini tehdit
edecek düzeydedir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için ise, hile ve
manipülasyonların meydana getirdiği kayıplar ticarî başarı ve sürekliliği
kesintiye uğratabilecek kadar büyük ve ölümcül bir tehdit oluşturmaktadır.
Hile ve manipülasyonların iktisadî ve toplumsal maliyetleri çok yüksek olmakla kalmamakta, bu durum aynı zamanda hile ve manipülasyon
niteliğinde olan eylemleri yapmayı kolaylaştıran ve hızlandıran kültürel
bir erozyon ve çürüme atmosferi yaratmaktadır. Dolayısıyla kendi kendini
besleyen bu kısır döngüden çıkmak ve genel olarak yolsuzluk çemberini
kırmak geçmişe oranla daha büyük önem kazanmaktadır.
Suçtan elde edilen gelirlerin ana kaynaklarından birisi yolsuzluktan elde
edilen gelirlerdir. Yolsuzlukta kullanılan karmaşık yapılar, kuralların üzerinden atlayabilen ya da kuralları dolanmayı bilenlerce oluşturulabilmekte
ve kural ihlâllerini önlemek için getirilen yeni kurallar da ister istemez
daha karmaşık olabilmektedir. Karmaşık yapı, kuralları atlayabilen ya da
dolanabilen nitelikli beyaz yakalı işçilerin varlığı ile daha da karmaşık bir
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görünüm arz etmektedir. Lehman ve Akçabol (2005:615-6)’a göre beyaz
yakalı suçları işleyenler profesyonel meslekleri olan yöneticiler, avukatlar, muhasebeciler ve yatırım bankacılarını içermektedir. Yukarıda sayılan
meslek mensûplarının üzerindeki beyaz yaka ya da takım elbise simgesel
bir anlam taşımanın ötesinde nitelikli suçlar işlemek için sahip olunması gereken bilgi ve yetki faktörlerinin önemini göstermektedir. Suçun ve
özellikle ekonomik suçların meydana gelmesinde ve işlenmesinde aslında
beyaz yakalıların daha becerikli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte
pek az sayıda beyaz yakalı suçlunun ciddî hapis cezalarına çarptırıldığına
tanık olunmaktadır.
Muhasebe ve denetim faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu ortam, suç
ekonomisinden ve yolsuzluklardan soyutlanmış, ayrı bir dünya değildir.
Muhasebe ve denetim de dâhil tüm sistemler aynı iktisadî ve sosyal yapı
içinde faaliyet göstermektedir. Bu yapı ise kurallar, yönetim, ekonomik
krizler, yoksulluk, politika, ırk, cinsiyet ve sınıf gibi değişkenlerin sürekli
etkileşimi sonucunda şekillenmektedir. Dolayısıyla suçu kökten biçimde
azaltmanın yolu suçun doğduğu iktisadî ve sosyal yapıyı ve dokuyu değiştirmekten geçmektedir. Bu nedenle suçu önleme ve ortaya çıkarma çabalarından sonuç almak ancak etkili ve uyumlu kamusal ve özel politikalar çerçevesinde gerçekleştirilebilecek denli büyük ulusal bir proje sayılmalıdır.
Muhasebe hilelerine karşı mücadelede kamunun her kesimine düşen
ödev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Söz konusu görev ve sorumluluklara muhasebe ve denetim yazınında sık sık değinilmektedir. Çalışmada
özellikle muhasebe skandalları ile ilgili araştırmalardan yararlanarak Türkiye için işlevsel olabileceği düşünülen bir mücadele stratejisinin hangi
bileşenlere dayandırılması gerektiği tartışılmıştır. Hile ile mücadele gibi
uzun soluklu ve kapsamlı mücadelenin bileşenleri kuşkusuz bunlarla sınırlı değildir, ancak bu çalışma ile önemli olduğu düşünülen bilenler için
sınırlı bir liste oluşturmaya başlamanın da bir aşama olarak görülebileceği
değerlendirilmiştir.
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2. TEMEL BİLEŞENLER
2.1. Hile ve manipülasyonlar, bir açıdan kurulu iktisadî, ticarî ve malî
sistemlerin eksiklikleri ve zaafiyetleri olduğunun da anlaşılmasına olanak
veren deneyimler ya da olaylar olarak nitelenebilir. Nitekim hile ve manipülasyonlar, çoğunlukla ekonomik suç kavramı içinde değerlendirilmektedir. Cressey’in hile üçgeni veya risk değerlendirme modelinde (Wells,
2008:13) de ekonomik suç kavramı üç saç ayağına dayandırılmaktadır.
Hile ve manipülasyon yapma isteği (motivation) ve bunu yapabilecek
ahlakî ve kültürel yapı (attitude) hile ve manipülasyonların failleriyle ilgilidir, ancak bu iki (bağımsız) değişkenin harekete geçebilmesi için hile
ve manipülasyon koşullarının (conditions) uygun olması ya da olgunlaşması gerekmektedir. İktisadî ve ticarî koşullar, hile ve manipülasyon için
elverişli fırsatlar yarattığında, fail (insan) ile ilgili diğer faktörler devreye
girmektedir. Hile ve manipülasyonun yüksek olasılıkla meydana gelebilmesi için üç faktörün de aynı anda işlerlik kazanması gerektiği göz önünde
tutulduğunda, koşulların önemi daha da büyümektedir.
“Koşullar”, hile ve manipülasyon ortamıdır. Ulusal ekonominin, sektörlerin ve ilgili endüstrilerin durumu hile ve manipülasyonları teşvik
edebilmekte ya da sınırlandırabilmektedir. “Koşullar”ı değerlendirirken,
piyasa ekonomilerinde makro düzeyde “kâr maksimizasyonu” temel güdüsünün sınırsızlığı olgusu üzerinde özellikle durmak gerekmektedir.
Kârlılıkta sınır tanımamak; sosyal, kültürel, biyolojik ve çevresel faktörlerin ikinci plana atılmasına veya aynı anlama gelmek üzere bu faktörlere
önem verilmesi ise kâr hedeflerinin etkili bir şekilde sınırlandırılmasına
neden olmaktadır. Kontrol edilmeyen kâr maksimizasyonu hedefi kötüye
kullanmaya açık kontrolsüz bir istek yaratmaktadır. Hile ve manipülasyon
olaylarına karışan yönetici ve çalışanları baştan çıkaran biraz da kârlılığın
belirlenmesinde her şeyin mümkün ve muhtemel olmasıdır. Sonuç olarak,
kâr hedeflerinin sadece kârlılık, maliyetler ve verimlilik gibi parametrelere
değil; sosyal, kültürel, biyolojik ve çevresel faktörler ve önceliklerle ilgili
kısıtlamalara tabi olması, işletme sahip ve yöneticilerinin hırslarını bir dereceye kadar toplum ve doğa yararına dizginleyebilecektir. Kârlılık ve maliyetler konusunda da, gösterge niteliğinde sektörel, endüstriyel, ulusal ve
küresel ölçüler ve hatta standartlar oluşturulması izleme, gözetim, denetim
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ve değerlendirme faaliyetlerini kolaylaştırabilecek, hile ve manipülasyonların yakalanması, ortaya çıkarılması ve önlenmesine destek olabilecektir.
İlgili meslek örgütleri ve birlikler ile düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar,
endüstri oran ve standartlarının oluşturulması ve bunlara göre uygulamalar
yapılmasında işbirliği yaparak olağan olan ve olmayan sonuçların saptanmasında yardımcı olabilir.
“Koşullar”ı yönetmenin ikinci önemli yolu, kontrol işlevini etkili bir
konuma getirmek ve etkinleştirmektir, zira kontrolların her durumda yadsınamayacak kadar caydırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Bu noktada, öncelikle
işletmelerin iç kontrol sistemlerindeki zaafiyetlerinin giderilmesi, yönetim kurulunun gözetim görevini yerine getirirken sanki dışarıdan atanmış
bağımsız bir organ gibi çalışması, denetim komitelerinin yeterli çalışma
ve inceleme olanaklarına sahip etkin bir organ haline gelmesi, iç denetçilerin çalışmalarını yaparken yeterli yasal ve kurumsal güvencelere sahip
olmaları ile bağımsız dış denetimin zaman, eleman, kaynak ve tarafsızlık
açılarından kalitesinin yükseltilmesi akla gelmektedir. Denetimin bütün
unsurları arasında yakın işbirliğinin sağlanması ve bilgi ve belge paylaşımının yapılması da, denetimin asıl amacı olan finansal tabloların gerçeğe
uygunluğunun sağlanması ve sapmaların tespit edilmesini kolaylaştırabilecektir. Peterson ve Zikmund (2004:30-1)’a göre de güçlü bir iç kontrol sistemi, iç denetçilerin varlıklarını açıkça hissettirmesi, hile ve manipülasyon
yapan çalışanların soruşturulması, anonim ihbar hatlarının kurulması, hile
ve manipülasyon belirtileri konusunda çalışanların hizmet içi eğitimden
geçirilmesi gibi önlemlerin uygun bir bileşimi, hile yapmayı tasarlayanlar üzerinde yakalanma veya ortaya çıkarılma duygusunu yaratmada etkili
olabilecektir. Yöneticiler ve çalışanlar, en çok bir hile ve manipülasyon
yaptıklarında yakalanacaklarına inanırlar ise buna teşebbüsten çekinmektedir.
2.2. Hile ve manipülasyonlar içinde finansal raporlama hileleri, varlıkların kötüye kullanılması hilelerinden daha önemli görünmektedir, çünkü
meydana getirdiği kayıplar daha yüksektir. Finansal raporlama hileleri zaman zaman yönetici hileleri olarak da adlandırılmaktadır. Buradan çıkarılabilecek bir sonuç, yöneticilerin seçiminden atanmalarına, kararlarından
uygulamalarına kadar bütün yönetim ve özellikle orta ve üst yönetim süre22
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cinin alt düzey personelin izlenmesinden daha önemli olduğudur. Üstelik
çoğu personel üstleri tarafından hemen hemen her gün, yaptıkları bireysel
işler bazında izlenirken, yöneticiler için aynı günlük veya yakın izlemeden
söz etmek mümkün olamamaktadır. Bu çerçevede yönetim kurulları, en iyi
olasılıkla ayda bir toplanmakta ve yönetim uygulamalarını gözden geçirmektedir. İç denetçiler, özlük yönünden ve örgütsel olarak yönetime tam
bağımlıdır. Denetim kurulları, genellikle birkaç gün toplanarak ve üç ayda
bir kısa süreli çalışarak bütün faaliyetleri ve işleri içeren raporlar hazırlamaktadır. Sorun, etkili kurumsal yönetim ilkelerine inanarak uygulamakla
çözümlenebilir. Kurumsal yönetimin etkinleştirilmesi önemli olmakla birlikte, bundan önceki aşamada yönetici seçimi ve atamalarında, işletmede
meydana gelen hile ve manipülasyon vakalarının ve şüphelerinin dikkate
alınarak etik ilkelere, lekesiz bir özgeçmişe, bireyci ya da hizipçi değil
paydaşçı bir bakış açısına; anayasaya, yasalara ve kurallar manzumesine
saygıya; ulusal ekonomik planlara ve diğer ulusal hedeflerle uyumlu çalışmaya; yaratılan katma değerin işletme içinde ve dışında adîl ve hakça
paylaşılmasına, takım çalışmasına, bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirmeye titizlik gösterilmesinin de eylemli bir ölçüt haline getirilmesi işletme hissedarlarınca ciddî biçimde değerlendirmelidir. Şeklen ve yüzeysel
olarak yapılmayan işe alma, atama ve performans değerlendirmeleri üst
yöneticiler kadar kapsamlı olmasa da bütün yöneticiler için yapılabilir ve
bunun faydalarının maliyetlerini kolaylıkla geçebileceği tahmin edilebilir.
2.3. Hile ve manipülasyonların bir kısmı işletme defter ve belgelerinde
iyice gizlenmeye çalışıldıkları ve diğer bir kısmı da defter ve belge dışı
bırakıldıkları için bunların ortaya çıkarılmasında ve yenilerinin önlenmesinde ihbarların yüksek etkinliğe sahip olduğu genel olarak paylaşılan bir
düşüncedir. Bu nedenle, mesaî sırasında veya dışında kimlik belirtmeden
ihbar yapmanın özel kanallarının (anonim hatlar) oluşturulması ve yakından takip edilmesi önemlidir. İhbar mektuplarının değerlendirilmesinde,
isim belirtmeyen kişilerin ilettikleri bilgiler de imkânlar ölçüsünde ciddiye
alınıp bir sonuca bağlanmalıdır. Peterson ve Zikmund (2004:34)’a göre
bu hatlar, 24 saat açık olmalıdır, çünkü çalışanlar mesai saatlerinde söylediklerinin duyulacağı kaygısıyla bu hatlara konuşmak istemeyebilecektir.
Ayrıca, hilekâr işletmenin içinden birisi olabileceği için, bu hattın işletMAYIS - HAZİRAN 2012

23

MALİ

ÇÖZÜM

me içi ya da dışı eğitimli ve uzman kişilerce işletilmesi uygun olacaktır.
Son olarak, işletmenin personelini böyle bir hattın varlığı ve nasıl kullanılabileceği konusunda aydınlatması gereklidir. Beasley ve arkadaşlarına
(2001:7)’ne göre de, birçok hile ve manipülasyon yöneticilerin alt düzey
personeli zorlaması sonucu gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, personele yukarıdan baskı geldiğinde kullanabileceği anonim kırmızı hat imkânı tanınması daha önemli hale gelmektedir. Baskı en üst yönetim düzeyinden geliyor ise, denetim komitesinin devreye girmesi uygun olacaktır.
2.4. Hile ve manipülasyonlar çok az sayıda, nadiren yapılmakta, iyi
gizlendiği için ortaya çıkarılması zorlaştırılmakta ve yol açtığı maliyetler
büyük olmaktadır. Bu nedenle, özellikle bağımsız denetim çalışmalarının
planlanması aşamasında, hile ve manipülasyonlar ile bunların meydana getireceği riskin değerlendirilmesi ayrıca yapılmak zorundadır. Ayrı ve özel
bir değerlendirme yapmanın ve buna göre denetim programlarını yeniden
düzenlemenin toplam denetim maliyetlerini arttırması kaçınılmazdır, ancak daha az hile ve manipülasyon olan ve tercihen hiç olmayan finansal
tablolar ve denetim riski düşük raporlar ve görüşler almak tüm işletme
paydaşlarının önceliği olmak durumundadır. Dolayısıyla daha kaliteli denetimler için ortaya çıkan maliyet artışlarının paydaşların tolerans sınırları
içinde olması gerektiği varsayılabilir.
Bu aşamada, bağımsız denetçilere gerek risk değerlendirmesi yaparken, gerekse denetim çalışmaları sırasında hile incelemecisi (malî dedektif) özellikleri kazandırılması manipülasyonların yakalanması ve önlenmesi ihtimalini arttırabilecektir. Söz konusu hile incelemecisi özelliklerinin
iç denetçilere de kazandırılması önerilebilir. Ne kadar çaba gösterirlerse
göstersinler ve ne kadar kapsamlı hile ve manipülasyon eğitiminden geçerlerse geçsinler, iç ve dış denetçiler ancak bir dereceye kadar hile ve
manipülasyonları ortaya çıkarabilecektir, hile ve manipülasyonların ortaya
çıkarılması temel denetim amacı olarak tanımlanmamaktadır. Dolayısıyla
hile ve manipülasyon konusunda uzmanlaşmış uzman araştırmacıların istihdam edilmesi yoluna gitmekten çekinmemek gerekmektedir. Salt hile
ve manipülasyona yönelik olarak çalışan uzman araştırmacılar çok kısa
sürede ve sağlıklı bir biçimde sonuca ulaşabilecek ve eğer bir hile ve manipülasyon vakası ile karşı karşıya kalınmış ise yargı aşamasına yönelik alt24
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yapı çalışmaları (delil toplama ve mahkeme dosyasını hazırlama) hatasız
ve eksiksiz olarak tamamlanabilecektir, çünkü yargılama ve cezalandırma
faaliyetleri de hile ve manipülasyonlar ile mücadelede önleme ve ortaya
çıkarma faaliyetleri kadar olmasa da önemli bir aşamadır.
2.5. Gri alanlarda, aynen yargı içtihatlarında olduğu gibi kural, ilke ve
standart içtihatlarının yaratılması ve boşlukların bu şekilde zaman içinde
büyük oranda kapatılması düşünülebilir. ABD’de sermaye piyasaları kurulu (SEC) başkanı Arthur Levitt’in 1998 yılında yaptığı bir saptama buna
işaret etmektedir: “Yasallık (yasalara uygunluk) ve açık seçik hile arasında
kalan gri alanda1 çalışma yapan kimseler (finansal) raporlama sürecini
zehirlemektedir.” (Grant vd, 2000:41) Bu çerçevede içtihat oluşturarak
uygulama birliği ve bütünlüğü sağlamak için önce meslek kuruluşları ile
düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar arasında ve sonra düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile yasama organı arasında işlevsel iletişim ve çalışma
mekanizmalarının kurulması düşünülebilir. Muhasebe ve denetim meslek
mensûplarının tarafsızlık, sosyal sorumluluk ve bağımsızlık niteliklerinin
öneminin bir kez daha bilincine vararak ilgili kamusal kuruluşlara ve yasama organına bütün bilgisi, becerisi ve birikimini sunması sürecin hızlanmasına neden olabilecektir. Bu yolda, her şeyden önce muhasebe ve
denetim mesleğinin özel sermayeli ve fakat kamusal amaçlı ve nitelikli bir
iş olduğunun unutulmaması önemlidir.
Standart oluşturan otoritelerin, mevcût standartların ve uygulama yönergelerinin yetersiz olduğu noktaları sürekli olarak tespit edip boşlukları doldurması gerekmektedir. (Munter, 1999:36) Bununla birlikte, hile ve
manipülasyonları tamamıyla genel kabul görmüş muhasebe ilkelerindeki
boşluklara yüklemek soruna makro ölçekte bakmamaktan ileri gelmektedir, çünkü Imhoff (2003:126)’a göre standartlar ve standart koyucular,
sorunun sadece bir boyutunu oluşturmaktadır. Hissedarların yararına ve
onlar adına hareket etmeyebilen yöneticiler ve denetçiler, çok açık ve ilke
bazlı kurallardan dahi kaçacak yollar bulabilmektedir. Başka bir anlatımla,
1 Gri alanlar, muhasebe ilke ve standartlarının uygulanmasında bir örneklik olmayan, tersine
kuralların fazlaca zorlanmasından, çok geniş ya da çok dar yorumlanmasından, ilgili bir kural
olmamasından, kuralın eski olmasından doğabilen boşlukların ve çatlakların kötüye kullanılabileceği alanlardır.
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muhasebe ve denetim kendisinden daha büyük ve kapsamlı olan kurumsal
yönetim sisteminin bileşenleri arasındadır ve buradaki sorunlar kurumsal
yönetim sisteminde köklü değişiklikler yapılmadan çözümlenemeyecektir.
Bu çerçevede düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar sermaye piyasalarının
gözetiminden, finansal raporlama sürecinden, mevcût standart ve bunlara ilişkin kuralların uygulanmasından otoriteler olarak geçmişe göre daha
sorumlu olduklarının bilincinde olmalıdır. Meslek kuruluşları da geçmişte
meslek mensûplarına yön verilmesi, standartların oluşturulması, denetim
ve kalite güvencesi konularında yapılan önemli çalışmalara rağmen, bağımsız denetçilerin bağımsızlığı konusunda ilgili kamuoyunun güvenini
arttırabilecek sürekli girişimler içinde olmak durumundadır.
2.6. Performansı makyajlayan ya da başarısızlığı maskeleyen belirsiz
muhasebe uygulamaları olduğunda, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin açık ihlâlleri söz konusu olmadıkça denetçiler bunlara kabul etmeye eğilimli olmaktadır. Müşteriyi kaybetme korkusu denetçileri, meslekî
ilke ve kuralları tam anlamıyla uygulamaktan alıkoymaktadır. (Imhoff,
2003:123-4) Bu nedenle, bağımsız denetim firmasının müşteri işletme
karşısında tarafsız tutum ve çalışma usûllerini devam ettirebilmesi için
satıcı-müşteri ilişkisinin kısa vadede yeniden tanımlanması, orta ve uzun
vadede ise koparılması öncelikli bir sorun görünümündedir, çünkü bağımsız denetim biraz zorlama bir yorum ile bir mal olarak nitelendirilse dahi,
herhangi bir mal olmadığı açıktır. Burada arz edilen mal (denetim çalışması), müşteri işletmeye değil, müşteri işletmenin paydaşlarına yöneliktir.
Ancak mevcût durumda arz edilen mal müşteri işletmeye verilmektedir,
zira bunun ücretini ödeyen müşteri işletmedir ve ücret başta gelmek üzere
denetim sözleşmesinin diğer hükümlerinin belirlenmesinde işletme yönetimleri etkili olmaktadır. Başka bir deyişle, satıcı (denetim firması) ile alıcı
(müşteri işletme) arasında ödemenin tarafları olarak dolaysız, doğrudan
doğruya bir ilişki tarzı var iken, denetim firması ile paydaşlar (en başta
hissedarlar) arasında dolaylı bir ilişki söz konusudur. Hâlbuki bu ilişkin
tam tersi biçimde kurulması, yani denetim firması ile paydaşlar arasında
doğrudan, denetim firması ile müşteri işletme arasında dolaylı bir ilişkinin
geçerli olması daha uygun olabilecektir. Mevcût ilişki biçiminden dolayı
denetim firması, denetlediği işletmeye karşı nesnel davranamayabilmek26
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tedir. Tarafsızlığın ve nesnelliğin tesis edilebilmesi için önerilebilecek bir
yol, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların işletmelerden denetim ücretlerini ödeyebileceği bir havuz için kesinti yapması ve ücreti doğrudan doğruya söz konusu havuzdan ödenmesi olabilir. Belirli kalite standartlarını
yakalamış denetim firmalarının müşteri işletme tarafından bir bakıma açık
eksiltme ihaleleri ile belirlenmesi anlamlı değildir, çünkü hem aynı standartlarda hizmet veren denetim firmaları arasında bir seçim yapmak gereksizdir, hem de ihale süreci denetim kalitesi ile doğrudan ilişkili maliyet
unsurunun birinci derecede seçim ölçüsü haline gelmesine neden olmakta
ve bu ise denetim kalitesini olumsuz etkileyerek hile ve manipülasyonların oluştuğu atmosferi beslemektedir. Dolayısıyla, sadece denetimin ücretlendirilmesinin değil, görevlendirmenin de düzenleyici ve denetleyici
kuruluşlar tarafından yapılması önerilebilir. Böylelikle, zorunlu firma rotasyonu bizatihi bu kuralı getiren düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar tarafından ilk planda gözetilmiş olmaktadır.
2.7. Yargının hile ve manipülasyonları soruşturması için genel bütçeden
yeterli ödeneklerin ayrılması, gerek ekonomik suçların ortaya çıkarılması
ve cezalandırılmasında, gerekse caydırılmasında etkili bir rol oynayacaktır. Hâlihazırda yargı kuruluşları kaynak yetersizliğine bağlı olarak genellikle işletmelerin hile olaylarıyla ilgili olarak suç duyurusu niteliğindeki
dosyaları hazırlamasını beklemekte ve kendi bürokratik işlemlerini bu aşamadan sonra başlatmaktadır. Aslında yargı organlarında savcıların, soruşturma dosyası hazırlama ve kanıt toplama işini genel kolluk kuvvetlerine
havale etmesi, suçların ortaya çıkarılması ve cezalandırılmasında etkinliği
azaltabilmektedir. Bu konuda uzmanlaşmış adlî kolluk kuvvetlerinin oluşturulması ve bütçelenmesiyle, yargı organlarının soruşturma aşamasında
işletmelerin müfettiş raporlarına ve kolluk kuvvetlerinin genel raporlarına
bağımlılığı azaltılabilecek ve çoğu nitelikli suç oluşturan hile ve manipülasyon vakalarını derinlemesine incelemekle özel olarak görevli uzman
bir adlî örgüt yaratılmış olacaktır. Bu durum işletmenin ve genel kolluk
kuvvetlerinin çalışmalarından yararlanmamak anlamına gelmez, ancak
sadece bunlara bağlı olarak gelişen takipsizlik veya caydırıcılıktan uzak
mahkûmiyet kararları daha alt düzeylere indirilebilir. Ayrıca işletmelerin
itibar kaybına uğramamak için vakayı yargıya yansıtmama eğilimlerinin
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neden olduğu kültürel ve etik erozyon, vakanın orantılı ve makûl bir ceza
ile sonuçlandırılması sayesinde bir dereceye kadar önlenebilecektir. Öte
yandan, hile ve manipülasyonlar ekonomik suç kapsamında kaldığı için
ekonomik cezalarla eşleştirilmeye çalışılması, suçu dolaylı ve örtük biçimde onaylamak ve hatta azmettirmek anlamına da gelebilir. Cezalar, ekonomik cezalar ile sınırlandırılırsa suçlular yasalarda ya da benzeri vakalarda
verilen ceza miktarlarını bugünden öngörerek, getirileri kendileri açısından daima olası ceza miktarından yüksek olacak biçimde kural ve yasadışı
işler yapmaya devam edebilecektir. Cezası ödenen suça bir bakıma örtülü
olarak izin veren hukuk sistemlerinin değeri ve etkisi toplum katında sorgulanır duruma gelebilecektir. Bu durumda, ekonomik suçların cezası da
ekonomik olmamalıdır, tersine hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezalar ile birlikte
kullanılması durumunda daha caydırıcı olması beklenebilir.
2.8. Kurumsal kültür Beasley ve arkadaşlarına (2001:8-9) göre, kalite
ve dürüstlüğe öncelik vermelidir. Bu durum, yönetici ve çalışanların yasa
ve ahlâk dışı davranışları haklı çıkarma becerisini köreltebilecektir. Bir
defalık değil, sürekli ve güncelleştirilmiş olarak yapılan etik temelli eğitimler, hile üçgenini personelin daha iyi ve çabuk algılaması konusunda
tamamlayıcı bir önlem olacaktır. Etik eğitiminin kısa vadede sonuç vermesi beklenmemelidir, çünkü muhasebe ve denetim alanlarında etiğe harfiyen
uygun uygulamalar görülebilmesi için (muhasebe ve denetimi bir alt sistem olarak düşünürsek), ekonomik ve sosyal sistemin etik ilkeler üzerine
kurulu olması gerekmektedir, çünkü sistemin kendisinin ya da bileşenlerinden herhangi birisinin etik dışı çalışması, diğer bileşenlere etik ilkelerden ve uygulamalardan kaçınması için kusursuz bir gerekçe ve dayanak
sağlamaktadır. Bu açıdan hile ve manipülasyonları sistemik başarısızlıklar
olarak ele alan bütünsel bakışlar gerçekliği daha iyi kavramaktadır. Hile
ve manipülasyonlar yoksa ve ihmâl edilebilecek düzeyde ise, ekonomik ve
sosyal sistem başarılıdır, tersi durumda sistemin aksadığı ve etik ilkelerden
uzaklaştığı ileri sürülebilir. Ekonomik ve sosyal sistemin başarılı ve etik
olabilmesi için de, daha önce değinildiği gibi iktisadî gücün (paranın veya
sermayenin) kontrolsüz olmaması, kendini belirli konularda kayıtlı hissetmesi, serbest piyasaların sosyal hale getirilmesi ve “kâr maksimizasyonu”
biçiminde ifade edilen kutsal ve temel hedefin, sosyal, çevresel, kültürel
28
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kısıtlara tabi olacak şekilde “kâr optimizasyonu” olarak anlaşılması ve bu
şekliyle yaşama geçirilmesi gerekir.
2.9. Hile ve manipülasyonları ortaya çıkarma sürecindeki en zayıf halkalardan biri, uluslararası işbirliği sağlanmasında elde edilen son derece
yetersiz sonuçlardır. Uluslararası işbirliği sağlanması konusu, bürokrat
düzeyini ve gücünü aşmakta, siyasetçi ve hatta devlet adamı düzeyinde
çalışma yapmayı gerektirmektedir. Devletin işletmeler ve işadamları karşısında kendisini yeniden bağımsız ve farklı bir taraf olarak tanımlaması ve
böylelikle gerçek konumuna yönelmesi, sistemik başarısızlıkların ve başta
hile manipülasyonların önlenmesinde doğru bir hareket olabilecektir. İkinci olarak, özellikle batılı devletlerin göreli olarak denetimsiz ve kuralsız
ekonomik koşullara sahip gelişmekte olan ülkelerden akan hile ve manipülasyon getirilerinin sığınağı olmaktan kurtulması gerekmektedir. Sonuç
olarak, devletler düzeyinde sanayileşmiş batılı ülkelerinin görevi kendi
ülkelerindeki hile ve manipülasyonları en aza indirmeye çalışmak ve dışarıdan kendi teşviki ve yönlendirmesi ile batıya akan suç gelirlerinin (kara
paraların) güvenli barınağı olmamak olmak üzere iki yönlü olmaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler ise ekonomilerini tamamıyla kayıt altına almaya
ve suç gelirlerinin oluşumuna ortam oluşturmamaya ya da geçiş ülkesi olmamaya çalışmalıdır.
3. EK BİLEŞENLER
3.1. Hile ve manipülasyonların ortaya çıkarılması için tek başına bağımsız denetçilere güvenilmemeli, birçok bileşen ve teknikten karma olarak
yararlanma yoluna gidilmelidir. Bu çerçevede, özellikle ihbarlar en yaygın
keşif yöntemi oldukları için anonim hatlar ya da hile değerlendirme anketi önem kazanmaktadır.2 Eğer doğru sorular yöneltilir ise, çoğu personel
hile veya manipülasyonları açıklama eğiliminde olmaktadır. Yapılacak hile
risk değerlendirmesinde başlangıçta, hile ve manipülasyon belirtilerinden
(risk faktörleri) bir kontrol çizelgesi hazırlamalı ve bunlar dönem dönem
2 Hile değerlendirme anketi (fraud assessment questioning), potansiyel hile olasılıkları hakkında bilgi toplamak, iç kontrol zaafiyetlerini ve hileye eğilimli kişileri belirlemek için suçlayıcı
olmayan soruların yöneltildiği bir görüşme tekniğidir. Bu tekniğin bir yararı da, faillerde yakalanma duygusu yaratmasıdır, zira bu tür görüşmelerde iş arkadaşlarından düzenli olarak bilgi
toplanmaktadır. (Peterson ve Zikmund, 2004:33)
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gözden geçirilip yenilenmelidir. İstatistiksel modeller ve bilgisayar destekli karar araçları (Eining vd, 1997:2) ek olarak sınırlı bir şekilde de olsa
kullanılabilir. Denetçilerin kendi değerlendirmeleri ve destek karar araçlarının verdiği sonuçların dengeli bir bileşimi daha makûl bir yaklaşım tarzı
olabilecektir. Denetçiler, hile ve manipülasyon risk faktörlerini göz önünde
bulundurarak riske karşı toptancı, özel ya da ikisinin karışımı bir yaklaşım
geliştirebilir.3 Karşı karşıya gelinen herhangi bir vakada hile ve manipülasyon belirtilerinin bir veya birkaçının mevcût olması, zorunlu olarak hile
ve manipülasyon yapıldığı anlamına gelmemektedir. Belirtiler, daha çok
izi sürülecek ve ayrıca diğer bulgularla kanıtlanması gereken ipuçları veya
karineler olarak anlaşılmalıdır. (Peterson ve Zikmund, 2004:32) Hile ve
manipülasyon belirtileri, bizatihi hilenin kendisi veya hileyi kapatma çabasına ait olabileceği için belirtilerin tamamı hakkında bilgi sahibi olmaya
çalışılmalıdır. (Hall, 1996:86-8)
3.2. Hile ve manipülasyon yapılan birçok işletmede, hile ve manipülasyon yapılmadan önce net zarar olması ya da net zararın eşiğinde olunması durumu karşısında yönetim kurulu üyeleri, denetim komiteleri, iç ve
dış denetçiler, finansal baskıları dönemsel olarak izlemeye olanak veren
sistemler ve süreçler geliştirmek istemektedir. Finansal durumun kötüleşmeye başladığı kırılma noktalarını tespit etmeye yönelik bu tür izleme sistemleri ve süreçleri yararlı olabilir. (Beasley vd, 1999:42) Bununla birlikte,
uzun dönemler boyunca istikrarlı olarak artan kârlılık grafiklerine sahip
3 Finansal tabloların tümünde ya da çoğu bölümünde hile ve manipülasyon riski var ise toptancı bir yaklaşım, risk belirli hesaplar ya da bölümler ile ilgili ise özel bir yaklaşım belirlemek
uygun olabilir. Denetçinin denetim çalışması yaparken, hile ve manipülasyon riskini belirlemek
için kullanabileceği yollar şunlar olabilir: Mesleki şüphecilik düzeyi arttırılarak hile ve manipülasyon ile ilgili konulara daha duyarlı olunabilir; daha yüksek hile ve manipülasyon riski
olduğunda denetim işine daha deneyimli personel atanabilir; denetçiler daha yakından ve sıkı
biçimde izlenebilir, denetçi muhasebe ilkelerinin seçimi ve uygulama biçimini ayrıntılı olarak
mercek altına alabilir. Denetçi, yüksek hile ve manipülasyon risk değerlendirmesine neden olan
kontrolların yetersiz olduğuna ve boşlukları olduğuna inanırsa etkin bir denetimden söz edilemeyeceği için finansal tablolarda yer alan bakiyeler ve işlem tutarları ile ilgili daha kapsamlı araştırmalar yapmayı düşünebilir, hile ve manipülasyon riski belirlendikten sonra denetim işlemlerinin
yapısı, zamanlaması ve kapsamında yeniden düzenlemeler yapılabilir. Daha güvenilir yöntemler
çalışmaya dahil edilerek denetim işlemlerinin yapısı değiştirilebilir. Çalışmanın zamanlaması yıl
sonuna yakın tarihlerden yıl sonuna kaydırılabilir veya yılın kapanmasından sonra çalışma yapılabilir. Denetimin kapsamı (test sayısı, örneklem sayısı ve büyüklüğü) genişletilebilir. (Colbert
ve Turner, 2000:46)
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olan işletmelerin muhasebe skandallarına karıştıklarının gözlenmesi, izleme ve gözetim süreçlerinin hem zarar, hem de kâr durumlarında genel ekonomik, sektörel ve/veya endüstriyel göstergelere göre olağan dışına düşen
aykırılıkları yakalamaya programlanması muhasebe hilelerinin önlenmesi
ve ortaya çıkarılmasını olasılığını daha da yükseltebilir.
3.3. Muhasebecilerin hile ve manipülasyonlar konusunda eğitilmesi ve
giderek hile uzmanları haline gelebilmesi için meslek kuruluşlarının ve
önce TÜRMOB’un inisiyatif alması ve öncülük etmesi beklenmektedir.
Bu konuda uzmanlaşmak isteyen muhasebecilere ve denetçilere verilecek sürekli eğitim desteğine ek olarak İstanbul SMMMO’nın düzenlediği bağımsız adli muhasebe uzmanlığı programı benzeri ayrı ve ulusal bir
sertifikasyon ve hatta ruhsatlandırma programı düşünülebilir. Biraz muhasebeci, biraz hukukçu, biraz araştırmacı, biraz dedektif özellikleri kazanması beklenen hile incelemesi (fraud examination), dünyadaki örnekleri de incelenerek sınavlı ve stajlı bir program olarak düzenlenebilir. Bu
programlarda ekonomik suçların tam olarak anlaşılabilmesi için sosyolog,
psikolog, kolluk kuvvetleri, avukat ve ilgili diğer meslek mensûplarının
yeterli bilgi desteği sağlanabilir. Böylece bir hile ve manipülasyon vakası
ile yüz yüze gelindiğinde olayın ortaya çıkarılmasından yargı aşamasına
kadar nasıl davranılması gerektiğine ilişkin belirli ve etkili eylem planları
gecikmeden hatasız ve sistematik biçimde uygulamaya konulabilir ve sonuca ulaşılabilir.
3.4. Hile ve manipülasyonlar, sıklık derecesine bakıldığında ağırlıklı
olarak küçük ve orta büyüklükte işletmelerde yapılmaktadır, zira bu işletmelerde kaynaklar daha kısıtlıdır ve yönetim ile mülkiyet ayrışması tam
olarak gerçekleşmediği için merkeziyetçi bir yönetim biçimi geçerlidir. Sanayileşmiş ülkelerde küçük işletmelerin bile birçoğu halka açık işletmeler
olduğu için kotasyon ve kamuya açıklamalar başta olmak üzere diğer yasal
düzenlemeler bu işletmeleri de kapsamına almaktadır. Sözü edilen işletmeler için belirli düzenlemeler ve zorunluluklar bulunmasına rağmen bunlar
büyük işletmelere göre daha hafif, gevşek ve az sayıdadır. Bu kuralların
varlığına rağmen sanayileşmiş ülkelerde hile ve manipülasyonlar daha çok
küçük işletmelerde yaşanmaktadır. Konu Türkiye gibi geç sanayileşmekte
olan ülkeler ölçeğinde düşünüldüğünde, hile ve manipülasyonların boyutMAYIS - HAZİRAN 2012
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ları ve yol açtığı maliyetlerin büyümesi beklenebilir, çünkü bu işletmelerin
çoğu halka açık veya borsaya kayıtlı değildir ve denetim faaliyetleri bakımından sadece iç denetim ile sınırlı bir uygulama söz konusudur. Buradan
iç kontrol sistemlerinin hemen hemen hiç olmadığını veya bunların etkin
olmadığını, yönetim ve denetim kurullarının gözetim görevleri açısından
büyük ölçüde işlevsiz bir durumda bulunduğu ve bağımsız denetimin ise
hiç olmadığı sonuçları çıkarılabilir. Toplamda, bu işletmelerde iç ve dış
denetimin bir işlevsel olmadığı veya uzmanlık, tarafsızlık, imkânlar açılarından yetersiz olduğu ileri sürülebilir. Nitekim Beasley ve arkadaşlarına (1999:41-2) göre, ABD’de küçük ve orta büyüklükte işletmeler ($100
milyonun altında aktif değerine sahip olanlar), esas olarak kısıtlı kaynaklara sahip oldukları için etkili iç kontrol sistemleri kuramamaktadır.
Dolayısıyla bu işletmelerin kontrol sistemleri kurmaya, geliştirmeye veya
güçlendirmeye yönelik kaynak sorunlarının uygun koşullarda karşılanması için kamu desteğine ve yönlendirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Devlet
doğrudan doğruya kamu kuruluşlarını devreye sokarak veya malî teşvikleri kullanarak söz konusu kaynak gereksinimini, iktisadî ve toplumsal
faydası çok yüksek olacak bir biçimde karşılayabilecektir. Bugüne kadar
düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, daha çok maliyet kaygılarıyla belli
büyüklükteki işletmeleri, kotasyon, kamuya açıklama ve diğer koşullardan muaf tutmakta ve böylece belirli yasal düzenlemeler ile daha yüksek
oranda finansal raporlama hilelerine marûz kalma olasılığını kendi elleriyle yükseltmiş olmaktadır. Yasa koyucular ve sermaye piyasalarının, küçük
ve orta büyüklükte işletmelere tanıdıkları bu tür muafiyet uygulamalarının
maliyet ve faydalarının yeniden analiz edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve meslek odalarına düşen bir ödev, küçük işletmelerde denetimdeki
büyük açığın kapatılabilmesi için söz konusu işletmelerin öncelikle etkin
iç kontrol sistemlerini kurmaları, iç denetim işlevlerini gerçekten çalışır
hale getirmeleri ve daha sonra zorunlu bağımsız denetim kapsamına alınması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmasıdır. Yeni TTK kapsamında
web siteleri kurulması ve burada kamuya açıklamalar yapılması ile bağımsız denetimin finansmanına kamunun destek vermesi olumlu gelişmeler
olmuştur. Aynı kapsamda kontrol sistemlerinin kurulması ve denetim iş32
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levlerinin etkili bir biçimde çalışması amacıyla küçük işletmelere uygun
kredi olanakları sunulabilir ve yoğun danışmanlık desteği sağlanarak optimal kontrol ve denetim çözümleri üretilmesi süreci yönlendirilebilir.
3.5. Hile risk faktörleri ve yöntemlerinin ve karşı önlemlerinin etik tartışmalar çerçevesinde öğretileceği derslerin müfredata dâhil edilmesi yararlı olabilir. Muhasebeci ve denetçilerin ezici çoğunluğunun hile ve manipülasyonlar konusunda bilgili ve deneyimli olmaması gerçeği dikkate
alındığında, söz konusu derslerin önemi bir kat daha artmaktadır.
3.6. İş dünyası ve ilgili kamu kuruluşlarının hem etik uygulamaları,
hem de hile ve manipülasyon vakalarını başta isim ve diğer ayrıntılarını da
ekleyerek teşhir etmesi, iyi uygulamaların teşvik edilmesini, kötü uygulamaların kamuoyu gözünde kınanmasını beraberinde getirebilecektir. Yine
oluşturulacak kara ve beyaz listeler uyarıcı ve eğitici bir işlev görebilecektir. Ayrıca hile ve manipülasyon yapılan işletmelerin ve faillerinin hareketlerinin büyüteç altına alınması ve belli bir dönem yakın gözetim altında
tutulması suç oranlarını azaltıcı etki yapabilecektir. Tekrar durumlarında
cezaların ağırlaştırılması, örgüt halinde işlenen suçların af düzenlemeleri
kapsamı dışında bırakılması, hile ve manipülasyon yapanların kamu görevlerinde istihdam edilmemesi ve kamu ihalelerine katılmalarının süresiz
olarak engellenmesi gibi tamamlayıcı önlemler düşünülebilir.
3.7. Çalışanları ve yöneticileri teşvik etmek için performans hedefleri
olarak konulan kısa vadeli maddî ödüllerin aşırı derecede kullanımından
özenle kaçınmak gerekmektedir, çünkü yöneticilerin aldıkları ücretlerin
sadece finansal sonuçların gerçekleştirilmesine bağlanması, özellikle yönetici hilelerinin (finansal raporlama hilelerinin) gerçekleştirilmesi olasılığını arttırmaktadır. Beasley ve arkadaşlarına (2001:5-6) göre, kısa vadeli
maddî ödüller işletmenin odaklandığı temel hedefler durumuna gelirse,
yöneticiler ve çalışanlar carî dönem malî tablo değerlerini daha olumlu
göstermek istemekte, fakat işletmenin uzun dönem çıkarlarına zarar verebilmektedir. İşletmelerin malî gözetiminden sorumlu olan denetim komitesi üyeleri çok fazla hisse ya da opsiyon sahibi olduklarında, kısa vadeli
kişisel refahı ile gerçeğe uygun finansal raporlama yapılmasını sağlama
görevi arasında çıkar çatışması yaşamakta ve hisse fiyatlarının yükselmesinden elde edileceği düşünülen kısa vadeli kazançların, hile ve manipüMAYIS - HAZİRAN 2012
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lasyonun ortaya çıkması ve yakalanma riskine ağır bastığı gözlenmektedir.
Bütün bu gerekçelerle, yöneticiler ve çalışanların kişisel davranışları ve
yaşam biçimlerinin sürekli olarak gözlenmesi ve bu suretle sahip olunan
imkânların üstünde yaşamamak bir ölçüt durumuna getirilebilir. Potansiyel
yönetici adaylarının özgeçmişlerinin doğruluk ve itibar açısından izlenmesi de bu çerçevede yapılması gereken ödevlerden birisidir. İşe alma kararları ve müşteri kabul işlemleri, yöneticilerin doğruluk ve etik geçmişlerinin
incelenmesinde dikkate alınabilir. Yönetimin finansal raporlamaya karşı
takındığı tutum, değerlendirmede dikkate alınacak faktörlerden bir diğeri
olabilir. Finansal raporlama konusunda bilgili kişiler (müfettişler, danışmanlar, iç ve dış denetçiler), finansal raporlama ile ilgili risklerin daha
iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir ve sınırları zorlayan muhasebe uygulamaları yapan yöneticileri dizginleyebilir. (Beasley vd, 1999: 42-3) Sonuç
olarak, ücretlendirmenin yalnızca finansal sonuçlara değil, aynı zamanda
finansal olmayan sonuçlara da bağlanması ve sözgelimi, arıza sayısı, bakım-onarım maliyetleri, işçi başına verimlilik, yakıt ve enerji tasarrufları
gibi göstergelerle ilişkilendirilmesi durumunda yöneticiler hem finansal,
hem de finansal olmayan (genellikle üretim faaliyetleri ile ilgili teknik)
göstergelere göre performans göstermeye çalışacaktır. Kamuoyuna açıklanan finansal performansın finansal olmayan (fiziksel, kimyasal, teknolojik,
vb.) performans ile ilişkilendirilmesi, rakamsal veya varsayımsal olarak
kâğıt üzerinde elde edilebilen finansal sonuçların reel performansı daha
gerçekçi biçimde temsil etmesi için atılmış ilk adım olabilir.
3.8. Herkesin hile ve manipülasyon yapma potansiyeline sahip olduğu varsayımı yapılabilir, çünkü Peterson ve Zikmund (2004:30-1)’a göre
hilekârların demografik, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik özellikleri sıradan yurttaşın özelliklerinden pek farklı olmamaktadır. Eğer herhangi bir
düzeydeki personele güvenilmiyor ise, zaten onun görev ve sorumluluklarının uygun biçimde yapılıp yapılmadığının izlenmesi için gerekli kontrollar yerli yerinde olmak durumundadır. Hilekârlar, bazen güven duyulan
yönetici veya çalışanlar da olabileceği için personele ve yönetime gözü kapalı bir güven duymaktan özellikle kaçınmak, dolayısıyla her yönetici ve
çalışana karşı kontrolü ve denetimi elden bırakmamak lâzım gelmektedir.
3.9. Hall (1996:88)’a göre, kontrol ve denetim işlemlerinin tasarlan34
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masında kalite güvence programları, örnekleme, astların görevlerini yeniden yapma, (maliyet, düzeltme ve ayrıntılı inceleme) raporlarında görülen
olağandışı işlemlerin ve mutabakat onaylarının gözden geçirilmesi gibi
geleneksel kontrol işlemlerine ek olarak, daha büyük örneklem seçimi,
daha yoğun bilgi işlem yardımı alınması ve teknik uygulama sonuçlarının
birbiriyle kıyaslanması gibi önlemlere başvurulabilir. Örnekleme süreci
özellikle önemlidir, çünkü hile ve manipülasyonların ortaya çıkarılması
ihtimali öncelikle hilenin, evrenin ve örneklem büyüklüğüne bağlı bulunmaktadır. Örnekleme planları, hile ve manipülasyona açıklık derecesi ile
iç kontrolların güvenilirliğini dikkate almalıdır. Bununla birlikte, hile ve
manipülasyon belirtileri sadece ipuçlarıdır ve sağlıklı bir şüphecilik tavrı
içinde ipuçlarının izini sürerek önemli bilgi ve bulgulara ulaşılabilir. İz
sürme işi denetçinin yetenek ve olanaklarını aşıyor ise, iş profesyonel bir
incelemeciye veya uzmana havale edilebilir, çünkü olayı yanlış ele almanın hukuksal sorumluluk ve riskleri söz konusu olabilmektedir.
3.10. Beasley ve arkadaşlarına (1999:44 ve 2001:53-4) göre, zayıf ve
etkisiz yönetim kurullarının olduğu işletmelerde, finansal raporlama hileleri daha sık gözlenmektedir. Güçlü ve işlevsel bir yönetim kurulu, özellikle yukarıya doğru iletişim kanallarının etkili ve açık olmasını sağlayarak yeterli finansman, hukuk ve iç denetim işlevlerinin desteği ile dürüst
olmayan bir yönetimin finansal sonuçları kasıtlı olarak yanlış ve yanıltıcı
biçimde sunmasına ve bunları gizlemesine imkân veren iç kontrol zaafiyetlerini saptayıp gerekli düzeltmeleri yapabilecektir. Hesap verilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla yönetim kurullarını küçültmek ve daha önemlisi üst
yönetimin politika ve uygulamalarını etkili biçimde gözetim altında tutmakla görevli olan yönetim kurulunu bağımsız, uzmanlaşmış ve çalışkan4
üyelerden oluşturmak önerilmektedir. Hissedarlar, yönetimin ve finansal
raporlama sürecinin doğruluğunun sağlanmasında aslî sorumluluğu yöne4 Bağımsızlıktan kasıt, işletme ya da yönetim ile yönetim kurulunda görev yapmaktan başka
bağı olmamaktır. Bu durum, gözetim görevini tarafsız ve nesnel biçimde yerine getirebilmek için
gerekli olan ilişki mesafesini ve düzeyini sağlamaktadır. Uzmanlaşma ve çalışkanlık, etkin gözetim görevi için gerekli görülen kişisel niteliklerdir. Uzmanlaşma, belirli bir işlevi ya da endüstriyi bilmek ya da yönetim kurulu üyesi olarak geniş ve derin deneyim sahibi olmak anlamında
kullanılmaktadır. Çalışkanlık ise, toplantılar için hazırlıklı olmak, toplantılara devam etmek ve
meraklılık olarak anlaşılmaktadır.
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tim kuruluna devretmiştir, ancak yatırımcılar yönetimde aile ilişkilerinden
ve işletmede önemli yetkileri veya birbirleriyle uyumlu olmayan makamları elinde tutan kurucu, genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinden kaynaklanabilecek olası sorunların bilincinde olmalıdır. Bu tür durumların
hem maliyetleri, hem de faydaları olabilir, ancak olası maliyetleri üzerinde
yoğunlaşmak daha rasyonel olabilir. Imhoff (2003:122-3)’a göre de, genel
müdür ya da işletmenin mevcût ya da eski yöneticilerinden birinin yönetim kurulu başkanı olması, yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi
süreci ile ilgilenmesi, yönetim kurulu toplantı gündemini ve koşullarını
belirlemesi engellenmeli, yönetim kurulunun dışarıdan atanan bağımsız
üyelerinin yönetim kurulu üyesi olduğu işletmenin hisse senetleri ile işlem yapması yasaklanmalı, genel müdürün dışındaki bütün yönetim kurulu
üyeleri işletme veya işletme yöneticileri ile önemli iş ilişkileri olmayan
bağımsız kişiler arasından seçilmeli ve her yıl finansmanı işletme tarafından sağlanan 30 saatlik eğitim programlarından geçirilerek yönetim kurulu
üyelerinin nitelikleri yükseltilmelidir.
3.11. Firma rotasyonunun denetçi rotasyonundan daha maliyetli, bununla birlikte daha etkili olabileceği anlaşılmaktadır. Imhoff’a (2003:1246) göre denetçilerin müşteri işletme yönetimini, muhasebe kayıt ve belgeleri ile ilgili olarak yapılması gereken düzeltmeler konusunda zorlamakta
gönülsüz davranmalarının birinci nedeni, bütün işi (denetim ve denetim
dışı hizmetler) kaybetme korkusu, ikinci nedeni ise yönetimi mevcût muhasebe uygulamasını düzeltmesi yönünde zorlamak için açık ve kesin bir
muhasebe kuralının olmayabilmesidir. Rotasyon, sözü edilen korkuların
yatıştırılmasında yararlı olabilir. Denetim firmaları rotasyon uygulamasını
dikkate alarak açık ve kesin bir muhasebe kuralının olmadığı zaman bile
yönetimin muhasebe uygulamalarının yanlış olduğu şeklinde görüş bildirirken meslekî muhakeme ve inisiyatifini cesaretle kullanabilmektedir.
Bu nedenle, bağımsız denetim firmalarınca zorunlu rotasyonun denetim
maliyetlerini (müşteri işletmeyi önceki firma ve personel kadar iyi tanımamaktan dolayı) arttırdığı ileri sürülse de, bu daha çok denetim çalışmalarının gönüllü olarak arttırılması ya da denetim çalışmasını yapan personelin
kalitesi ile bağlantılıdır ve maliyetler artsa bile hissedarların yönetimin
malî tabloları hakkında bağımsız bir görüş almak için bunları memnuni36

MAYIS - HAZİRAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

yetle karşılaması kuvvetle muhtemeldir.5 Denetim firmalarının rotasyonu,
aynı zamanda denetim kalitesini ve kârlılığını düşüren aşırı fiyat kırmaları
ve öldürücü rekâbeti bir dereceye kadar durdurabilir. Zorunlu rotasyonun
başka önemli bir yararı, denetim çalışmasının belirli bir kapsamda meslektaş incelemesinden (peer review) geçirilmesidir. Burada birbirlerine rakip
olan denetim firmalarının gözden kaçırılan hata ve atlamaları bulmaları ve
rapor etmeleri beklenmektedir. Bütün denetçiler, bir süre sonra başka bir
denetçinin aynı müşteri işletmeyi denetleyeceğini bilmektedir. Bu durum,
denetim firmasının müşterinin defterlerindeki birtakım kusurları görmezlikten geldiğini işaret eden uygulamaları ve işlemleri çalışma kâğıtlarından
çıkarması yönündeki eğilimi giderek azaltmaktadır. Bir denetim firmasının
gözden kaçırdığı noktaların başka bir denetim firmasınca keşfedilmesi rahatsız edici ve maliyetli olabilir. Son olarak rotasyon, muhasebe kayıt ve
belgeleri ile ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta, bağımsız denetim personelinin müşteri işletmenin yöneticilerine karşı dik durabilmesine de destek
olabilecektir. Dolayısıyla rotasyon toplam olarak bakıldığında, denetimin
ve finansal raporlama sürecinin toplam kalitesini ciddî derecede arttırabilecektir.
3.12. Hile ve manipülasyonlar, ilk olarak ara dönemlerde ve göreli olarak küçük miktarlarda yapılmaya başlanmakta, daha sonraki ara ve yıllık
malî tablolarda tekrarlanmakta, söz konusu miktarlar giderek büyümekte
ve genellikle iki muhasebe dönemine yayılmaktadır. Bu durum, ara dönem
raporlaması ile ilgili süreç ve kontrolların yıllık finansal raporlamaya göre
gerektiğinden daha esnek olmasından ileri gelebilmekte ve sonuç olarak finansal sonuçların dönem sonu kontrolları gerçekleştirilmekte iken ara dönem raporlama süreci gözden kaçırılabilmektedir. Bu nedenle, işletmelerin
ara dönem finansal raporlaması sürecinde daha sıkı kontrollar uygulaması
gerekmektedir.
3.13. Değişim dönemlerinde hile ve manipülasyonlara karşı daha uyanık olmak gerekmektedir, çünkü birçok hile ve manipülasyon bir birleşme, devir, satın alma vakasından hemen sonra yapılmıştır. Dolayısıyla
birleşme, devir ya da satın almanın tarafları aynı zamanda bir hile ya da
5 Bağımsız denetçilerin sağlayacakları bilgilerin doğruluğu ise, maliyet etkin veya rekabetçi
fiyatlarda denetim yapmaktan daha önemli ve önceliklidir. (Munter, 1999:37)
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manipülasyon satın alabileceklerini de akılda tutmalı ve uyanık olmalıdır.
(Beasley vd, 2001:7 ve 45) Hall (1996:85-6) da aynı olguya işaret etmekte, özellikle yeniden yapılandırma (reengineering), küçülme (downsizing),
dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing), otomasyon (computerization)
ve küreselleştirme (globalization) süreçlerine yönelik olarak işletmelerin
attığı adımların kontrolların güvenilirliği ve varlıklara erişim yetkisi olanların davranışları üzerinde yaptığı etkilerin yeniden değerlendirmeye tabî
tutulmasını önermektedir. Bu bağlamda, işletmelerde geçmişte yapılan hile
ve manipülasyonların incelenebileceğini, işletmelerin tarihçeleri gözden
geçirildiğinde hilekârların yaptıkları hileler, yöntemleri, işletme içindeki
konumları gibi önemli verilere ulaşılabileceğini, hile ve manipülasyon için
sektörel ve endüstriyel kaynaklara da başvurulabileceğini, birçok işletme
ve meslek birliklerinin hile ve manipülasyon davalarına ilişkin topladıkları veri dosyalarına erişim sağlanabileceğini, hile ve manipülasyonlar ile
ilgili olarak yayımlanan raporların ve makalelerin bir dosyasının tutulabileceğini belirtmektedir. Bunları değerlendirirken ilk planda hilekâr ve
hilekârın fiilini işleme nedenleri üzerinde fazla durmayıp hile yöntemi
üzerinde yoğunlaşılmasını, işletmenin içini analiz ederken öncelikle kişiye
değil, makama, işleve veya bölüme odaklanılmasını ve işletmelerde özellikle işlemleri gözden geçiren ve üçüncü taraflarla ilişkileri yürüten personelin hile ve manipülasyonları keşfedebilecek bir konumda bulunması
nedeniyle işletme yönetimlerin personele kendi çalışma alanlarına ilişkin
usûlsüzlüklere karşı uyanık olma ve bunları ortaya çıkarma sorumluluğu
veren düzenlemeler yapmasını, başka bir deyişle günlük işlemleri yapanlara bir tür denetçilik misyonu yüklenmesini önermektedir.
3.14. Önemlilik, gelir ve varlıklar için önceden belirlenmiş yüzdelere
göre yapılan bir değerlendirmeye indirgenmemelidir. Önemlilik ilkesini uygularken nitel ve nicel faktörlerin hep birlikte düşünülmesi ihtiyacı
bulunmaktadır. Önemlilik tutarı yatırımcının kararını etkileyebilen ilgili
bütün faktörlerin dikkate alınması ile belirlenmelidir. (Munter, 1999:36)
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Muhasebe hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasında iç kontrol
sistemlerinin varlığı birinci derecede önemli bir güvenlik duvarı oluşturmaktadır. Ancak bu sistemlerin kurulması tek başına yeterli caydırıcılığı
sağlamayabilecektir. Bu nedenle, sistemlerin etkili çalışmalarını bozabilecek kontrol zaafiyetlerinin giderilmesi için çözümler üretilmesi aynı derecede önemli sayılmalıdır. Sözgelimi ayrıntılı standartların takdir hakkını
kısıtlaması, denetçilerin niteliksiz olması, kurumsal yönetim sistemlerinin
yetersiz olması, kontrol eden ve edilenler arasında bağımlılık yaratan ilişkiler, çıkar çatışmaları, kurumların sorunlarını gizleme eğilimi, denetimin
gözetim ve yargı organlarından yeterince destek görmemesi gibi bir dizi
alanda iyileştirmeler yapmak amacıyla çok taraflı ve boyutlu çalışmalar
içine girmek anlamlı bir başlangıç noktası oluşturabilecektir.
Kontrol sistemlerinin kurulması ve etkinliğinin sağlanması muhasebe
hileleri ile mücadelede bir önkoşul olmakla birlikte hilelerin karmaşıklığı, örgütlü olarak gerçekleştirilmesi ve kontrol sistemlerini atlatmak üzere tasarlanabileceği gerçeği karşısında mücadelenin elde mevcût bütün
araç ve yöntemler kullanılarak yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda,
etkinliği sınanmış anonim ihbar hatları başta olmak üzere göreli olarak
özerk bir iç denetim, bağımsız denetim, hile incelemesi, adlî muhasebe
gibi araçların birlikte, eşgüdüm içinde ve kaynak savurganlığına yol
açmayacak biçimde kullanılması ve varlıkların kötüye kullanılması ve
finansal raporlama ile ilgili olarak bilinen 50’nin üzerinde hile yöntemi konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları öncelikle dikkate
alınabilir. Görev ve sorumlulukları arasında hile ile mücadele de olan
ilgili taraflar arasında işbirliği ve eşgüdüm gözeten bir işbölümü muhasebe
hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılması olasılığını fark edilir derecede
yükseltebilir.
Yasalara uyum, işletme çalışan ve yöneticilerinin dürüstlüğü, toplum ve
doğaya saygı, finansal bilgilerin yasal gereklilikleri karşılayacak düzeyde
değil kamunun isabetli kararlar almalarına yetecek kapsamda açıklanması
ve kâr optimizasyonu işletme politika ve kurumsal kültürlerinin bir parçası haline getirilmelidir. İşletmelerin sözü edilen mikro düzeydeki değişim
sürecinin başarılı olabilmesi ancak ve ancak sektörel, endüstriyel ve ulusal
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düzeyde paralel gelişmelerin yaşanmasına bağlı olduğu için siyaset ve ekonomi dünyasının demokratik kitle örgütleri ile birlikte uyum içinde aynı
amaçlara yönelik olarak hareket etmesi gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
Muhasebe hilelerinin ve genel olarak yolsuzluğun azaltılması yönündeki
toplumsal taleplerin karşılanması ekonomi ve siyasette bireyci kültürden
daha demokratik, etik ve sosyal bir kültüre doğru dönüşüm geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu değişim süreci kamunun, ekonominin, siyasetin ve
bürokrasinin aynı yönde değişmek istemesi durumunda başarı ile yönetilebilecektir. İşletmelerin içinde bulunduğu ekonomi ve iş dünyasının bu
noktada inisiyatif alması ve hatta öncülük etmesi kendi yararlarına olacaktır, çünkü her şeyden önce kamunun, toplumun güvenine ve bağlılıklarına
ihtiyaçları bulunmaktadır. Güven olmadığında ya da eksildiğinde ekonominin ve ticaretin çarkları yüksek katma değer ve refah üretecek biçimde
dönmeye başlayamamaktadır.
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KOBİ’LER İÇİN UFRS/TFRS KAPSAMINDA TEMEL FİNANSAL
ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇÜM
FINANCIAL INSTRUMENTS UNDER IFRS/TFRS FOR SME’S:
RECOGNITION AND MEASUREMENT
Arş. Gör. Dr. Oğuzhan Bahadır*
Öz
KOBİ’ler için UFRS/TFRS, diğer varlık ve borçlarda olduğu gibi finansal araçların muhasebeleştirilmesi konusunda da Tekdüzen Muhasebe Sistemi uygulamasından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Standartta,
Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne göre daha geniş kapsamlı olarak ele alınan
finansal araçlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal araçlar, itfa edilmiş maliyetle
ölçülen finansal araçlar ve değer düşüklüğü çıkarılmış maliyetle ölçülen finansal araçlar olarak sınıflandırılır. Bu çalışma KOBİ’ler için UFRS/TFRS
kapsamında söz konusu finansal araç sınıflarına ilişkin muhasebeleştirme
ve dönemsonunda değerleme işlemlerini örneklerle açıklamaktadır.
Anahtar Sözcükler: KOBİ’ler için UFRS/TFRS, finansal araçlar,
gerçeğe uygun değer, itfa edilmiş maliyet bedeli, etkin faiz yöntemi
Abstract
IFRS/TFRS for SMEs varies significantly from Uniform Accounting
System in accounting for financial instruments, as well as other assets and
liabilities. Financial instruments which are discussed more extensively in
the Standard are classified as “financial instruments measured at fair value
with changes in fair value recognised in profit or loss”, “financial instruments measured at amortised cost” and “financial instruments measured
at cost less impairment”. This study examines accounting and valuation
transactions of financial instruments with examples.
Key Words: IFRS/TFRS for SMEs, financial instrument, fair value, amortised cost, efficient interest method
*
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1. GİRİŞ
Finansal araç, bir işletmeye belirli bir tutarı ödeme zorunluluğu getiren,
başka bir işletmeye ise söz konusu tutarı tahsil etme hakkı veren sözleşmedir (Linsmeier, 2011, 410). KOBİ’ler için UFRS/TFRS, mevcut Tekdüzen
Muhasebe Sistemi uygulamasına göre finansal araç kavramını daha geniş
biçimde ele almıştır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde finansal araçlar; finansal varlıklar ve finansal borçlar olarak ikiye ayrılmakta; finansal varlıklar kısa vadeli menkul kıymet yatırımları ve uzun vadeli mali duran varlık
yatırımları olarak sınıflandırılmaktadır. Finansal durum tablosunun dönen
varlıklar bölümünde raporlanan kısa vadeli menkul kıymet yatırımları; işletmenin kısa vadeli fiyat hareketlerinden faydalanarak sermaye kazancı
elde etmek amacıyla satın aldığı hisse senedi yatırımları ile kamunun ve
özel kesimin ihraç etmiş olduğu tahvil, bono ve kar-zarar ortaklığı belgesi
gibi finansal araçlara yapılan yatırımlardır. Uzun vadeli amaçlarla; yani
başka bir işletmeye ortak olmak amacıyla satın alınan hisse senedi yatırımları finansal durum tablosunun duran varlıklar bölümünde raporlanır. Söz
konusu yatırımlardan; sahibine yatırım yaptığı işletmede % 50 oranından
daha fazla ortaklık hakkı sağlayan hisse senedi yatırımları bağlı ortaklık; %
10-% 50 arasında ortaklık hakkı sağlayan hisse senedi yatırımları iştirak;
% 10 oranından daha az ortaklık hakkı sağlayan hisse senedi yatırımları
bağlı menkul kıymetler olarak adlandırılır (Akdoğan ve Sevilengül, 2007,
81). Diğer taraftan, Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde finansal borçlar; işletmenin bankalardan ya da benzeri finansal kuruluşlardan almış olduğu
banka kredileri ile işletmenin sermaye piyasalarından fon sağlamak üzere
ihraç etmiş olduğu bono, tahvil ve kar-zarar ortaklığı belgesi gibi finansal
araçları kapsar. Bunlardan, 1 yıl içinde ödenecek olanlar finansal durum
tablosunun kısa vadeli yabancı kaynaklar bölümünde; 1 yıldan uzun sürede ödenecek olanlar uzun vadeli yabancı kaynaklar bölümünde raporlanır.
Şekil 1 Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde finansal araçlar için benimsenen
sınıflandırma esasını göstermektedir:
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Şekil 1: Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde Finansal Araçlar
KOBİ’ler için UFRS/TFRS, finansal aracı, bir işletmenin finansal varlık, diğer bir işletmenin ise finansal yükümlülük ya da özkaynak aracına
sahip olmasına neden olan sözleşme olarak tanımlamaktadır (KOBİ’ler
için UFRS/TFRS, paragraf 11.3). Finansal varlıklar, aktif yatırımlar ve pasif yatırımlar olarak ikiye ayrılır (Epstein ve Mirza, 2003). Aktif yatırımlar,
uzun vadeli ortak olmak amacıyla yapılan hisse senedi yatırımlarını kapsar.
Eğer bir işletme başka bir işletmenin hisse senetlerini uzun vadeli amaçlarla satın alır ve de yapmış olduğu yatırımla yatırım yaptığı işletmenin
finansal ve operasyonel faaliyetleriyle ilgili politikalarının belirlenmesinde
önemli etkinliğe sahip olursa, yapılan yatırım iştirak olarak sınıflandırılır ve standardın “İştiraklerdeki Yatırımlar” bölümünde belirtilen “maliyet
modeli”, “özkaynak modeli” ve “gerçeğe uygun değer modeli”nden biri
uygulanarak muhasebeleştirilir . Önemli etkinliğin, yatırımcının yatırım
yaptığı işletmenin oy gücünün % 20 ya da daha fazlasına sahip olduğunda
ortaya çıktığı varsayılır (KOBİ’ler için UFRS/TFRS, paragraf 14.3). Eğer
işletme yapmış olduğu uzun vadeli yatırımla, yatırım yaptığı işletme üzerinde kontrol gücüne sahip oluyorsa, yapılan yatırım bağlı ortaklık olarak
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sınıflandırılır. Kontrol gücü, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla, söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür (KOBİ’ler için UFRS/TFRS, paragraf 9.4). Prensip olarak,
kontrol gücünün edinen işletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak edinilen
işletmenin oy gücüne sahip hisse senetlerinin % 50’sine ve daha fazlasına
sahip olduğunda ortaya çıktığı varsayılır. Bu durumda yatırım yapan işletme ana ortaklık adını alır ve standardın “Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar” bölümü kapsamında bağlı ortaklığının finansal tabloları ile kendi
finansal tablolarını konsolide ederek sunar.
Aktif yatırımlar dışında kalan pasif yatırımlar ve finansal borçlar ise
standardın “Temel Finansal Araçlar” bölümü kapsamında muhasebeleştirilir. UFRS/TFRS’de finansal araçların sınıflandırılmasında ve dönemsonunda ölçümünde finansal aracın türünden ziyade işletmenin finansal aracı
edinme niyeti önem taşır (Sorin ve Silvia, 2009, 90). KOBİ’ler için UFRS/
TFRS’de finansal araçlar dönemsonu ölçüm esaslarına göre itfa edilmiş
maliyet ile ölçülen finansal araçlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal araçlar
ve değer düşüklüğü çıkarılmış maliyet bedeli ile ölçülen finansal araçlar
olarak sınıflandırılır. Bunlardan işletmeye alacak hakkı tanıyanlar finansal varlık, işletmenin finansal yükümlülük ya da özkaynak aracına sahip
olmasına neden olanlar finansal borç olarak finansal durum tablosunda raporlanır. Diğer taraftan, yukarıda da belirtildiği gibi, KOBİ’ler için UFRS/
TFRS’de finansal araç kavramı Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nden daha geniş biçimde ele alınmıştır. Örneğin, Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde hazır
değerler olarak nitelendirilen kasadaki nakit para ve bankadaki mevduat
hesabı ile senetli-senetsiz alacaklar ve senetli-senetsiz borçlar KOBİ’ler
için UFRS/TFRS kapsamında finansal araç olarak nitelendirilir. Tablo 1
standartta finansal araç olarak kabul edilen finansal tablo kalemlerini örneklendirmektedir.
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Tablo 1: KOBİ’ler için UFRS/TFRS’de Finansal Araç Örnekleri
Finansal varlıklar-sözleşmeye dayalı haklar Finansal borçlar-sözleşmeye
dayalı yükümlülükler
Ticari alacaklar (senetsiz)
(Alıcılar hesabı)
Senetli alacaklar
(Alacak senetleri hesabı)
Bono yatırımları
(Finansal Yatırım-İtfa edilmiş maliyet ile
ölçülen finansal varlık)
Tahvil yatırımları
(Finansal Yatırım-İtfa edilmiş maliyet ile
ölçülen finansal varlık)
Hisse senedi yatırımları
(Finansal Yatırım-Gerçeğe uygun değer
farkı kar veya zarara yansıtılarak gerçeğe
uygun değer üzerinden ölçünen finansal
varlık ya da değer düşüklüğü çıkarılmış
maliyet bedeli ile ölçülen finansal varlık)

Ticari borçlar (senetsiz)
(Satıcılar hesabı)
Senetli borçlar
(Borç senetleri hesabı)
Bono borçları
(Çıkarılmış Bono ve
Senetler hesabı)
Tahvil borçları
(Çıkarılmış Tahviller hesabı)
Hisse senedi ihracı
(Borç ya da özkaynak aracıStandardın ilgili bölümü
kapsamında değerlendirilir)

Şekil 2 KOBİ’ler için UFRS/TFRS’de finansal araçlar için benimsenen
sınıflandırma esasını göstermektedir:
Şekil 2: KOBİ’ler için UFRS/TFRS’de Finansal Araçların Sınıflandırılması

2. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILARAK GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÜZERİNDEN ÖLÇÜLEN
FİNANSAL ARAÇLAR
Borsada işlem gören hisse senetlerine yapılan yatırımlar; gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılarak gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılır. Ayrıca borsada işlem görmemesine rağmen gerçeğe uygun değerleri güvenilir biçimde tespit edilen hisse
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senetlerine yapılan yatırımlar da bu şekilde sınıflandırılır. Gerçeğe uygun
değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar satın alındıklarında, satın alma işlemi zımni bir finansman içermediği için işlem fiyatı üzerinden
muhasebeleştirilir. Diğer taraftan, bu finansal varlıkların satın alınmaları esnasında ortaya çıkan komisyon masrafları gibi işlem maliyetleri ilk
muhasebeleştirmedeki değere dahil edilmez ve ortaya çıktıkları dönemde
gider olarak kaydedilir (KOBİ’ler için UFRS/TFRS, paragraf 11.13).
Dönemsonunda ise borsada işlem gören hisse senetleri ile borsada işlem görmemesine rağmen gerçeğe uygun değeri güvenilir biçimde tespit
edilen hisse senetleri gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülerek finansal
durum tablosuna yansıtılır. Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişimden kaynaklanan fark dönemin kar veya zararına aktarılır. Diğer bir
deyişle, gerçeğe uygun değerde artış olması halinde söz konusu artış gelir
kaydedilerek dönemin kar veya zararına dahil edilirken gerçeğe uygun değerde azalış olması halinde söz konusu azalış gider kaydedilerek dönemin
kar veya zararından indirilir (KOBİ’ler için UFRS/TFRS, paragraf 11.13).
Gerçeğe uygun değer; karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli
gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkabilecek tutardır (KOBİ’ler için UFRS/TFRS, paragraf
2.34). Gerçeğe uygun değerin en önemli göstergesi piyasa fiyatı olmasına
rağmen, piyasa fiyatının belirlenemediği durumlarda gerçeğe uygun değer
aktüeryal hesaplama yöntemleri kullanılarak da belirlenebilir (Burlaud ve
Colasse, 2011, 34). Bu nedenle KOBİ’ler için UFRS/TFRS gerçeğe uygun
değerin tahmin edilmesinde izlenmesi gereken bir hiyerarşik bir sıra belirlemiştir. Bu sıraya göre gerçeğe uygun değerin en iyi göstergesi aktif bir
piyasadaki fiyattır. Aktif piyasanın olmaması durumuda, bazı değerleme
teknikleri kullanılarak da gerçeğe uygun değer tespit edilebilir (KOBİ’ler
için UFRS/TFRS, paragraf 11.27). Buna göre, borsada işlem gören hisse
senetlerinin gerçeğe uygun değerinin borsada oluşan piyasa fiyatına işaret
ettiği söylenebilir.
Örnek (Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri): A İşletmesi, 1 Ocak
2012 tarihinde borsada işlem gören B işletmesine ait hisse senetlerinden
500 adet almış ve karşılığında 10.000 TL ödemiştir. Ayrıca işleme aracılık
eden bankaya 300 TL komisyon masrafı ödenmiştir. Dönemsonu itibariyle
B İşletmesine ait bir adet hisse senedinin borsadaki piyasa değeri 35 TL’dir.
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Borsada işlem gören hisse senedine yapılan yatırım başlangıçta komisyon masrafları dahil edilmemiş işlem maliyeti üzerinden kaydedilir. Komisyon masrafı ise bir gider hesabı aracılığıyla dönemin kar veya zararından indirilir.
1 Ocak 2012:
Borç

Alacak

… Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan 10.000
Finansal Varlıklar (Bil-Aktif)
… Komisyon Giderleri (GT-Gider)
300
… Bankalar (Bil-Aktif)

10.300

Dönemsonunda, hisse senetleri gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülerek gerçeğe uygun değer farkı kar veya zararda muhasebeleştirilir. A İşletmesi hisse senedi yatırımlarını dönemsonunda finansal durum tablosunda
gerçeğe uygun değeri olan 17.500 TL (500 x 35 = 17.500 TL) üzerinden
raporlar. Ayrıca, gerçeğe uygun değerdeki 7.500 TL’lik artış (17.500 –
10.000 = 7.500 TL) aynı zamanda bir gelir hesabı vasıtasıyla dönemin kar
veya zararına ilave edilir.
Dönemsonunda:
Borç

Alacak

… Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan 7.500
Finansal Varlıklar (Bil-Aktif)
… Gerçeğe Uygun Değer Artış
Karları (GT-Gelir)

7.500

Dönemsonunda B İşletmesine ait bir adet hisse senedinin borsadaki piyasa değeri 15 TL olsaydı, A İşletmesi hisse senedi yatırımını 7.500 TL
(500 x 15 = 7.500 TL) üzerinden raporlayacak ve gerçeğe uygun değerdeki
2.500 TL’lik azalışı (10.000 – 7.500 = 2.500 TL) gider kaydedecekti.
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Dönemsonunda:
Borç
… Gerçeğe Uygun Değer Azalış Zararları (GT-Gider)
… Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar (Bil-Aktif)

Alacak

2.500
2.500

3. İTFA EDİLMİŞ MALİYETLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL ARAÇLAR
KOBİ’ler için UFRS/TFRS’de vade sonuna kadar elde tutulması planlanan tahvil-bono yatırımları, banka kredileri, bankadaki mevduat, alacaklar ve borçlar gibi borç araçları itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal araç
olarak sınıflandırılır. Yukarıda da belirtildiği gibi, UFRS/TFRS’de finansal araçların sınıflandırılmasında işletmenin finansal aracı edinme niyetini
esas almıştır (Ayçiçek, 2011, 34). Bu nedenle, tahvil ve bono yatırımları,
vadeye kadar elde tutulmaktan ziyade kısa vadeli fiyat hareketlerinden faydalanmak amacıyla edinilmişse “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlık” olarak sınıflandırılmalıdır.
İtfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal araçlar başlangıçta işlem fiyatı
ile muhasebeleştirilir (KOBİ’ler için UFRS/TFRS, paragraf 11.14). İşlem
fiyatı belirlenirken işlem maliyetleri dikkate alınır. İtfa edilmiş maliyetle
ölçülen finansal varlıkların elde edilmesiyle ilgili işlem maliyetleri işlem
fiyatına ilave edilirken; itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal borçların ihraç edilmesiyle ilgili işlem maliyetleri ise ilk muhasebeleştirmede ölçülen
değerden çıkarılır.
Diğer taraftan, alacakların ve borçların ortaya çıkmasına neden olan anlaşma zımni bir finansman işlemi içeriyor ise, diğer bir deyişle alacak veya
borç vadeli satış veya vadeli alım nedeniyle ortaya çıkmışsa, ilk muhasebeleştirmede işlem fiyatı kullanılmaz. Bu durumda, alacak ya da borç gelecekteki ödemelerin benzer bir borç aracının piyasa faiz oranı üzerinden
iskonto edilmiş bugünkü değeri üzerinden muhasebeleştirilir (KOBİ’ler
için UFRS/TFRS, paragraf 11.13). Dönemsonunda itfa edilmiş maliyetle
ölçülen finansal araçlar için etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş
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maliyet bedelleri hesaplanır. Aslında tahvil, bono, banka kredileri, bankadaki mevduat, alacaklar ve borçlar gibi borç araçlarının değerlemesinde
itfa edilmiş maliyet bedelinin kullanılması, gerçeğe uygun değer yaklaşımı
yerine tarihi maliyet yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir (Linsmeier, 2011, 410).
İtfa edilmiş maliyet bedeli aşağıdaki gibi hesaplanır (KOBİ’ler için
UFRS/TFRS, paragraf 11.15):
İtfa edilmiş maliyet bedeli
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirmede ölçülen tutarı
(+) Etkin faiz yöntemi uygulanarak hesaplanan faiz geliri (gideri)
(+) (-) (varsa) ana para geri ödemeleri,
(-) Değer düşüklüğü veya tahsil edilememe tutarı (finansal varlıklar
için).
Etkin faiz yöntemi, finansal varlık ya da borcun itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderlerinin ya da gelirlerinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılmasında kullanılan yöntemdir (Aslan, 2011, 103).
Etkin faiz yöntemi uygulanırken kullanılan faiz oranı ise etkin faiz oranı
olarak adlandırılır. Etkin faiz oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca
yapılacak gelecekteki nakit ödemeleri ya da tahsilatlarını finansal varlığın
ya da finansal borcun defter değerine eşitleyen orandır. Finansal varlıklara
ilişkin faiz geliri ve finansal borçlara ilişkin faiz gideri; finansal varlığın
ya da finansal borcun dönembaşındaki defter değeri ile dönemin etkin faiz
oranını çarpılarak hesaplanır (KOBİ’ler için UFRS/TFRS, paragraf 11.16).
Örnek (Alacak-Borç): 1 Ocak 2012 tarihinde, A İşletmesi B İşletmesine cari nakit satış fiyatı 5.000 TL olan bir ticari malı 2 ay vadeli olarak
6.000 TL’ye satmıştır (KDV ihmal edilmiştir).
A İşletmesinin muhasebe kayıtları
KOBİ’ler için UFRS/TFRS kapsamında hasılat gerçeğe uygun değer
üzerinden kaydedilir. Satışların vadeli olması ve dolayısıyla satış işleminin
bir finansman işlemi içermesi durumunda, gerçeğe uygun gelecekteki tüm
ödemelerin bugünkü değeri; yani nakit satış fiyatıdır (Epstein ve Mirza,
2003). Nakit satış fiyatı ile vadeli tutar arasındaki fark ise finansman unsuMAYIS - HAZİRAN 2012
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ru olarak kabul edilir ve finansmanın yapıldığı döneme yayılarak faiz geliri
(vade farkı geliri) olarak muhasebeleştirilir (KOBİ’ler için UFRS/TFRS,
paragraf 23.5). Ancak başlangıçta, ticari alacağın finansman unsuru düşülmüş işlem maliyeti ile muhasebeleştirilmesi için, finansman unsurunun
geçici aktif düzenleyici hesap olan “Ertelenmiş Faiz Gelirleri” hesabına
kaydedilmesi gerekir.
Nakit satış fiyatı: 5.000 TL
Ertelenmiş faiz geliri = 6.000 – 5.000 = 1.000 TL.
Alacağın net değeri = Vadeli tutar – Ertelenmiş faiz geliri
Alacağın net değeri = 6.000 – 1.000 = 5.000 TL
1 Ocak 2011:
Borç
… Alıcılar (Bil-Aktif)

Alacak

6.000
… Yurtiçi Satışlar (GT-Gelir)
… Ertelenmiş Faiz Gelirleri
(Bil-Aktif düz)

5.000
1.000

Faiz gelirinin dönemlere dağıtılması ve ticari alacağın dönemsonundaki
itfa edilmiş maliyet bedelinin belirlenmesi için etkin faiz oranı yönteminden
yararlanılır. Ticari alacaktan beklenen nakit akışlarını (6.000 TL) alacağın ilk
muhasebeleştirmedeki defter değeri olan 5.000 TL’ye iskonto eden etkin faiz
oranı % 9,54’tür. Etkin faiz oranı şu eşitlik çözülerek hesaplanır:
5.000 = 6.000 / (1 + X)2 → (1 + X)2 = 6.000 / 5.000 → x = (6.000 /
5.000)1/2 – 1 = 0,0954
Her dönem sonunda o döneme ait vade farkı geliri, alacağın dönembaşı
itfa edilmiş maliyet bedeli ile etkin faiz oranının çarpılmasıyla hesaplanır.
Alacağın dönemsonundaki itfa edilmiş maliyet bedeline ise; dönembaşı
itfa edilmiş maliyet bedeline dönemin faiz gelirinin ilave edilmesi ve döneme ilişkin nakit girişinin düşülmesiyle ulaşılır. Aşağıdaki tabloda ticari
alacağın dönemsonu itfa edilmiş maliyet bedelinin hesaplanması ve 1.000
TL’lik faiz gelirinin (vade farkı geliri) Ocak ve Şubat dönemlerine dağıtılmasına ilişkin işlemler yer almaktadır.
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Zaman

Hesaplama
Ocak
Şubat
Toplam

İtfa edilmiş
maliyet
bedeli
Dönembaşı
(A)
5.000
5.477,23

Faiz geliri
(Vade farkı geliri)
(% 9,54)
(B)
B = A x % 9,54
477,23
522,77
1.000

Nakit
girişi
(C)

(6.000)

ÇÖZÜM
İtfa edilmiş
Maliyet bedeli
Dönemsonu
(D)
D =A+ B - C
5.477,23
-

Her dönemin sonunda, döneme ilişkin vade farkı gelirinin “Ertelenmiş
Faiz Gelirleri” hesabından alınarak bir gelir tablosu hesabı olan “Vade Farkı Gelirleri” hesabına aktarılması gerekir. Böylelikle, finansman unsuru ait
olduğu dönemin kar veya zararına dahil edilmiş olur.
Ocak ayı sonunda:
Borç
… Ertelenmiş Faiz Gelirleri (Bil-Aktif düz)

Alacak

477,23

… Vade Farkı Gelirleri (GT-Gelir)

477,23

Bu muhasebe kaydı yapıldıktan sonra Ocak ayı sonunda ticari alacak
itfa edilmiş maliyet bedeli olan 5.477,23 TL üzerinden raporlanır.
Alıcılar							
6.000
Ertelenmiş faiz geliri 1.000 – 477,23 = 522,77		
(522,77)
Ocak ayı sonunda ticari alacaklar (net)			
5.477,23
Şubat ayı sonunda:
Borç
… Kasa (Bil-Aktif)
… Ertelenmiş Faiz Gelirleri (Bil-Aktif düz)
… Vade Farkı Gelirleri (GT-Gelir)
… Alıcılar (Bil-Aktif)

Alacak

6.000
522,77
522,77
6.000
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B İşletmesinin muhasebe kayıtları
B İşletmesi satın aldığı ticari malı cari nakit alış fiyatı üzerinden kaydederken, nakit alış fiyatı ile vadeli tutar arasındaki farkı ise finansman unsuru olarak kabul etmeli ve finansmanın yapıldığı döneme yayarak faiz gideri (vade farkı gideri) olarak muhasebeleştirmelidir (KOBİ’ler için UFRS/
TFRS, paragraf 13.7). Ancak başlangıçta, ticari borcun finansman unsuru
düşülmüş işlem maliyeti ile muhasebeleştirilmesi için, finansman unsurunun geçici pasif düzenleyici aktif hesap olan “Ertelenmiş Faiz Giderleri”
hesabına kaydedilmesi gerekir. Dönemsonlarında ise etkin faiz yöntemine
göre hesaplanan faiz gideri (vade farkı gideri) “Ertelenmiş Faiz Giderleri”
hesabından “Vade Farkı Giderleri” hesabına aktarılarak döneme ait finansman unsurunun dönemin kar veya zararından indirilmesi ve ticari borcun
itfa edilmiş maliyet bedeli ile raporlanması sağlanır. A İşletmesinin yaptığı
etkin faiz oranı ve vade farkı hesaplamalarının tamamı B İşletmesi için de
geçerli olduğu için burada sadece B İşletmesinin muhasebe kayıtlarına yer
verilmiştir.
Nakit alış fiyatı: 5.000 TL
Ertelenmiş faiz gideri = 6.000 – 5.000 = 1.000 TL.
Borcun net değeri = Vadeli tutar – Ertelenmiş faiz gideri
Borcun net değeri = 6.000 – 1.000 = 5.000 TL
1 Ocak 2011:
Borç
… Ticari Mallar (Bil-Aktif)
… Ertelenmiş Faiz Giderleri (-) (Bil-Pasif düz)

Alacak

5.000
1.000

… Satıcılar (Bil-Pasif)

6.000

Ocak ayı sonunda:
Borç
… Vade Farkı Giderleri (GT-Gider)
… Ertelenmiş Faiz Giderleri
(Bil-Pasif düz)
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Şubat ayı sonunda:
Borç
… Satıcılar (Bil-Pasif)
… Vade Farkı Giderleri (GT-Gider)

Alacak

6.000
522,77

… Ertelenmiş Faiz Giderleri
(Bil-Pasif düz)
… Kasa (Bil-Aktif)

522,77
6.000

Örnek (Bankadaki vadeli mevduat hesabı): A İşletmesi 1 Ocak 2011
tarihinde X bankasında 2 ay vadeli mevduat hesabı açtırmış ve bu hesaba
40.000 TL yatırmıştır. Faiz vade sonu ödemeli olup 2 aylık dönem için %
5 oranındadır.
Bankadaki mevduat hesabı ilk muhasebeleştirmede işlem fiyatı üzerinden kaydedilir.
1 Ocak 2011:
Borç
… Bankalar (Bil-Aktif)

Alacak

40.000
… Kasa (Bil-Aktif)

40.000

2 ay sonra mevduat hesabındaki 40.000 TL, 2.000 TL (40.000 x % 5
= 2.000 TL) artarak 42.000 TL’ye ulaşacaktır. 2.000 TL’lik faiz gelirinin
dönemlere yayılması ve bankadaki vadeli mevduat hesabının itfa edilmiş
maliyet bedelinin belirlenebilmesi için etkin faiz yöntemi uygulanır. Mevduat hesabından beklenen nakit akışlarını (42.000 TL) mevduat hesabının
ilk muhasebeleştirmedeki defter değeri olan 40.000 TL’ye iskonto eden
etkin faiz oranı % 2,47’dir. Etkin faiz oranı şu eşitlik çözülerek hesaplanır:
40.000 = 42.000 / (1 + X)2 → (1 + X)2 = 42.000 / 40.000 → x = (42.000
/ 40.000)1/2 – 1 = 0,0247
Her dönem sonunda o döneme ait faiz geliri, mevduat hesabının dönembaşı itfa edilmiş maliyet bedeli ile etkin faiz oranının çarpılmasıyla
hesaplanır.
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Zaman

İtfa edilmiş
maliyet bedeli
Dönembaşı
(A)

Hesaplama
Ocak
Şubat
Toplam

40.000
40.987,80

Faiz geliri
(% 2,47)
(B)
B = A x % 2,47
987,80
1.012,20
2.000

İtfa edilmiş
Maliyet bedeli
Dönemsonu
(C)
C=A+B
40.987,80
42.000

Ocak ayı sonunda:
Borç
… Bankalar (Bil-Aktif)

Alacak

987,80

… Mevduat Faiz Gelirleri
(GT-Gelir)

987,80

Şubat ayı sonunda:
Borç
… Bankalar (Bil-Aktif)

Alacak

1.012,20
… Mevduat Faiz Gelirleri
(GT-Gelir)

1.012,20

Örnek (Banka Kredisi): A İşletmesi 1 Ocak 2012 tarihinde X Bankasından 6 ay vadeli 200.000.000 TL tutarında kredi kullanmıştır. Kredinin
ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

1
2
3
4
5
6
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Ödenecek Taksit
42.870.106
42.870.106
42.870.106
42.870.106
42.870.106
42.870.106
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Ödenecek Faiz
15.400.000
13.284.802
11.006.734
8.553.254
5.910.856
3.064.994

Ödenecek Anapara
27.470.106
29.585.304
31.863.372
34.316.852
36.959.250
39.805.116

Kalan
172.529.894
142.944.590
111.081.218
76.764.366
39.805.116
0
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Banka kredisi başlangıçta işlem maliyeti olan 200.000.000 TL üzerinden kaydedilir.
1 Ocak 2012:
Borç
… Bankalar (Bil-Aktif)

Alacak

200.000.000

… Banka Kredileri (Bil-Pasif)

200.000.000

Banka kredisine ilişkin faiz giderinin ve banka kredisinin dönemsonu
itfa edilmiş maliyet bedelinin hesaplanması için; etkin faiz yönteminin
uygulanması gerekir. Krediden beklenen gelecekteki nakit çıkışlarını kredinin başlangıçtaki defter değerine eşitleyen etkin faiz oranı şu şekilde
hesaplanır:
200.000.000 = 42.870.106 / (1+X) + 42.870.106 / (1+X)2 + 42.870.106 / (1+X)3
+ 42.870.106 / (1+X)4 + 42.870.106 / (1+X)5 + 42.870.106 / (1+X)6 → X = 0,0770
Banka kredisine ilişkin faiz ve itfa edilmiş maliyet bedeli hesaplaması
aşağıdaki tabloda görülmektedir. Her ay sonunda, o aya ilişkin faiz gideri
bir taraftan finansman gideri olarak kaydedilip dönemin kar veya zararından düşülürken diğer taraftan banka kredileri hesabının alacağına kaydedilmelidir. Diğer taraftan her ay yapılan ödeme tutarı ise banka kredileri
hesabına borç kaydedilir. Böylelikle banka kredileri dönemsonunda itfa
edilmiş maliyet değeri ile raporlanmış olur.

Hesaplama
1
2
3
4
5
6

Dönembaşı
Faiz Gideri
İtfa Edilmiş
(B)
Maliyet
Bedeli
(A)
B = A x % 7,70
200.000.000 15.399.999
172.529.893 13.284.801
142.944.589 11.006.733
111.081.216 8.553.253
76.764.363 5.910.856
39.805.112 3.064.994

Nakit Çıkışı Dönemsonu İtfa
(C)
Edilmiş Maliyet
Bedeli
(D)
42.870.106
42.870.106
42.870.106
42.870.106
42.870.106
42.870.106

D=A+B-C
172.529.893
142.944.589
111.081.216
76.764.363
39.805.112
0
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Ocak ayı sonunda:
Borç
… Finansman Giderleri (GT-Gider)

15.399.999

… Banka Kredileri (Bil-Pasif)

15.399.999

Borç
… Banka Kredileri (Bil-Pasif)
… Bankalar (Bil-Aktif)

Alacak

Alacak

42.870.106
42.870.106

4. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ÇIKARILMIŞ MALİYET BEDELİ
İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL ARAÇLAR
Bu sınıftaki finansal araçlar satın alındıklarında işlem fiyatı ile kaydedilirler. Satın alma esnasında ortaya çıkan işlem maliyetleri işlem fiyatına
dahil edilir (Training Material for the IFRS for SMEs, Module 11, s.30).
Dönemsonunda ise değer düşüklüğü söz konusu ise, değer düşüklüğü maliyet bedelinden çıkarılarak finansal durum tablosunda raporlanırlar. Gerçeğe uygun değeri belirlenemeyen hisse senedi yatırımları ile kredi alma
taahhüdü değer düşüklüğü çıkarılmış maliyet bedeli ile ölçülen finansal
araçlara örnek olarak gösterilebilir (KOBİ’ler için UFRS/TFRS, paragraf
11.14).
Örnek (Borsada işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri tespit
edilemeyen hisse senedi yatırımları): A İşletmesi, 1 Ocak 2011 tarihinde
borsada işlem görmeyen B işletmesine ait hisse senetlerinden 200 adet almış ve karşılığında 6.000 TL ödemiştir. Ayrıca alımla ilgili 100 TL işlem
maliyetine katlanılmıştır. Hisse senetlerinin dönemsonundaki gerçeğe uygun değeri güvenilir biçimde belirlenememiştir.
Borsada işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir biçimde
ölçülemeyen hisse senedi yatırımları, değer düşüklüğü çıkarılmış maliyet
bedeli ile ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılır. Söz konusu yatırımlar ilk muhasebeleştirmede işlem maliyeti dahil edilmiş işlem fiyatı üzerin58
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den kaydedilir, dönemsonunda ise değer düşüklüğü söz konusu ise değer
düşüklüğü varlığın maliyet bedelinden düşülür.
1 Ocak 2011
Borç
… Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar (Bil-Aktif)
… Kasa (Bil-Aktif)

Alacak

6.100
6.100

A İşletmesinin elindeki hisse senetlerinin değer düşüklüğüne maruz
kaldığına dair herhangi bir gösterge olmadığı için, A İşletmesi yatırımını
dönemsonunda finansal durum tablosunda 6.100 TL üzerinden raporlayacaktır.
5. SONUÇ
KOBİ’ler için UFRS/TFRS’de finansal araçlara ilişkin sınıflandırma kriterleri ve değerleme esasları, Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Uygulaması’ndan farklılık göstermektedir. KOBİ’ler için UFRS/TFRS’de
temel finansal araçlar geniş kapsamlı olarak tanımlanmış olup, kasadaki
nakit, bankadaki mevduat, alacaklar ve borçlar gibi kalemler de hisse senedi, tahvil, bono ve banka kredileri gibi finansal araç olarak kabul edilmiştir.
Standartta söz konusu finansal araçların kalemler itibariyle sınıflandırılmaları yerine dönemsonu değerlemelerinde uygulanacak işlemlere göre
sınıflandırılmaları esas alınmış ve “gerçeğe uygun değer farkı kar zarara
yansıtılarak gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal araçlar”, “itfa
edilmiş maliyet bedeliyle ölçülen finansal araçlar” ve “değer düşüklüğü çıkarılmış maliyet bedeliyle ölçülen finansal araçlar” olarak üç finansal araç
sınıfı belirlenmiştir. Borsada işlem gören hisse senetleri ile borsada işlem
görmemesine rağmen gerçeğe uygun değeri güvenilir biçimde tespit edilebilen finansal araçlar, dönemsonunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden
finansal durum tablosuna yansıtılırken gerçeğe uygun değerdeki artış ya da
azalış dönemin gelir tablosunda gelir ya da gider olarak dikkate alınmaktadır. Alacaklar, borçlar, bankadaki mevduat, banka kredileri, yatırım yapıMAYIS - HAZİRAN 2012
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lan tahvil ve bonolar, ihraç edilmiş tahvil ve bonolar gibi finansal araçlar,
dönemsonunda etkin faiz yöntemine göre belirlenen itfa edilmiş maliyet
bedelleriyle finansal durum tablosunda raporlanmakta, bunlara ilişkin faiz
gelirleri ya da giderleri doğrudan gelir tablosuna aktarılmaktadır. Gerçeğe
uygun değeri güvenilir biçimde belirlenemeyen hisse senedi yatırımları,
kredi taahhüdleri ve diğer finansal araçlar ise dönemsonunda değer düşüklüğü çıkarılmış maliyet bedelleriyle finansal durum tablosuna yansıtılmaktadır.
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ÖZÜRLÜ ARAÇLARI KDV’DEN İSTİSNA MI?
IS CARS OWNED BY DİSABLED PERSONS EXEMPT FROM VAT?

Dr. Ahmet OZANSOY
Öz
Özürlü araçlarına uygulanan vergi muafiyetleri bakımından KDV, ÖTV
ve Gümrük Kanunlarında birbirleriyle uyumsuzluklar bulunmaktadır. Esasında her 3 yasanın da en temel ve insan haklarına aykırı olan sorunu,
muafiyet uygulamasında “özür oranı” yerine “özür türü”ne göre belirleme
yapmasıdır. Özürlünün yurt içinden aldığı taşıtlara sadece ÖTV istisnası
uygulanıp, KDV ve gümrük vergisi istisnası uygulanmazken, ithal ettiği
araçlara ÖTV, KDV ve gümrük vergisi istisnası uygulanmaktadır. KDV
Kanunu’nda “özürlülerin günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her
türlü araç-gereç” vergiden istisna tutulmasına rağmen, Gelir İdaresi bu ifadenin taşıt araçlarını kapsamadığını düşünmektedir. Kanaatimizce, daraltıcı bir yaklaşımla yapılan bu yorum isabetsizdir.
Anahtar Sözcükler: Özürlü, KDV, ÖTV, İstisna
Abstract
There are some inconsistencies in the VAT law, Excise Duty Law and
the Customs Law regarding to the exemptions given to the vehicles used
by the handicapped. In fact, the main problem which is also against the
human rights is determining the exemptions not according to the “fraction
defective” but to the “type of handicap”. There are Excise Duty exemptions for the vehicles which are bought locally in the country but no VAT or
Customs Tax exemptions for them; but there are VAT, Excise Duty and the
Customs Tax exemptions for the vehicles imported. Although in the VAT
Law it says “All kinds of vehicles which are specifically used by the handicapped in everyday life are exempt from tax”, the Revenue Administration
doesn’t intend that this expression covers the transportation vehicles. For
us, this interpretation is not right since it is a restricted approach.
Key Words: Desabled, VAT, Consumption Tax, Exception
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1. Giriş
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun (T.C. Yasalar,
2002) 7’nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılacak araçlarda özürlüler için ÖTV istisnası uygulanmaktadır. Katma Değer
Vergisi (KDV) uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ise farklı tartışmalar yapılmaktadır. Bu makalede; özürlülerin araç iktisaplarının KDV’ye
tâbi olup olmadığı incelenecektir.
2. Taşıt Alımında Özürlülere Uygulanan ÖTV İstisnasının Yasal 		
Dayanağı
ÖTV Kanunu’nun 7’nci maddesinin 2 numaralı bendi ile Kanuna ekli
(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
a) Motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşmayan binek otomobilleri ile
esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşmayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ile motosikletlerin, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl
ve engelliler tarafından,
b) Aynı araçların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket
ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV›den istisna
edilmiştir. Bu araçların ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın
veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması durumunda 5 yıllık sürenin dolması beklenmeksizin tekrar araç alınabilmektedir.
Kanun metninden anlaşıldığı üzere özetle 2 tür istisna bulunmaktadır:
Birincisi % 90’dan fazla sakatlığı olan özürlülerin özel tertibatı bulunmasına gerek olmayan bir aracı satın almaları; ikincisi de % 89 ve daha aşağı
oranda sakatlığı olan özürlülerin “hareket ettirici” özel tertibat yapılmış bir
aracı satın almaları. İstisna, bu araçların yurt içinde bir bayiden satın alınmasında uygulanacağı gibi özürlü tarafından doğrudan yurtdışından ithal
edilmesi halinde de uygulanacaktır.
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3. KDV’den Muaf Olan Özürlü Aracı Var mıdır?
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1984)
16’ncı maddesinin 1/b bendinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun (T.C.
Yasalar, 1999) 167’nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf
veya müstesna olan eşyanın ithali KDV’den istisna tutulmuştur1. Söz konusu 167’nci maddenin 12’nci fıkrasının “a” bendinde “malul ve sakatların
kullanımına mahsus eşya” da gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. Maddede geçen eşyayı geliş süreleri dâhil tanımlamaya, bunların cins, nevi ve
miktarlarını belirlemeye, muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları sıfıra
kadar indirmeye veya iki katına kadar çıkartmaya ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşya itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı uygulamaya ve ticari
mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan alınacak gümrük vergilerini
göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen hadleri geçmemek şartıyla tek
ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
Bahse konu yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Bakanlar Kurulu, 2009) ekinde yer alan “4458 Sayılı
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın
dokuzuncu bölümü “Diğer Eşya” hakkındaki düzenlemeleri içermektedir.
Karar’ın bu bölümünde yer alan 194’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre;
gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dâhil, 3
yıldan eski olmamak kaydıyla2;
a) Münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından
1 Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte
üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları ile aynı
maddenin 7 numaralı fıkrasına göre Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen
eşyadan; eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, tıbbi teşhis, tedavi
ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar
ile biyolojik veya kimyasal maddeler, insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve
doku tipi ayırma belirteçleri, ilaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler ve ulusal araştırma geliştirme kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşya hariç (4458 sayılı Kanun’un
167’nci maddenin 5/a fıkrası).
2 Kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından ithal edilen, malul ve sakat kişileri toplu olarak taşımaya yönelik, malul ve sakat kişinin
araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan motorlu kara nakil vasıtalarında
3 yıllık şart aranmaz.
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serbest dolasıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1.600.cc.’ye
kadar olan otomobillere3,
b) El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat malul ve sakat kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, malul ve sakat kişinin
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya kişi ile iş
akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü tarafından kullanılan vasıtalardan motor silindir hacmi 2.500.cc.ye kadar olan minibüslere veya portatif
koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil altı ila dokuz oturma yeri olan,
malul ve sakat kişinin rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan motorlu kara nakil vasıtalarına4 muafiyet tanınır. Bu
muafiyetten faydalanabilmek için aracın Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağış yoluyla gönderilmesi veya
bedel karşılığı alınmış olması gerekir. Ancak; özel surette yapılmış tertibatı
bulunmayıp sadece otomatik vitesli olan araçların, özürlü kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan araçların ve
arazi araçlarının muafen ithali mümkün değildir.
Ayrıca 1 sıra numaralı Gümrük Muafiyeti Tebliği’nin (Gümrük Bakanlığı, 2011) 27’nci maddesinde; 2009/15481 sayılı BKK ekinin 104’üncü
maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında muafen özel tertibatlı sakat aracını
serbest dolaşıma sokacak kişinin ortopedik özürden kaynaklanan malul ve
sakatlığının bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bahse konu Tebliğ’in 26’ncı
maddesine göre de ortopedik özür ibaresi; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu
bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle alt ve üst
ekstremite sakatlıklarını ifade eder.
Yukarıda detaylı olarak anlattığımız mevzuat düzenlemelerini özetlersek; gümrük vergisi, KDV ve ÖTV ödenmeksizin taşıt ithali 2 durumda
mümkün olabilmektedir:
3 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli
olan gaziler için vasıtaların özel tertibatlı olması gerekmez.
4 Bu vasıtaların gümrük vergilerinden muaf olarak ithaline izin verilebilmesi için malul ve
sakat kişinin bu tür bir araca ihtiyacı bulunduğuna ilgili gümrük idaresince kanaat getirilmesi
gerekir.
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a. Bizzat özürlü tarafından kullanılacak, motor silindir hacmi
1.600.-cc’yi geçmeyen ve özürlünün aracı kullanabilmesine olanak sağlayan bir tertibat sistemi bulunan 3 yaşından küçük araç ithali.
b. Kendisi araç kullanamayacak durumda ve el ve ayak fonksiyonlarını
tamamen yitirmiş özürlünün üçüncü dereceye kadar yakınlarının veya şoförünün kullanacağı, 2.500.-cc’yi geçmeyen, özürlünün araca iniş-binişini
kolaylaştıracak özel tertibat (lift) sistemi bulunan 3 yaşından küçük araç
ithali.
4. Özürlü Muafiyetleri Bakımından KDV, ÖTV ve Gümrük Kanunları 		
Uyumsuzluğu
Özürlü araçlarına uygulanan vergi muafiyetleri bakımından KDV, ÖTV
ve Gümrük Kanunlarında birbirleriyle uyumsuzluklar bulunmaktadır. Esasında her 3 yasanın da en temel ve insan haklarına aykırı olan sorunu,
muafiyet uygulamasında “özür oranı” yerine “özür türü”ne göre belirleme yapılmasıdır. Ortopedik özürlüler, her nedense diğer özürlülere göre
(zihinsel, organ yetmezliği, sağır-dilsizlik vs.) daha avantajlı kılınmıştır.
Bu negatif ayrımcılığın makul ve savunulabilir bir tarafı olmadığı gibi
Anayasa’nın eşitlik ilkesine de açıkça aykırılık teşkil etmektedir (Ozansoy,
2010-b, 69). Nitekim Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi de (MB-GİB) konuyla ilgili olarak çıkarmış olduğu bir sirkülerde (Maliye Bakanlığı, 2010) çok
isabetli bir yorumla; “yasa hükmünün engellilerin sakatlıklarına göre
ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesinin söz konusu olamayacağını” belirtmiştir.
Özürlünün kendisinin kullanacağı taşıtlar bakımından; hem ÖTV hem
de KDV ve gümrük vergisi muafiyeti için özür türüne göre özürlünün aracı kullanabilmesine olanak sağlayacak bir tertibat yapılması şartı getirilmiştir. Özürlünün kendisi tarafından kullanılmayacak araçlarda ise; ÖTV
bakımından % 90’dan fazla özürlü olma şartıyla herhangi bir özel tertibat
gerekmezken, KDV ve gümrük vergisi bakımından genel bir özür oranı
yerine “el ve ayakları tamamıyla kullanamama ve araca iniş-biniş için özel
tertibat (lift) sistemi zorunluluğu” bulunmaktadır.
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Öte yandan bu araçlar özürlü tarafından yurtdışından ithal edilmez de
yurt içinden alınırsa herhangi bir KDV istisnası bulunmamaktadır. Özürlünün, hayatını kolaylaştırmak için alacağı taşıtı nereden aldığının KDV
muafiyeti bakımından neden ve nasıl bir öneminin olduğu belli değildir. Bunun nedeni, KDV Kanunu’nda özürlülerin satın alacağı araçlar için
özel bir düzenleme yapmak yerine Gümrük Kanunu’na atıfta bulunulmuş
olması olsa gerektir.
Özürlülerin satın alacağı taşıt araçlarına topluca ve belli bir mantık
gereği muafiyet tanınmayıp, farklı yasalarda birbirleriyle uyum gözetilmeksizin düzenleme yapılmasının bir diğer sonucu, satın alınan araçların
taşıyacağı muafiyet sürelerindeki uyumsuzluktur. Özürlü ÖTV ödemeden
aldığı taşıtı 5 yıl sonra elden çıkarabilirken, KDV ve gümrük vergisi ödemeden ithal ettiği taşıtı 3 yıldan sonra elden çıkarabilmektedir.
Durumun çarpıklığı aşağıdaki tabloda daha net görülmektedir.
Tablo 1: Özürlülere Taşıt Aracı Alımında Uygulanan KDV, ÖTV ve
Gümrük Vergisi İstisnaları
Aracın Türkiye’den
Alınması
KDV
ÖTV
Özel tertibatlı araç
Muaf
(Aracı kendisi
kullanacak)
Özel tertibatlı araç
Değişken5
(Aracı başkası
kullanacak)
el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş
olup araçta iniş-binişi
kolaylaştıran özel tertibat olacak.
Normal araç
Muaf
(% 90 ve üzeri özürlü)
Normal Araç
Muaf
(% 89 ve altı özürlülüğü
değil
olup aracı kendisi kullanamayacak olanlar6)
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değil
Muaf
değil

Muaf
değil
Muaf
değil

Aracın Özürlü Tarafından
İthal Edilmesi
KDV Gümrük
ÖTV
V.
Muaf
Muaf
Muaf

Değişken5 Muaf

Muaf
Muaf
değil

Muaf

Muaf Muaf değil
değil
Muaf Muaf değil
değil
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5. Özürlünün Türkiye’den Satın Aldığı Taşıta KDV İstisnası 				
Uygulanabilir mi?
KDV Kanunu’nun “Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlığını taşıyan 17’nci maddesinin 4/s bendinde; özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük
yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den istisna tutulmuştur. Bu maddede geçen “her türlü araç-gereç” tanımı taşıt
araçlarını kapsamakta mıdır? MB-GİB’in bu konudaki görüşü olumsuzdur (Maliye
Bakanlığı, 2011).
KDV Kanunu’nda bu tanımın içeriğine ilişkin herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Yukarıda bahse konu olan 2009/15481 sayılı BKK ekinde yer alan “4458
Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın
3’üncü maddesinin “ş” bendinde Karar’a konu şahsi eşyaların; kişisel eşya ile aile
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanım alanı ve miktarı göz önüne alınarak, ticari amaç taşımadığının anlaşılması halinde serbest dolaşıma girişine izin verilen ev
eşyasını, motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtalarını ve aile ihtiyaçlarını karşılayan
eşyaları kapsadığı tanımlanmıştır. Yani gümrük mevzuatının uygulanması bakımından eşya tabirinin motorlu araçları da kapsadığı kabul edilmiştir. Benzer
şekilde KDV Kanunu’nun 17’nci maddesinde düzenlenen istisnaların genel amacı
bakımından bu maddenin 4/s bendinde kullanılan “her türlü araç-gereç” kavramının
taşıt araçlarını da kapsadığının kabulü gerekir. Kanun koyucunun aynı taşıt aracını, aynı özürlünün Türkiye’den alması durumunda KDV’ye tâbi sayıp, ithal
etmesi halinde KDV’den istisna tutması tutarsızlık olur. Nitekim Adana Bölge
İdare Mahkemesi verdiği bir kararda (Adana BİM, 2010); özürlünün bu yöndeki
talebini reddeden mahkeme kararını (Adana 2.Vergi Mahkemesi, 2010), “özürlülerin her türlü gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmaya yönelik tedbirleri
alarak topluma katılmalarını sağlamak amacını taşıyan 5378 sayılı Özürlüler Hakkında Yasa’nın (T.C. Yasalar, 2005) amacına uygun olarak getirilen katma değer
5 ÖTV Kanunu’nda, sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılması şartıyla malul ve engelliler
tarafından bizzat kullanılacak olan araçlar ÖTV’den istisna edilmiştir. Bu durumda el ve ayak fonksiyonlarını
tamamen yitirmiş olan özürlünün (aracı bizzat kullanamayacağı için) özürlülük oranı yüzde 89 ve altında ise
ÖTV istisnasından faydalanamayacaktır. Çünkü buradaki özel tertibat, özürlünün aracı bizzat kullanması için
yapılan tertibat olmayıp başkasının kullanacağı araca özürlüğünün iniş-binişini kolaylaştıracak tertibattır.
Ancak özür oranı yüzde 90 ve üzerinde ise özel tertibatlı olmayan, başkasının kullanacağı aracı ÖTV’siz
alabilecektir.
6 Sözgelimi yüzde 80 zihinsel özürlü, iki böbreği çalışmayıp, diyalize muhtaç olanlar, yüzde 85 işitme özürlüler v.s.
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vergisi istisna hükmünün binek otomobilleri de kapsadığı” gerekçesiyle
bozmuştur ve bu karar kesinleşmiştir. Mahkeme haklı olarak tanımı üzerinde açıklık bulunmayan kavramın ifade ettiği anlamı yorumlarken,
özürlülere yönelik çeşitli yasalarda getirilen kolaylıkların amacından
yola çıkmıştır.
Ancak bilahare davacının “mükellef” değil “verginin yüklenicisi” olması nedeniyle dava ehliyetinin bulunmadığından bahisle kararın kanun
yararına bozulmasını isteyen Danıştay Başsavcılığının bu talebini geçerli
temyiz nedeni saymayan7 Danıştay 3.Dairesi davayı bu yönüyle reddetmiş
ancak ileri sürülen temyiz nedeni ile bağlı olmadığından işin esasını inceleyerek; “söz konusu istisnanın özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük
yaşamları için özel olarak üretilmiş araç-gerece ilişkin olması, istisna kapsamına belirli özellikleri haiz motorlu kara taşıtlarının da alınması yönünde yapılan önergelerin kabul görmemesi, mali yükümlülüklere ilişkin
istisnalar hakkında yasa ile düzenleme yapılması zorunlu olup bu alanın
yönetsel ve yargısal tasarruf ve yorumlara kapalı olması” gerekçesiyle
yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozmuştur (Danıştay 3.Dairesi,
2011). Danıştay’dan çıkan nihai karar, MB-GİB’in görüşüne uygundur.
Şahsi kanaatimiz MB-GİB görüşünün ve Danıştay kararının isabetsiz olduğu yönündedir. Özürlülere yönelik getirilen vergi istisnaları dâhil
her türlü hak ve kolaylıklar esasında, Devletin anayasal görevlerindendir.
Anayasa’nın 61’nci maddesi Devlete sakatların korunmalarını ve toplum
hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alma görevini yüklemiştir. Bu
görevin gereği olarak yasa koyucu özürlülere, toplum içerisinde insan
onuruna yakışır bir yaşam sürebilmeleri için düzenlemeler yaparken; yasa
koyucunun sağladığı hakların, yönetmelik ve tebliğ gibi alt düzey mevzuat
düzenlemeleriyle kısıtlanması yoluna gidilebilmektedir (Ozansoy, 2010a, 154). Bu genel amaç düşünüldüğünde yasada içeriği açıkça tanımlanmamış olan “her türlü araç-gereç” kavramının taşıt araçlarını da kapsar
7 Danıştay 3.Dairesi, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a)
bendinde bu verginin mükellefinin, mal teslim eden ve hizmet ifasında bulunanlar olduğu kurala bağlanmış ise de, katma değer vergisinin yansıma özelliği nedeniyle, satış bedeli üzerinden
hesaplanan vergiyi ödemek zorunda kalan ve vergi yükünün üzerinde kalmasının mamelekinde
meydana getirdiği azalma nedeniyle menfaati etkilenen davacının dava açma ehliyeti bulunduğuna karar vermiştir.
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şekilde yorumlanması Anayasa’nın ruhuna daha uygundur. Kaldı ki, kanun koyucu aynı taşıtın özürlü tarafından ithal edilmesi durumunda KDV
istisnası uygularken, yurt içinden alınışında KDV’ye tâbi sayması düşünülemez. Öte yandan ÖTV ve KDV tüketici üzerinde etkileri aynı olan, yani
tamamı nihai tüketici tarafından yüklenilen vergilerdir. Kanun koyucunun
özürlü bakımından etkileri aynı olan iki vergiden birini, sadece isimlerinin
farklılığından yola çıkarak özürlü açısından istisna kabul ederken, diğerini
etmemesi çelişkili olacaktır.
Diğer taraftan, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de “araç gereç” terimi,
“bir işin yapılmasında, bir makinenin işletilmesinde kullanılan aletler”
olarak tanımlanmıştır (TDK, 2012). Taşıt aracı da nihayetinde ulaşım işinin yapılmasında kullanılan bir alettir.
6. Sonuç
Özürlülere uygulanan ÖTV, KDV ve gümrük vergisinin belli bir tutarlılık taşımayan düzenlemeler içerdiği açıktır. Bu konunun topluca ve
eşgüdümlü olarak tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir (Geniş bilgi için
Bkz. Ozansoy, 2010-b).
Öncelikle yasalarda özür türüne göre yapılan düzenlemelere bir
son verilmelidir. Özürlüye vergi muafiyeti tanıyan devlet bakımından
özürlünün özrünün ortopedik, zihinsel, iç organları vs. bakımından ol8
ması önem arz etmemelidir . Aksi durum toplumda ciddi haksızlıklar ve
huzursuzluklar doğurmaktadır. Kaldı ki, yasalarda özürlülerin özür türlerine göre (fiziksel özürlüler lehine) yapılan vergi muafiyetleri Anayasa’nın
eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle, aksi yöndeki görüşlerin varlığına rağmen, KDV Kanunu’nun 17’nci maddesinin 4/s bendinde geçen “özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her
türlü araç-gereç” kavramına, özürlüler tarafından satın alınan taşıt araçlarının da dâhil olduğu düşünülmektedir.
Gerek aynı konu hakkında farklı yasalarda yapılan düzenlemelerin birbirleriyle uyumlu olmaması ve gerekse yasalarda kullanılan kavramların
tartışma yaratmayacak düzeyde açık ve net tanımlanmaması, özürlü va8 Özür türü ve buna göre aracın özel tertibat ihtiyacı sürüş güvenliği ile ilgili bir konu olup,
bu durum vergi idaresini değil, trafik idaresini ilgilendirmektedir.
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tandaş ile bürokrasiyi karşı karşıya getirmektedir. Bu durum özürlülerin
toplumsal yaşamda karşılaştıkları güçlükleri artırmakta ve vatandaş memnuniyetini de olumsuz olarak etkilemektedir.
Bu nedenlerle özür türünü dikkate almaksızın özürlülük oranına göre
ÖTV, KDV ve gümrük vergisi istisnası getirilmeli, istisna getirilen aracın
özürlü tarafından yurt içinden ya da yurt dışından alınması arasında da herhangi bir fark gözetilmemelidir. Düzenlemeler, hiçbir kavram kargaşasına
yer vermeyecek ve adaletsizlik yaratmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Öte
yandan mevcut yasalardaki hükümler özürlüler aleyhine daraltıcı olarak
yorumlanmamalı ve BKK, yönetmelik, tebliğ, sirküler gibi yasaya kıyasla
alt düzey hukuki düzenlemelerle özürlülere yasalarla verilmiş haklar yasalara aykırı şekilde sınırlandırılmamalıdır.
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EKONOMİK KRİZLER SONRASI YAŞANAN ŞİRKET İFLASLARI
VE YARATICI MUHASEBE İLİŞKİSİ
THE CORPORATE BANKRUPTCIES AFTER THE ECONOMIC
CRISIS AND CREATIVE ACCOUNTING RELATIONSHIP
Araş. Gör. Anıl GACAR*
Öz
Piyasaların işlerliği, şirketlerin ilgili kişi ya da kuruluşlarla doğru iletişim kurmasına; diğer bir deyişle muhasebe sisteminden aldığı bilgileri
yatırımcılara şeffaf ve tarafsız olarak sunmasına bağlıdır. Buna rağmen yakın tarihteki ekonomik krizler sonrasında, şirketlerin muhasebe bilgilerini
sıkça manipüle ettiği görülmüştür. Piyasa temelli ekonomik sistemin görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde, bireysel yatırımcıların
korunması temel esastır. Oysa ki ABD ve benzeri ülkelerde ortaya çıkarılan muhasebe manipülasyonları, bireysel yatırımcıların piyasalara olan
güvenini zedelemiştir. Piyasa temelli olan ülkelerin temel görevi olan en
küçük yatırımcının dahi korunması ilkesi, şirketlerin muhasebe belgelerinde yaptıkları yaratıcı uygulamalar sonucunda telafisi zor zararlara yol açmıştır. Bu çalışmada, muhasebe bilgilerinin ekonominin gidişatı için önemine değinilmiş ve şirketlerin kullandıkları manipülasyon yöntemlerinden
biri olan yaratıcı muhasebe uygulamalarıyla ilgili örneklere yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Muhasebe Bilgileri, Şirket İflasları, Yaratıcı Muhasebe…
Abstract
Functioning of markets, companies or institutions the right to communicate with the person concerned, in other words, the accounting system is
to deliver the information to investors in a transparent and impartial. However, after the economic crises in recent history, observed that companies
manipulate accounting information frequently. Market-based economic
system is seen in countries like United States of America, the individual is
*
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe
Finansman ABD
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the basic principle of investor protection. However, the U.S. and other countries revealed that the accounting manipulations, has damaged the confidence of individual investors in the markets. The main task of the marketbased countries, even the smallest investor protection policy, the accounting documents of companies as a result of their innovative practices led
to the compensation of damages difficult. In this study, we addressed the
importance of accounting information for the course of the economy which
is one of the methods of manipulation and creative accounting practices
used by companies in the relevant examples are given.
Key Words: Accounting Information, Corporate Bankruptcies, Creative Accounting
1. GİRİŞ
Finansal piyasalarda yatırımcıların yatırım yapacakları şirketleri doğru
seçmeleri, oldukça önemli bir konudur. Muhasebe belgelerinden elde edilecek bilgiler ışığında tasarruf fazlası fonların şirketlere aktarılması, şirketlerin finansal raporlarını yatırımcılarına doğru biçimde sunmasıyla gerçekleşecektir. Şirketlerin faaliyetlerini bir anlamda devam ettirebilmeleri,
onların daha fazla yatırımcı çekmelerine bağlıdır. Buna göre, yatırımcıların beklentisi, şirketlerin finansal raporlarını kamuoyuna doğru bir biçimde
sunması; diğer bir deyişle kendilerinin yanıltılmamasıdır.
Muhasebe, işletmelerin parayla ifade edilebilen ticari işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, analiz eden, raporlar halinde ilgili kişilere sunan, daha
sonra sunulan belgelerin doğru olup olmadığını denetleyen bir bilgi sistemi
sürecidir. Sunulan belgelerin yatırımcılara, çalışanlara, devlete, sendikalara vb. işletme içinden ve dışından her türlü çıkar grubuna tam, doğru,
tarafsız ve güvenilir şekilde sunulması gerekmektedir. Ancak, işletmelerin
kendilerini olduğundan farklı göstermek amacıyla belgelerinde birtakım
eksik ya da yanıltıcı beyanlara yer vermesi oldukça fazla karşılaşılan bir
durumdur. Yakın tarihte meydana gelen ekonomik krizler sonrasında iflas
eden şirketler ele alındığında, ilgili şirketlerin finansal raporlarında birtakım makyajlamalara gittikleri; hem şirketlerinin hem de bu şirketlerdeki
yöneticilerin kendilerini daha başarılı gösterme girişiminde bulundukları
gözlenmiştir.
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Şirketlerin muhasebe belgelerinde gerçeğe uygun bilgilere yer vermesi,
şirket içi ve şirket dışındaki ilgili çıkar gruplarının yanlış yönlendirilmesine; dolayısıyla da doğru olmayan bilgiler sonucunda bu şirketlere daha
fazla kaynak aktarılmasına sebep olmaktadır. Yaşanan ekonomik krizler,
muhasebe belgelerinde yapılan manipülasyonları gündeme getirmiş ve
ekonomik krizlerin temelinde de finansal raporların genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine göre düzenlenmemesinin etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
2. MUHASEBE BİLGİLERİNİN MANİPÜLASYONU
Muhasebe bilgilerinin doğruluğu, piyasanın işlerlik kazanmasında
önemli rol oynamaktadır. Yanlış finansal tablolarla yatırımcılara gerçeğe
aykırı bilgiler sunan şirketler, piyasaları derinden etkilemektedir.
Muhasebe uygulamalarının kaynağını, muhasebenin temel kavramları,
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları oluşturmaktadır. Muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarına yön veren ve
finansal tabloların hazırlanmasında düzen getiren kurallar olarak tanımlanabilir. Muhasebenin, sermaye piyasası ve muhasebe sisteminden elde
edilen bilgileri ilgili kullanıcılara vermesi ve işletme faaliyetlerine ilişkin
sağlıklı bilgil aktarılabilmesi; benzer olayları aynı şekilde ifade etmesi,
ürettiği bilgilerin doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olması; dolayısıyla belli standartlara göre hazırlanarak belirli formlardaki finansal tablo ve raporlarla ilgililere ulaştırılması ile mümkündür.
(Elitaş ve Elitaş, 2010, 1)
Şirketlerin, muhasebe belgelerini her zaman ilgili kişilere doğru ve eksiksiz olarak aktarmaması, şirketler tarafından bilinçli olarak yapılan bir
manipülasyon süreci olarak değerlendirilebilmektedir. Ekonomi dilinde,
“varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi” olarak tanımlanan manipülasyon, genel olarak “seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla
bilgileri değiştirme; yönlendirme” anlamına gelmektedir. Muhasebe manipülasyonu ise finansal bilgi kullanıcılarının işletmenin finansal durumu ve
faaliyet sonuçları üzerindeki algılarını etkilemeye yöneliktir. En önemli finansal bilgi kullanıcısı olan yatırımcılar, manipülasyonun en önemli hedefi durumundadır. Yöneticiler, muhasebe manipülasyonu ile yatırımcıların
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zihninde iyimser bir kar beklentisi yaratmak ve bu şekilde yatırımcıların
yeni hisse senetleri satın almalarını amaçlamaktadır. (Demir ve Bahadır,
2007, 1)
Ekonomi genişlerken; bir başka ifade ile ekonomi iyiye giderken şirketlerin yapacakları pek çok hata göze batmayabilmekte ve bir şekilde bu
hatalar telafi edilebilmektedir. Şirketlerin hisse senetleri fiyatları, satışları ve karları artarken kimse potansiyel problemleri dikkate almamaktadır.
Bu durum, büyük ölçüde yatırımcıların ve diğer paydaşların “iyimserlik
doğası”ndan kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde 1999’da başlayıp 2000
ve 2001 yıllarında da devam eden durgunluk dönemi, belki de yakın tarihin
en derin sonuçlarını ortaya koyan durgunluk dönemlerinden biri olmuştur.
Bu dönemde yaşanan ekonomik durgunluk, 11 Eylül 2001 olaylarıyla da
şiddetini arttırmış ve ekonomik durgunluğun etkileri 2002’ye de sarkmıştır. Bu etkilerin en belirgin göstergelerinden biri, “Enron olayı” olarak da
ifade edilen ABD merkezli enerji şirketi olan Enron’da ortaya çıkan muhasebe skandalı ve devamında yaşanan iflas olmuştur. (Çelik, 2007, 106)
Piyasa temelli ekonomik sistemin var olduğu Amerika Birleşik
Devletleri’nde meydana gelen muhasebe skandalları ve sonrasında yaşanan şirket iflasları, tüm dünya piyasalarını derinden etkilemiştir. Aşağıdaki
tabloda ABD’de 2001-2002 dönemlerinde iflas eden şirketler ve iflas tutarları ortaya konmuştur:
Tablo 1. ABD’deki En Büyük İflaslar
Şirketler
İflas Yılı
Worldcom
2002
Enron
2001
Global Crossing
2002
Adelphia
2002
Pasific Gas
2001
Kmart Corp
2002
NTL
2002

Milyar Dolar
107
63,4
25,5
24,4
21,5
17
16,8

Kaynak: http://arsiv. ntvmsnbc.com/news/165149.asp?ep1=1 (13.03.2011)
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Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, sadece iki yıl içinde ABD’de
muhasebe skandallarının ortaya çıkmasının ardından iflas eden şirketlerin
toplam büyüklüğü 275,6 milyar dolar olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum da
yaşanan muhasebe skandallarının ardından şirketlere ve dolayısıyla piyasalara güveni azaltmaktadır.
Muhasebe bilgilerinin manipülasyonu, bir anlamda ekonomik krizlere sebep olmaktadır. Muhasebenin krizi olarak ifade edilebilecek başlıca
olayların aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür: (Can, 2010, 6)
• Muhasebe temel kavramlarından uzaklaşma
• Muhasebe standartları ve düzenleme yetkisine sahip kurumların tam
bağımsız olmamaları
• Yaratıcı muhasebe uygulamaları
• Yanıltıcı finansal raporlar ve denetim raporları
• İhtiyatlılık ve muhafazakarlık kavramlarından uzaklaşma
• Gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerleme
• Şeffaflık sorunu ve denetim zafiyeti
3. YARATICI MUHASEBE VE YARATICI MUHASEBE
UYGULAMALARI
Enron olayı ile tüm dikkatleri üzerine çeken yaratıcı muhasebe (creative
accounting), son yıllarda yabancı literatürde sıkça sözü edilen bir kavram
haline gelmiştir. Esasen yeni bir konu teşkil etmeyen yaratıcı muhasebe
kavramı, dar anlamda finansal tablolara yapılan makyaj olarak ifade edilebilir. Yaratıcı muhasebe, esas itibariyle finansal tabloların, işletmelerin durumunu olduğundan daha iyi göstermesi amacına hizmet eden muhasebe
uygulamaları olarak tanımlanabilir. (Saltoğlu, 2003,1 ) Bir anlamda yaratıcı muhasebenin, finansal tabloların şirketlerin ekonomik kararlar verebilmesine ve yöneticilerin performanslarının değerlendirilmesine yardımcı
olacak bilgiler olduğu söylenebilir. (Gowthorpe ve Amant, 2005, 1-2)
Çeşitli nedenler gerçekleştiğinde sıkça başvurulan yaratıcı muhasebe
uygulamaları şu şekilde açıklanabilir: (Rezaee, 2002, 89; Çıtak, 2009, 29)
• Varlıkların ve gelirlerin fazla bildirimi
• Yükümlülük ve giderlerin eksik bildirimi
• Yanlış, yetersiz ya da atlanan açıklamalar
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Yaratıcı muhasebe uygulamaları, şirket kazançlarının yıldan yıla istikrarlı bir biçimde artıyormuş gibi bir görünüm kazanmasını sağlamakta, şirket hisse senetlerine talebin; dolayısıyla da şirket hisse senetlerinin piyasa
değerinin artmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte şirketler, yıldan
yıla artan istikrarlı bir kar görüntüsü ve tabii olarak artan piyasa değeri
sayesinde kredi kuruluşlarından ucuz fon temin edebilmektedirler. Ancak,
şirketlerin yaratıcı muhasebe uygulamalarından haberdar olunduğunda ise
şirket hisse senetleri değer kaybına uğramakta, bu durum da genel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. (Akyel ve Karaca, 2005, 4)
Yaşanan ekonomik kriz hadiselerinde muhasebe ve denetim ile ilgili
boşlukların, yanlışlıkların, zaafların, muvazaalı işlemlerin önemli rol oynadığı yadsınamaz. Muhasebe temel kavram ve ilkelerinden uzaklaşılması,
muhasebe kurallarındaki esnekliklerin ve boşlukların, işletmeleri gerçekte
olduğundan daha farklı gösterebilmek için kullanılması, ihtiyatlılığın esnetilmesi, bağımsız denetimden geçen yanıltıcı finansal raporların, ekonomik
krizlerde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. (Can, 2010, 8) Örneğin,
1098 yılında kurulan General Motors (GM), 2008 yılında iflas masasına
düşmeden önce gerçekte 3 milyar dolar zarar ettiği halde, değerleme kurallarının sağladığı olanaklar ve esnekliklerden yararlanarak Amerikan
muhasebe kurallarına tamamen uygun biçimde 2006 yılı ilk çeyreği için
1 milyar dolar kar açıklamıştır. General Motors, aynı uygulamalara 2007
yılı finansal açıklamalarında da devam etmiştir. 2008’de 30,6 milyar dolar
zarar ettiği halde aynı yöntemlerle bunu 16,8 milyar dolar olarak açıklamıştır. 1960 yılında 830.000 çalışanıyla ABD otomobil pazarının %60’ını
elinde bulunduran GM’nin, 2009’da çalışan sayısının 275.000’e düştüğü
ve yerli pazardaki payının %25’e düştüğü gözlenmiştir. (Aysan, 2009)
Yaratıcı muhasebe uygulamaları, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerindeki boşluklardan yararlanılarak yapılan birtakım uygulamalardır.
Bazen işletmeleri olduğundan daha iyi göstermek, bazen de yöneticiler
hakkında iyi bir intiba uyandırmak amacıyla başvurulan yaratıcı muhasebe
yöntemleri, kısa vadede şirketlere önemli katkılar sağlasa bile orta ve uzun
vadede şirket için olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. İşletmeleri yaratıcı muhasebeye iten en önemli sebep, kurumsal yönetim anlayışına sahip
olunmamasıdır. Diğer bir deyişle yaratıcı muhasebe uygulamaları, şirket
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yönetiminin işletme paydaşlarına adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk anlayışına göre bilgi sunmamasından kaynaklanmaktadır.
İşletme sahip veya yöneticilerinin çıkarlarına göre yapılan yaratıcı muhasebe uygulamaları, finansal krizlerin oluşmasında en önemli etkenlerin
başında gelmektedir. Yaratıcı muhasebe uygulamalarına verilecek örnekler, aşağıdaki şekilde sıralanabilir: (Darman, 2004,7)
• WorldCom, 3.8 milyar dolarlık gideri, sermaye harcaması olarak göstermiştir.
• Enron, aktiflerini kendi oluşturduğu bilanço dışındaki özel amaçlı şirketlere satmış; bu satışın riskini de yine kendisi üstlenmiştir.
• Grup şirketlerinde karşılaşılan bir durum olarak, birbirleri ile iş ilişkisinde olan şirket yöneticilerinin yüksek prim için birbirlerine yüksek veya
hayali dekontlar kesip hayali gelirler kaydetmeleridir.
• Çin’de yapılan özelleştirmelerde sıkça başvurulan ve dolayısıyla hayli
eleştirilen bir uygulama, özelleştirilmek üzere seçilen şirketlerin bilançolarının önceden makyajlanarak, gerçeğe uygun olmayan belgeler sunulması
olarak gösterilebilir.
4. TÜRKİYE’DE YARATICI MUHASEBE KONUSUNDA
YAŞANAN GELİŞMELER
2000’li yılların başında ABD’nin büyük şirketlerinde muhasebe hileleri yapıldığında dair haberlerin ortaya çıkması, tüm dünyanın gözünü bu
ülkeye çevirmiştir. Bunun öncesinde de enerji kontratları alım satımında
uzmanlaşmış ENRON firmasının, aslında batmış olmasına rağmen kendini
olduğundan karlı ve güçlü göstermesi gündeme gelmiştir.
ABD’de meydana gelen bu olaylar, Türkiye’de de birçok büyük holdingin aslında batmış olduğu ve ancak muhasebe hileleri ve holding bankacılığı ile faaliyetlerini sürdürdüğü gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Merkezi Berlin’deki Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency
International) ’ın veri alınabilen ülkelerde, iş dünyası, ülke analistleri ve benzeri kurum ve kişilerin gözlemleri doğrultusunda hazırladığı
yolsuzluk (hile) endeks raporuna göre, Türkiye 2010 yılımda 4,4 puanla
56’ıncı sıraya yükselmiştir; bununla birlikte Türkiye 2009 yılında gene 4,4
puan ile 61’inci sırada yer almıştır. Yolsuzluktan tamamen arınmış ülkeler
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listesine Danimarka 9,3.puanla birinci, listede Almanya 15’inci, ABD ise
22’nci sırada yer almaktadır. Değerlendirmede on puan en temiz, sıfır puan
ise yolsuzluğun en çok görüldüğü ülke anlamına gelmektedir. (Demirkol,
2011)
Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakıldığında birçok banka yozluluğu ile
karşılaşılmaktadır. Gerçekleşen banka yolsuzluklarından bazı kesimler büyük çıkarlar sağlarken; toplumun geniş bir kesimi ise ekonomik açıdan
önemli zararlar görmüştür. Banka yolsuzluklarında dikkati çeken husus,
yapılan yolsuzlukların çok büyük tutarlara ulaşmasıdır. İmar Bankası, Etibank, Bank Kapital, Emlakbank, Kentbank gibi bankalarda, yaşanan hileli
işlemlerin varlığı, Türkiye’nin gündemini uzun bir süre meşgul etmiştir.
(Bayraktar, 2007: 66-73)
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’deki yolsuzluk profillerini çıkardığı çalışmasında, banka yolsuzluklarında kullanılan yöntemler şu şekilde belirtilmiştir:
• Back To Back: İki ayrı şirket sahibinin sahip olduğu şirketlere kredi
açılması yolu ile yapılmaktadır. Her iki kredinin de geri dönüşü olmadığı
için giden paralar, bankaların ve dolayısıyla hazinenin zarar hanesine yazılır.
• Off Shore Bankalar: Müşteri bankaya geldiğinde “Off shore hesabında değerlendirirsek paranıza daha yüksek faiz alırsız” açıklaması yapılarak
bir kağıt imzalatılır. Böylece yurt içindeki banka kayıtlarında gösterilmeyen bu para yurt dışındaki off shore bankaya gidiyormuş gibi gösterilir.
Ancak off shore hesapları Devlet Garantisi Kapsamı dışında olduğundan
bankaya el konulduğunda hesap sahipleri dolandırılmış olur.
• Vergi Cennetleri: Virjin ve Cayman Adaları gibi vergi alınmayan yerlerde posta kutusu şirketleri kurulur. Off shore bankaya aktarılmış gibi gösterilen mevduatlar vergi cennetlerindeki şirketlere kredi görüntüsü altında
gönderilir. Buradan da Türkiye’deki banka patronuna ulaştırılır. Bu yolla
off shore’daki paranın izi kaybettirilmeye çalışılır.
• Paravan Şirketler Kurma: Banka sahipleri yanında çalışanlar yakın
dost ve akrabalarına paravan firmalar kurdurur. Bu firmalara ödeyemeyeceği kadar kredi görüntüsü altında para aktarılır. Bu para daha sonra banka
sahibinin şahsi hesabına geçer.
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• Banka Sahibinin Şirketlerine Kredi Görüntüsü Altında Para Aktarma: Banka sahibinin aktif olan şirketlerine açılan kredilerde yasal sınırlar içinde kalınır. Ancak başka bankalardan da yoğun kredi kullanan
şirketler grubun bankasına olan borcunu hiç ödemez.
Türkiye’de muhasebe hileleri, yasalar çerçevesinde de denetim altına
alınmaya çalışılmıştır. Vergi Usul Kanunu (VUK) 359. Maddesi’nde yer
alan muhasebe hükmüne göre devletin vergi kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. (Akarca ve Şafak, 2011)
Türkiye’deki sermaye piyasalarının derinliğinin olmaması, muhasebe
belgelerinde yapılan hileli işlemlerin varlığının çok da fazla gündemde yer
almaması sonucunu doğurmaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na
kote şirketlerin finansal tablolarının eksiksiz, şeffaf ve bağımsız denetimden geçmiş bir biçimde yatırımcılara sunulması oldukça önem taşımaktadır. Bu durumda denetim kurumuna da önemli görevler yüklendiği açıktır.
5. SONUÇ
Muhasebe, işletmenin ticari olaylarını kaydeden, sınıflandıran, analiz
eden, raporlar halinde ilgili kişi ya da kuruluşlara sunan ve son olarak da
sunulan belgelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup
olmamasına göre denetimini gerçekleştiren bir bilim dalıdır. İşletmenin iç
ve dış çevresiyle güvenilir ve sağlam ilişkiler kurması, gerçekleştirilen faaliyetleri doğru bir biçimde ilgililere sunmasıyla mümkün olacaktır.
Yaşanan ekonomik krizlerin temelinde, işletmelerin sahip oldukları bilgileri ilgililere doğru bir biçimde sunmaması yer almaktadır. Bu nedenle,
ekonomik krizler sonrasında işletmelerin bilgilerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk anlayışına göre sunmaları söz konusu olmaktadır.
Kurumsal yönetim anlayışıyla ilgili olarak yapılan düzenlemeler, finansal ya da finansal olmayan tüm bilgilerin doğru bir biçimde paylaşılmasını
gerekli kılmaktadır. İşletmelerin kurumsal yönetim anlayışını uygulayabilmeleri de ancak muhasebeden elde ettikleri bilgileri hiçbir çıkar grubu gözetmeksizin finansal tablolar aracılığıyla ve genel kabul görmüş muhasebe
standartlarıyla belirlenen çerçevede ilgililere sunmasıyla mümkün olmaktadır. Ekonominin kötüye gittiği dönemlerde ortaya çıkan muhasebe skandalları, muhasebe standartlarının ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmesi
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ve geliştirilmesini gerekli kılmakta ve kurumsal yönetime olan ihtiyacın
artmasına sebep olmaktadır. Piyasaların işlerliği, muhasebe bilgilerinin
manipüle edilmeden, şeffaf ve tarafsız bir biçimde ilgili kişilere sunulmasıyla gerçekleşecektir.
Türkiye’de muhasebe bilgilerinde yapılan hileli işlemlerin ağırlıklı olarak bankalarda gerçekleşmesi, mevduat sahiplerinin bankalara olan
güvenini olumsuz derecede etkilemiştir. Bu noktada, finansal sisteminin
ağırlığının diğer finansal kurumlara aktarılmaya çalışılması amaçlanmakla birlikte, bankacılık sisteminde köklü değişiklikler yapılması gündeme
gelmiştir.
KAYNAKÇA
Akarca, Akif, Şafak, Mehmet (2011), http://www.dunya.com/muhasebehileleri-ve-muhasebede-manipulasyon-ve-vergi-cezalari-135543yy.htm
Akyel, Nermin ve Karaca, Nevran (2005), “Bağımsız Denetim Açısından Etik ve Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları”, Mali Çözüm Dergisi, 72,
(2005) : 242-254
Aysan, Mustafa A.(2009), “Küresel Ekonomik Krizler ve Muhasebe
Standartları, TMUD, www. tmud.org.tr/UserFiles/File/AYSANSUNUM.
ppt [erişim tarihi: 10.03.2011]
Bayraktar, Ahmet (2007). Türkiye’de Muhasebe Hileleri Tarihi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Edirne, Trakya Üniversitesi.
Can, A. Vecdi (2010), “Muhasebe Ekonomik Terörün Bir Aracı Olabilir
Mi?”, Akademik Bakış Dergisi, 19,(2010 Ocak-Şubat-Mart, Uluslar arası
Sosyal Bilimler E-Dergisi)
Can, A. Vecdi (2010), “Krizin Muhasebesi ve Muhasebenin Krizi”,
Mali Çözüm Dergisi, 97 (2010)
Cornett, M. Million, McNutt, J. John ve Tehranian, Hassan (2009),
“Corporate Governance and Earnings Management at Large US Bank Holding Companies”, Journal of Corporate Finance, 15, (2009) : 412-430
Çelik, Orhan (2007). İşletmelerde Muhasebe Bilgisi ve Şirket Demokrasisi. Ankara : Siyasal Kitapevi.
Çıtak, Nermin (2009). Hileli Finansal Raporlamada Yaratıcı Muhasebe. İstanbul : Türkmen Kitapevi.
82

MAYIS - HAZİRAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

Darman, Güler (2004), “Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarının Kurumsal Yönetim Üzerine Etkisi” http://www.cgscenter.org/doc/
UFRSNINKURUMSALYONETIMUZERINDEETKILERI.pdf [erişim
tarihi: 13.03.2011]
Değer,Nuri(2011),“http://muhasebedergisi.com/oku.php?id=91&mak=33
[Erişim Tarihi 26.03.2012]”
Demir, Volkan ve Bahadır, Oğuzhan (2007), “Muhasebe Manipülasyonu-Yöntemler ve Teknikler” Mali Çözüm Dergisi, 84, (2007)
Elitaş, Cemal, Elitaş, Leyla Bilge (2010). Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları Üzerine Yorumlar
ve Örnek Uygulamalar. Ankara : Gazi Kitapevi
Gowthorpe, Catherine ve Amat, Oriol (2005), “Creative Accounting:
Some Ethical Issues of Macro and Micro Manipülation”, Journal of Business Ethics, 57, 1 (2005), Thirteenth IESE Symposium “Ethics, Business
and Society”: Accounting and Accountability: A Challange for Corporte
Culture
Rezaee, Zabihollah (2002). Financial Statement Fraud Preventation
and Detection. [y.y.] : John Wiley& Sons Inc.
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=82123&yazarid=17
[erişim tarihi 26.03.2012]
http://tdkterim.gov.tr/bts/05.03.2011
http://en.wikipedia.org/wiki/Accounting _scandals [erişim tarihi: 11.03.2011]
http://www.okubak.com/yolsuzluk-turleri-cesitleri.htms [erişim tarihi
26.03.2011]
Saltoğlu, Müge (2003),” Yaratıcı Muhasebede Özel Amaçlı Şirketlerin Rolü ve Enron Örneği”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 10,
(2003) : 107-116
Schilit, Howard, Perler, M. Jeremy (2010), Financial Sheningans,
How to Detect Accounting Gimmicks& Frauds in Financial Reports.
3. bs. USA : The McGraw-Hills Companies

MAYIS - HAZİRAN 2012

83

84

HAKEMSİZ
YA Z I L A R
OPINION
PAPERS

86

MALİ

ÇÖZÜM

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASINDA YENİ DURUM
Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz.
Napoleon
Doç. Dr. Ahmet EROL*

1. KONU
6322 sayılı Yasa (T.C. yasalar, 15.06.2012) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) gayrimenkuller ve haklarda istisnayı düzenleyen
21’inci maddenin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak, istisnadan yararlanmaya parasal bir sınırlama getirilmiştir. Söz konusu düzenleme ile istisnadan yararlanmaya parasal bir sınırlama getirilmiştir. Bu yazımızda
anılan düzenleme irdelenecektir.
2. KONUNUN ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ
GVK’nın “Gayrimenkul ve Haklarda” istisnayı düzenleyen 21’inci
maddesi iki fıkradan ibarettir. Birinci fıkra istisnanın niteliğini, tutarını ve
yararlanım koşulunu hükme bağlamaktadır. Buna göre:
1. İstisna sadece binanın mesken (konut) olarak kiraya verilmesi halinde geçerlidir. Bir başka deyişle, binanın işyeri olarak kiralanması halinde
bu istisna uygulanmamaktadır.
2. Bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500* lirası gelir vergisinden istisnadır.
3. İstisna sınırı üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz.
Maddenin ikinci fıkrası ise istisnadan yararlanamayacak olanları hükme bağlamaktadır. Buna göre; ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık
beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanalar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan yararlanamazlar.
Öncelikle, mu istisnaya yönelik getirilen kısıtlar, Anayasa’nın eşitliği
*

Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi, Kadir Has Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.
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düzenleyen 10’uncu maddesi kapsamında ve evrensel ceza hukuku kuralları çerçevesinde ciddi anlamda tartışmalıdır.
Vergi hukuku yönünden vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik
yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini
veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. (VUK, 341/1. Md.)
Bir mükellefin ya da vergi sorumlusunun vergi ziyaına sebebiyet vermesi halinde karşılaşacağı yaptırımlar da, VUK’da “Vergi Cezaları” başlığı altıda hükme bağlanmıştır. “Bir suçun bir cezası olması” evrensel bir
kuraldır. Vergi ziyaına sebep olan mükellefler veya sorumlular VUK’un
cezalara ilişkin hükümleri çerçevesinde cezalandırılacaktır. Bu cezaların
birleştirilmesi ya da tekerrür halinde artırılması da, yine VUK’da hükme
bağlanmış bir durumdur.
Mükellefin veya sorumlunun vergi kaybına yol açan eylemi; usulsüzlük, özel usulsüzlük, vergi ziyaı veya kaçakçılık cezalarından birisiyle
veya usulsüzlük veya özel usulsüzlük de düşünüldüğünde ikisiyle cezalandırılabilmektedir. Ayrıca, mükellefin veya sorumlunun vergi ziyaı eylemi
VUK 359’uncu madde kapsamına giren eylemlerden birisi ise bu durumda gündeme özgürlüğü bağlayıcı ceza (hapis cezası) da gelebilmektedir.
Durum böyle olmasına karşın, eylemi cezalandırılan bir mükellefe ayrıca,
yasal olarak hakkı olan bir istisnadan yararlanmama cezasının da verilmesi
evrensel ceza hukuku ve Türk Ceza Kanunu ilkelerine aykırıdır. Mükellef, vergi ziyaına yol açan eyleminin cezasını zaten almaktadır. Buna ek
olarak, bir de yasal olarak hakkı durumunda bulunan gayrimenkullerde ve
haklardaki istisnadan ceza olarak yararlandırılması hukuken doğru değildir. Bu anlamda, VUK 21/1’deki “İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip
beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.” hükmü, evrensel ceza kurallarına aykırıdır. Vergisini beyan
etmeyen veya eksik beyan eden mükellef VUK 341’inci maddesi hükmüne
göre vergi ziyaına yol açmıştır ve mükellefin bu eylemi, VUK’un Vergi
cezaları bölümündeki cezalarla cezalandırılacaktır. Mükellefe yaptığı eylemden dolayı bir ceza almasına karşın, başka cezaların da uygulanması
hukuken kabul edilemez(Erol, 2009, 136-142). Bu anlamda, kazancını
tam olarak ve zamanında beyan etmeyen bir gayrimenkul sermaye ira88
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dı sahibinin GVK 21’inci madde ile kendisine tanınmış olan istisnadan
mahrum bırakılması doğru bir düzenleme değildir. Yaptığı eylemle cezalı
duruma düşen gayrimenkul sermaye iradı sahibi mükellefin, matrahı tespit edilirken, bu istisna tutarının düşülerek tespiti ve cezanın da, istisna
sonrası matrah üzerinden hesaplanan vergi tutarına uygulanması gerekir.
GVK’nın 21/1’inci maddesindeki bu hukuksuz uygulamaya yol açan hükmün kaldırılması gerekir.
Yasa ile getirilmiş bir istisnanın selektif (seçici ve ayırıcı) olmaktan
ziyade, aynı tür kazancı elde eden herkes açısından aynı şekilde uygulanabilir olması esastır. Bir başka deyişle, gayrimenkulünü mesken (konut)
olarak kiraya veren her kim olursa olsun, bu konuda bir istisna varsa, herkesin bu istisnadan aynı şekilde yararlanması esastır.
Örneğin; devlet memuru olan Hazine Avukatı, sahibi olduğu gayrimenkulü konut olarak kiraya verdiğinde bu istisnadan yararlanabilmekte; ancak piyasada baroya kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan ya da bir işyerine bağlı olarak avukatlı yapan başka bir kişi sahibi olduğu gayrimenkulü
konut olarak kiraya verdiğinde GVK 21’inci madde ile düzenlenmiş olan
istisnadan yararlanamamaktadır. Bu uygulama açık biçimde Anayasa’nın
10’uncu maddesinde hükme bağlanmış eşitlik ilkesine aykırıdır.
Bu yönden GVK’nın 21’inci maddesinin ikinci fıkrası 6322 sayılı Yasadan önce Anayasa 10’uncu maddeye aykırılık oluştururken; 6322 sayılı Yasa ile bu maddede değişiklik yapılarak maddenin Anayasaya aykırılı
daha da şiddetlendirilmiştir.
Ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile beyan edenlerin
sahibi oldukları gayrimenkulleri konut olarak kiraya vermeleri halinde bu
istisnadan yararlanmaları GVK’nın 21/2’nci maddesi nedeniyle mümkün
değildir. Yukarıdaki çarpıcı örnekte olduğu üzere, bu kısıt açık biçimde
Anayasa’nın eşitlik maddesine aykırıdır.
6322 sayılı Yasa ile bu hükmün anayasaya aykırılığının şiddetlendirildiği hususu da şöyledir:
Anılan Yasa ile, GVK’nın 21/2’inci maddesindeki “gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar” ibaresi kaldırılarak yerine, “istisna haddinin
üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayMAYIS - HAZİRAN 2012
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rimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları
toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri
için yer alan tutarı aşanlar” hükmü getirilmiştir.
Bu şu anlama gelmektedir:
1. Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle yıllık beyanname verenler
sahibi oldukları gayrimenkullerini konut olarak kiraya verirlerse bu istisnadan yararlanamayacaklardır.
2. Bunların dışında kalıp da, sahibi oldukları gayrimenkulleri kiraya
verip, istisna tutarının üzerinde hasılat elde edenlerden beyan edilip edilmediğine bakılmaksızın ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan gayri safi tutarları GVK 103’üncü
maddenin ücretlere yönelik üçüncü bendindeki tutarı aşan düzeyde kazanç
ve iradı olanlar da, bu istisnadan yararlanamayacaktır. Bir başka deyişle,
ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve
iratları toplamı 2012 yılı için 88.000.-TL’yi aşanlar, 3.000.-TL gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanamayacaklardır.
Örneğin; bir üniversitede öğretimüyesi olarak çalışan ve 70.000.-TL
ücret geliri elde eden bir Professor, sahibi olduğu gayrimenkulü konut
olarak kiraya verdiği ve karşılığında da 12.000 TL kira geliri elde ettiği taktirde toplam yıllık kazancı 82.000 (70.000 + 12.000) TL olduğu ve
GVK’nın 21/2’inci maddesindeki sınırı (80.000.-TL) aştığı için 2012 yılı
için belirlenmiş olan 3.000.-TL gayrimenkul sermaye iradı istisnasından
yararlanamayacaktır. Ancak, aynı üniversitede Doçent olarak öğretimüyeliği yapan ve yıllık olarak 60.000.-TL ücret geliri ile sahibi olduğu gayrimenkulü konut olarak kiraya vererek 12.000.-TL gayrimenkul sermaye
iradı elde eden başka bir kişi toplam geliri 72.000 (60.000 + 12.000) TL
olduğu ve GVK’nın 21/2’nci maddesindeki sınırın (80.000.-TL) altında
kaldığından 2012 yılı için belirlenmiş 3.000.-TL gayrimekul sermaye iradı
istisnasından yararlanabilecektir.
Söz konusu maddenin ikinci fıkrası, 6322 sayılı Yasadan önceki hali
yukarıda açıklandığı şekilde Anayasa’nın 10’uncu maddesine açık aykırı
iken, 6322 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeden sonra bu aykırılık daha
da, güçlenmiştir.
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3. SONUÇ
Çıkarılan her yeni yasal düzenleme ile çağcıl hukukun yakalanması
çabası içinde olunması umulur ve beklenirken, evrensel değerlerden ayrılan ve iç hukuk anlamında da açık şekilde Anayasa’ya aykırılık oluşturan
hükümlerin aykırılıklarının kapsamının daha da genişletilmesini anlamak
güçtür. Bu çerçevede, 6322 sayılı Yasa ile GVK’nın 21’inci maddesinde
evrensel hukuk normlarına ve Anayasa’ya aykırılık oluşturan hükümlerin
ayıklanması beklenirken, tam tersi yapılmıştır.
Bu konudan zarar gören kişilerin Vergi Mahkemeleri yoluyla veya 2013
yılından itibaren de doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak suretiyle
söz konusu hükümlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamaları, hukuka
hizmet olacaktır.
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YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN
TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
Soner ALTAŞ*
Öz
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku özelinde anonim şirketlere yönelik köklü yeniliklere ve değişikliklere yer vermektedir.
Bu yenilikler ve değişiklikler, anonim şirketin kuruluşunu da kapsamaktadır. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket kuruluşu için öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler üzerinde durulmaktadır.
1. GİRİŞ
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 269. maddesinde “Anonim
şirket, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş
olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirkettir.
Ortakların mesuliyeti, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahduttur.” denilmekte idi. 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu(T.C. Yasalar, 14 Şubat 2011) (YTTK)1’nda da anonim şirket, “sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından
dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket” olarak tarif edilmiş,
pay sahiplerinin taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve sadece
şirkete karşı sorumlu olacakları öngörülmüştür(YTTK, m.329). Bu manada, ETTK’daki anonim şirket tarifi, “bir unvana sahip” ibaresi çıkarılarak
YTTK’da aynen muhafaza edilmiştir. Yine, ETTK’nın 271’inci maddesinde
olduğu üzere, YTTK’da da anonim şirketlerin faaliyet konularına ilişkin bir
sınırlama getirilmemekte, temel kriter olarak “kanunen yasak olmama” şartı
benimsenmektedir. Bir başka deyişle, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konu için anonim şirket kurma olanağı, YTTK’nın yürürlüğe
gireceği dönemde de varlığını koruyacaktır (YTTK, m.331).
* 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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ETTK’da yer alan tedrici kuruluşa ise YTTK’da yer verilmemiştir. Bunun yanında, yeni TTK, anonim şirket kuruluşu için birtakım yenilikler ve
değişiklikler öngörülmüştür. İşte bu çalışmamızda, yeni TTK’nın anonim
şirket kuruluşu için öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler ele alınacaktır.
2. ANONİM ŞİRKET KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL
YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
2.a. Tek Kişilik Anonim Şirket Kuruluşuna İzin Verilmesi
ETTK, anonim şirket kuruluşu için pay sahibi olan en az beş kurucunun bulunmasını şart koşmakta idi (ETTK, m.277). YTTK ise, kurucular için asgari
bir sayı öngörmemektedir. Bu itibarla, YTTK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte,
anonim şirket kurabilmek için pay sahibi olan bir2 veya daha fazla kurucunun
varlığı yeterli olacaktır (YTTK, m.338/f.1).
Diğer bir anlatımla, yeni TTK’nın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, anonim şirketlerin, bir kişi (gerçek veya tüzel) tarafından kurulması mümkün hale gelecektir. Şirketin tek kişi tarafından kurulması halinde,
pay sahibinin adının, yerleşim yerinin ve vatandaşlığının da şirket ile birlikte
tescil ve ilan edilmesi gerekecektir (YTTK, m.338/f.2)
Ancak, YTTK’nın sadece kuruluşta tek kişilik anonim şirkete izin verdiği şeklinde yanlış bir kanıya varmamak gerekir. YTTK, şirketin birden
fazla kişi tarafından kurulması –örneğin, ETTK’ya göre kurulan anonim
şirketler- ancak sonradan pay sahibi sayısının bire düşmesi hali için de
birtakım düzenlemeler öngörmektedir. Buna göre; şirket birden fazla kişi
tarafından kurulur, ancak sonradan şirketin payları tek kişide toplanıp pay
sahibi sayısı bire düşer ise, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden
itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilecektir. Yönetim kurulu, bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek
pay sahipli bir anonim şirket olduğunu ve bu pay sahibinin adını, yerleşim
yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilân ettirecektir(YTTK, m.338/f.2). Bu
yönüyle, ETTK’ya göre en az beş paysahibi bulunan anonim şirketlerde de
2 YTTK “özel kanunlara bağlı bulunan anonim şirketlerin, özel kanunlarındaki hükümlerinin
saklı” olacağını öngörmektedir (YTTK, m.338/f.1, m.330).

94

MAYIS - HAZİRAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren pay devri yapılarak şirket tek paysahipli anonim şirkete dönüştürülebileceklerdir.
Ayrıca, 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 23. maddesine göre, ETTK’ya
göre kurulan anonim şirketlerin paysahibi sayısı 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle, herhangi bir şekilde bire düşmüş olur ise, şirketin tek paysahibi olan
gerçek veya tüzel kişi, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren onbeş gün içinde,
bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, yönetim kuruluna noter aracılığıyla bildirecektir. Yönetim kurulu, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde,
şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu, tek paysahibinin adını,
yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirecektir.
2.b. Kapalı Anonim Şirketlere Kayıtlı Sermaye Sistemini Seçme
İmkanı Sağlanması
Bilindiği üzere, ETTK, kapalı şirketler açısından sadece esas sermaye
sistemini kabul etmiş idi. Kayıtlı sermaye sisteminden ise Sermaye Piyasası Kanunu gereği sadece halka açık anonim ortaklıklar faydalanmaktaydı.
YTTK’da ise esas sermaye sistemi ile birlikte kayıtlı sermaye sistemine de
yer verilmiştir. Dolayısıyla, halka açık olmayan anonim şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alarak kayıtlı sermaye sistemine geçmeleri mümkün olabilecektir (YTTK, m.332/f.3). Hisse senetlerini halka
arz etmek üzere kurulan anonim şirketler ile kurulmuş olup da sermaye
artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz edecek olan anonim şirketler
ise, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak sureti ile kayıtlı sermaye
sistemini kabul edebileceklerdir (SPK, m.12/f.1; YTTK, m.332/4).
14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre,
“halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, daha sonra bu sisteme geçmelerine, sermayelerini artırmalarına,
kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına ve çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı ve primli paylar ihracına, rüçhan
haklarını kanun çerçevesinde sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin usul
ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak tebliğle;
tescil ve ilâna dair hususlar ise Ticaret Sicili Tüzüğüyle düzenlenecektir.
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YTTK’da dolaylı olarak esas sermaye ve kayıtlı sermaye ayrımı da vurgulanmış, esas sermayenin “tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan
sermayeyi”, kayıtlı sermayenin ise “sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermayeyi” ifade ettiği belirtilmiştir
(YTTK, m.332/f.1). Buna göre, anonim şirketlerde esas sermaye ellibin Türk
Lirasından, kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek olan kapalı -halka açık olmayan- anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından
aşağı olamayacaktır (YTTK, m.332/f.1). Anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin
toplamını temsil eder (YTTK, m.332/f.2).
Kapalı anonim şirketler, gerekli şartları haiz olmadıkları anda, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabileceklerdir. YTTK, kayıtlı sermaye sistemine alınırken aranan nitelikleri
sonradan kaybetmeleri durumunda, talepleri olmasa dahi, anonim şirketlerin sistemden çıkartılması konusunda aynı Bakanlığa yetki de vermektedir
(YTTK, m.332/f.3). Bununla birlikte, YTTK’da, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 12’nci maddesi hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu’na
tanınan yetki ve görevler saklı tutulmuştur (YTTK, m.332/f.4).
2.c. Sermaye Taahhütlerinin İfasında Bankanın Aracı Kılınması
Bir önceki kısımda belirttiğimiz üzere, esas sermaye sistemini kabul
eden anonim şirketlerin kuruluştaki esas sermayelerinin 50.000.-TL’den,
kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ancak halka açık olmayan anonim şirketlerin “başlangıç sermayesi”nin ise 100.000.-TL’den az olmaması gerekecektir (YTTK, m.332/f.1). YTTK, şirket sermayesinin tamamının yahut
bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az %25’inin tescilden önce, kalan %75’inin de
şirketin tescilini izleyen 24 (yirmidört) ay içinde ödenmesini zorunlu hale
getirmektedir (YTTK, m.344/f.1).
Bunun yanında, YTTK, söz konusu nakdi sermaye taahhütleri için şirket
adına bankada özel bir hesap açtırılmasını ve taahhüt edilen payların Kanunda öngörülen %25’lik kısmının yahut esas sözleşmede öngörülen daha
yüksek tutarının ödendiğinin ticaret sicil müdürlüğüne hitaben düzenlenen
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banka mektubu ile ispat edilmesini zorunlu hale getirmekte, şirketin, tüzel
kişilik kazanmasını takiben durumun ticaret sicili müdürlüğü tarafından
bankaya bildirilmesini ve şirket adına yatırılan tutarın şirkete iade edilmesini öngörmektedir (YTTK, m.345/f.1). Şirketin Kanunda öngörülen noter
onayı tarihinden itibaren üç ay içinde tüzel kişilik kazanamaması halinde
ise, durum ticaret sicili müdürlüğü yazısı ile bankaya iletilecek ve yatırılan
bedeller banka tarafından sahiplerine iade edilecektir (YTTK, m.345/f.2).
2.d. Ön-Anonim Şirketin Varlığının Kabul Edilmesi
YTTK, anonim şirketin kuruluşunu, “kurulma” ve “tüzel kişilik kazanma” olarak ikili bir ayrıma tabi tutmaktadır. Konuya ilişkin olarak, YTTK’nın
335’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şirket, kurucuların, kanuna uygun
olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt
ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.” denilmekte, aynı maddenin ikinci
fıkrasında da “355’inci maddenin birinci fıkrasının saklı olduğu” belirtilmektedir. YTTK’nın 355’inci maddesinin ilk fıkrasında ise “Şirket ticaret siciline
tescil ile tüzel kişilik kazanır.” hükmü yer almaktadır. Bu yönüyle, YTTK’nın
335. maddesinin birinci fıkrası, “ön-anonim şirket”in varlığına işaret etmekte ve şirketin oluşma anını açıklığa kavuşturmaktadır.
Dolayısıyla, ETTK’da, “anonim şirketin kurulması” ile payların taahhüt edilip esas sözleşmesinin imzalanmasından şirketin tescil ve ilanına
kadar geçen süre kastedildiği halde; YTTK kurucuların şirket esas sözleşmesini noter huzurunda imzalamaları ile birlikte şirketin “kurulduğunu”
(ön-anonim şirketin varlığını) kabul etmekte, ancak şirketin ticaret siciline
tescil ile tüzel kişilik kazanacağını öngörmektedir.
2.e. Kuruluş Belgeleri İbraz Etme Zorunluluğunun Getirilmesi
YTTK’nın 336. maddesine göre;
• Esas sözleşme,
• Kurucular beyanı,
• Değerleme raporları,
• Ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere,
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kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve
kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
anonim şirketin kuruluş belgeleri olup, bu belgelerin anonim şirketin
kuruluşunda düzenlenmesi ve ticaret sicili müdürlüğüne tevdi edilmesi gerekmektedir (YTTK, m.336). Ticaret sicili müdürlüğüne verilecek
belgeler arasında yer alan kurucular beyanı “güvenli kuruluş ilkesi”nin
gereğidir(Komisyon Raporu). Bu belgeler, şirketin ticaret sicil dosyasına konulacak ve birer nüshaları da şirket tarafından beş yıl süreyle
saklanacaktır(YTTK, m.336).
2.f. Kuruluş Esas Sözleşmesine Noter Şerhi Düşülmesinin Şart
Koşulması
YTTK’ya göre, anonim şirketin kuruluş esas sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noter tarafından onaylanması
gerekmektedir(YTTK, m.339/f.1; m.335/f.1). Ayrıca, YTTK’nın ilk halinde,
esas sermayeyi oluşturan payların tamamının kurucular tarafından taahhüt olduğuna dair esas sözleşmenin altına noterce şerh düşülmesi zorunlu kılınmıştı
(YTTK, m.341). Ancak, YTTK’nın bu şartı öngören 341. maddesi 26/6/2012
tarihli ve 6335 (6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) sayılı Kanun ile kaldırıldı. Dolayısıyla, esas sermayeyi
oluşturan payların tamamının kurucular tarafından taahhüt olduğuna dair esas
sözleşmenin altına noterce şerh düşülmesi gerekmeyecek.
2.g. Şirket Kuruluşunun İşlem Denetçisine Denetlettirilmesinin
Zorunlu Kılınması
YTTK’nın ilk halinde anonim şirketin kuruluşunun, bir veya birkaç
işlem denetçisi tarafından denetlenmesi, bu denetim sonucunda bir rapor
düzenlenmesi, işlem denetçisi tarafından düzenlenecek kuruluş raporunda;
• Payların tamamının taahhüt edildiği,
• Pay bedellerinin, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan en az tutarlarının, kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığı
ve buna ilişkin banka mektubunun kuruluş belgeleri arasında yer
aldığı, bu yükümlülüğün herhangi bir şekilde dolanıldığına ilişkin
bir belirtinin bulunmadığı,
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•

Aynî sermaye ve devralınan ayınlar için mahkemece atanan bilirkişilerce değerleme yapıldığı, mahkemece bir kararla onaylanan
raporun dosyaya sunulduğu,
• Kurucu menfaatlerinin kanuna uygun olduğu,
• Kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, aşırı değerlemenin ve işlemlerde görünür bir yolsuzluğun bulunmadığı,
• Diğer kuruluş belgelerinin mevcut olduğu, gerekli noter onaylarının ve izinlerin alındığı
hususlarının gerekçeleriyle ve hesap verme ilkelerinin gereklerine uygun olarak açıklanması öngörülmüştü (YTTK, m.351). Ancak, 26/6/2012
tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile YTTK’da öngörülen işlem denetimi ve işlem
denetçisi tümüyle kaldırıldı. Dolayısıyla, anonim şirketin kuruluşunun, bir
veya birkaç işlem denetçisi tarafından denetlenmesi ve bu konuda bir rapor
(kuruluş raporu) düzenlenmesi sözkonusu olmayacak.
2.h. Kanuna Aykırı Şekilde Kurulan Şirketin Yokluğuna ve Butlanına
Karar Verilememesi
YTTK’nın 353’üncü maddesinde; anonim şirketin kuruluşunda, Kanun
hükümlerine uyulmamış olsa dahi, şirketin butlanına veya yokluğuna karar
verilemeyeceği belirtilmiştir (YTTK, m.353/f.1). Dolayısıyla, yeni TTK
gereği, kanuna aykırı bir şekilde kurulmuş olsa dahi, anonim şirketin butlanına ve yokluğuna karar verilemeyecektir.
Bununla birlikte, şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi ve bu suretle alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun
menfaatlerinin önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmesi ya da ihlâl edilmesi durumunda; “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yönetim kurulu, ilgili
alacaklı veya pay sahipleri” şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesine müracaat ederek fesih davası açabilecektir (YTTK,
m.353/f.1). Mahkemece, şirketin feshine karar verilebileceği gibi, eksikliklerin giderilmesi ve esas sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların düzeltilmesi amacıyla şirkete süre de verilebilecektir (YTTK, m.353/f.2). Fesih
davasının, şirketin tescil ve ilânından itibaren üç aylık hak düşürücü süre
içinde açılması zorunludur (YTTK, m.353/f.4). Bu süre içerisinde dava
açılmadığı takdirde, kanuna aykırı şekilde kurulmuş olan anonim şirketin
feshi dahi talep edilmeyecektir.
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3. ÖZET VE SONUÇ:
Eski Türk Ticaret Kanunu’nun aksine, yeni Türk Ticaret Kanunu’nda
anonim şirket kurucuları için asgari bir sayı öngörülmemiştir. Dolayısıyla, 1
Temmuz 2012 tarihinden itibaren, anonim şirketlerin, bir kişi tarafından kurulması mümkün olacaktır. ETTK’ya göre kurulmuş olup da en az beş paysahibi bulunan anonim şirketler de, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren,
pay devri suretiyle, tek paysahipli anonim şirkete dönüştürülebileceklerdir. Halka açık olmayan anonim şirketler, esas sermaye sistemi yanında,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alarak kayıtlı sermaye sistemine
geçebileceklerdir. YTTK, ayrıca, nakdi sermaye taahütleri için şirket adına
bankada özel bir hesap açtırılmasını ve taahhüt edilen payların Kanunda
öngörülen %25’lik kısmının yahut esas sözleşmede öngörülen daha yüksek tutarının ödendiğinin ticaret sicil müdürlüğüne hitaben düzenlenen
banka mektubu ile ispat edilmesini zorunlu hale getirmekte, şirketin, tüzel
kişilik kazanmasını takiben durumun ticaret sicili müdürlüğü tarafından
bankaya bildirilmesini ve şirket adına yatırılan tutarın şirkete iade edilmesini öngörmektedir.
YTTK, kuruluşa ilişkin olarak birtakım belgelerin düzenlemesini de
şart koşmakta ve bu belgelerin birer nüshalarının şirket tarafından beş yıl
süreyle saklanmasını zorunlu tutmaktadır. Anonim şirketin kuruluşunda,
YTTK hükümlerine uyulmamış olması, şirketin butlanına veya yokluğuna
delalet etmeyecektir. Buna karşılık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yönetim
kurulu, ilgili alacaklı veya pay sahibi mahkemeye müracaat ederek şirketin
feshini talep edebilecektir. Sözkonusu davanın, şirketin tescil ve ilânından
itibaren üç aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmaması halinde ise, kanuna aykırı şekilde kurulmuş olan anonim şirketin feshi dahi talep edilemeyecektir.
KAYNAKÇA
Komisyon Raporu: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. Esas No:1/324, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:23, Yasama Yılı:2, S.Sayısı:96, Nr.112
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı)
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET
PAY SAHİPLERİNİN ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI
Mustafa YAVUZ*
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket pay sahiplerine yeni
haklar tanımıştır. Bu haklardan biri de özel denetim isteme hakkıdır. Kanunda bu hak, hem pay sahipliği, hem de azlık hakkı olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile karşılaştırmalı olarak, 6102 sayılı Kanunda düzenlenen anonim şirket pay
sahiplerinin özel denetim hakkı ile özel denetçilerin yetki, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin detaylı ve açıklayıcı bilgi verilmiştir. Ayrıca uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlara da cevap bulunmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Pay sahipliği hakları, azlık, özel denetim, özel denetçi, sık saklama yükümlülüğü.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (YTTK),
anonim şirketlerde azlık (azınlık) haklarını iyileştirmiş, ayrıca mevcut haklara yenilerini ekleyerek bu hakları zenginleştirmiştir. YTTK’da yeniden
düzenlenen pay sahipliği/azlık haklarından biri de, “özel denetim isteme
hakkı”dır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETTK), anonim şirketlerde
özel denetimi düzenlenmekle birlikte; mevcut hükmün ihtiyaçlara cevap
vermemesi ve yetersizliği, objektif ve tarafsız bir düzenlemeyi ihtiva etmemesi, lafzının bozuk ve mükerrer hükümler içermesi nedeniyle özel denetim sisteminin uygulanmasında sorunlar yaşanmış ve bu hak etkin bir
şekilde kullanılamamıştır.
Bahsi geçen eksiklikler, doktrinde getirilen eleştiriler ve sistemin işlemesinin önündeki engeller göz önünde bulundurularak anonim şirketlerde
özel denetim, YTTK’nın 438-444. maddelerinde ihtiyaçlara cevap verecek
*
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şekilde yeniden düzenlenmiştir. Her ne kadar YTTK ile sermaye şirketlerinde denetim anlayışı tamamen değişmiş ve bu şirketler için bağımsız
denetim ve işlem denetimi öngörülmüşse de, Kanunda düzenlenen pay sahipliği haklarının kullanılması, şirketin ve pay sahiplerinin menfaatlerinin
korunması, yolsuz ve usulsüz işlemler ile kanunlara ve esas sözleşmeye
aykırı durumların tespit edilmesi, hukuki ve cezai sorumluluk davalarının
kanıtını oluşturan durumların ortaya çıkartılması ve çoğunluğun hakimiyetinin azınlığın menfaatlerini ve haklarını ortadan kaldırıcı veya ihlal edici
bir niteliğe dönüşmemesi için “özel denetim” önemini artırarak korumaktadır. Zira azlık hakları sisteminin merkezinde özel denetim bulunmaktadır. Özel denetim mekanizmasının işlememesi halinde, azlık haklarından
beklenen yararın elde edilmesi güç olacaktır.
Bu çalışmamızda, ETTK hükümleri ile karşılaştırmalı olarak, YTTK’da
düzenlenen anonim şirket pay sahiplerinin özel denetim hakkı ile özel denetçilerin yetki, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin detaylı ve
açıklayıcı bilgi verilecektir. Hemen belirtelim, YTTK’da anonim şirketlere ilişkin öngörülen özel denetim hükümleri, Kanunun 635. maddesindeki
atıf dolayısıyla limited şirketler hakkında da uygulanacaktır. Dolayısıyla,
bu çalışmada belirtilen hususlar, limited şirketler için de geçerlidir.
2. ÖZEL DENETİM TALEBİNİN GENEL KURULDA
GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI
YTTK, pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep
etme hakkını, ETTK’ya göre oldukça kolaylaştırmıştır. YTTK’nın 438/I.
maddesinde, “Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi
için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce
kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.” hükmüne yer verilmiştir. ETTK’da ancak esas sermayenin en az onda birine sahip olan pay
sahiplerinin (azlık) bu hakkı kullanabilmesi öngörülmüşken, YTTK’da ise
her pay sahibinin bireysel olarak bahsi geçen hakkı kullanabilmesine imkan tanınmıştır. Sahip olunan payın oranı ve sahip olunma süresi, bu hakkın kullanımını etkilememektedir. Hatta bu hakkı pay sahipleri yanında,
bu niteliği taşıyan yönetim kurulu üyeleri de kullanabilecektir. ETTK’daki
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düzenlemenin aksine bu hakkı kullanacak olan azlığı temsil eden payların,
genel kurulun toplantı vaktinden itibaren en az altı ay önceden beri sahip
olunması da gerekmemektedir. İfade edelim ki, pay sahiplerine tanınan
özel denetim isteme hakkı, esas sözleşme veya şirket organlarından birinin
kararı ile ortadan kaldırılamaz veya sınırlandırılmaz ya da bu hakkın kullanımı Kanunda belirtilenler dışında belli şartlara bağlanamaz. Bu nitelikteki hüküm ve kararlar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (T.C. Yasalar,
04.02.2011) 27. maddesine göre kesin hükümsüzdür.
Bunun yanında, pay sahibinin genel kuruldan özel denetim talebinde
bulunabilmesi, bazı şartların yerine getirilmiş olmasına bağlıdır. Bu şartlardan birincisi, bilgi alma veya inceleme hakkının kullanılmış olmasıdır.
Anonim şirket pay sahiplerinin bilgi alma veya inceleme hakkı, Kanunun
437. maddesinde düzenlenmiştir. Özel denetim talebinde bulunulduğunda,
bilgi alma veya inceleme hakkının gerçekleştiği genel kurul tutanağında
özellikle belirtilir. Bu hak kullanılmadan pay sahipleri özel denetim yapılmasını isteyemez. Kanun koyucu bu sayede, şirket dışı menfaat sağlamak, bir kararı önlemek veya taktik bir üstünlük elde etmek amacıyla
talepte bulunarak özel denetim kurumunun kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlamıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, bilgi alma veya inceleme hakkını kullanmış olan pay sahibi ile özel denetim isteyen pay sahibinin aynı
kişi olması zorunlu değildir; önemli olan konuların aynı olmasıdır. İkinci
şart, özel denetimin konusunu belirli olayların oluşturmasıdır. “Belirli”
ibaresi, belli türde, nitelikte ve önemde olayı değil, olay bağlamında tanımlanabilen, içeriği ve sınırları belirli olan, genel nitelik taşımayan olayları işaret etmektedir. Belirli konu şirketin herhangi bir işi, işlemi, kararı,
finansal durumu, finansman ihtiyacı, hakim şirketin (işletmenin) kararları
veya şirkete verdiği kayıplar olabilecektir. Bu halde, konu ve sınırları belli
olmaksızın genel nitelikteki bir denetim/teftiş talebi, bu hakkın kapsamı
dışındadır.
Pay sahibinin genel kuruldan özel denetim talebinde bulunabilmesi için
gündemde bu konuda bir maddenin bulunması gerekli değildir. ETTK’da
bu hususta bir açıklık olmaması, uygulamada sıkıntıların yaşanmasına sebep olmuştur. Ancak YTTK’ya göre bu hakkın kullanımı, gündeme bağlılık ilkesinin bir istisnasını oluşturur. Böyle bir talepte bulunulduğunda,
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talebin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin herhangi bir oylama yapılmaksızın, genel kurul toplantı başkanı konuyu doğrudan gündeme alacak,
sırası geldiğinde de konu genel kurulda görüşülerek karara bağlanacaktır. Bu hususta Kanunda özel bir nisap öngörülmediği için talebin kabulü,
YTTK’nın 418. maddesi çerçevesinde, genel kurulda hazır bulunan payların çoğunluğunun oylarıyla gerçekleşecektir. Genel kurul, sözkonusu talebin kabulü ya da reddi yönünde bir karar verecektir.
3. ÖZEL DENETÇİ ATAMASI İÇİN MAHKEMEYE
BAŞVURULMASI
3.1. Genel Kurulun Talebi Kabul Etmesi
Genel kurul, özel denetim istemini onaylarsa, şirket veya her bir pay
sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilecektir (YTTK md.
438/I). ETTK’ya göre genel kurulun özel denetim talebini kabul etmesi
halinde, özel denetçiyi yine genel kurul seçmekteydi. YTTK, objektifliğe
ve tarafsızlığa aykırı olan bu sistemi değiştirmiştir. Bir sonraki bölümde
de açıklandığı üzere, özel denetim talebinin genel kurul tarafından kabul
edilip edilmediğine bakılmaksızın, her iki halde de özel denetçi mahkeme
tarafından seçilecektir.
Özel denetim isteminin kabul edildiği genel kurul tarihinden itibaren
otuz gün içinde şirket yönetim kurulu veya her bir pay sahibi mahkemeden
özel denetçi atanmasını isteyebilecektir. Hemen belirtelim, pay sahiplerinin
genel kurula müracaat etmeden doğrudan mahkemeye başvurabilme hakkı
yoktur. Genel kurul aşaması tüketilmeden mahkemeye başvurulamaz.
Bunun yanında mahkemeye başvuran pay sahibinin, genel kuruldan özel
denetim talebinde bulunan pay sahibi olması zorunlu değildir. Özel denetim talebinde bulunmamış olsa dahi her bir pay sahibi mahkemeye başvurabilecektir. Yeri gelmişken açıklayalım; madde gerekçesinde, otuz günlük
sürenin bir düzen hükmü olduğu, hak düşürücü nitelik taşımadığı belirtilmiştir. Bu halde Kanunda zikredilen otuz günlük süre geçirilmiş olsa
da özel denetçi ataması için mahkemeye başvurulabilecektir. Mahkeme,
sözkonusu süreye uyulmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddedemeyecektir.
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3.2. Genel Kurulun Talebi Reddetmesi
Genel kurulun özel denetim talebini kabul etmemesi durumunda, kanun
koyucu sadece azlığa bir hak tanımıştır. Bu kapsamda, YTTK’nın 439/I.
maddesinde, genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini
oluşturan pay sahiplerinin veya paylarının itibari değeri toplamı en az
bir milyon Türk Lirası olan pay sahiplerinin üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını
isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Getirilen bu düzenleme ile genel kurul özel denetim talebini reddetmiş olsa bile talebin etkisiz kalması
önlenmiş, denetim mekanizmasının harekete geçmesi sağlanmıştır. Öte
yandan, ETTK’daki genel kurulun ret kararına karşı azlığın mahkemeye
başvurabilmesi için dava sonuçlanıncaya kadar rehin kalmak üzere sahip
olunan pay senetlerinin muteber bir bankaya tevdi edilmesi şartı, YTTK’ya
alınmamıştır. Bahsi geçen hükme YTTK’da yer verilmemiş olması, azlığın
mahkemeye başvurmasının önündeki önemli bir engeli kaldırmış ve özel
denetime bu yönüyle işlerlik kazandırmıştır. Kanunda azlığı tanımlayan
yüzdeler (%10-%5) ve sabit miktar (1.000.000-TL) esas sözleşme ile hafifletilebilir, ancak ağırlaştırılamaz.
Bu konuda açıklanması gereken husus, Kanunun sermayesi çok büyük
olan şirketlerin pay sahipleri için dava açma konusunda kolaylık sağlamış
olduğudur. Getirilen düzenleme çerçevesinde, paylarının toplamı sermayenin onda birini (azlığı) oluşturmamakla birlikte, paylarının itibari değeri
toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri de, genel kurulun
özel denetim talebini reddeden kararına karşı mahkemeye başvurulabilecektir. Sözkonusu şartı sağlayan pay sahibi/sahipleri genel kurulun karar
tarihinden itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde mahkemeden özel
denetçi atanmasını isteyebilecektir. Kanunda öngörülen miktar sabit olup,
bu miktara bir pay sahibi tek başına sahip olabileceği gibi birden fazla pay
sahibi de birlikte sahip olabilecektir.
Diğer taraftan, genel kurulun özel denetim talebini kabul eden kararına karşı YTTK’nın 445 ve 446. maddeleri kapsamında iptal davası açılabilecektir. Bununla beraber, genel kurulun ret kararına karşı iptal davası
açılıp açılmayacağı doktrinde tartışmalıdır. Ret kararı üzerine sadece azlıMAYIS - HAZİRAN 2012
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ğın ve paylarının itibari değerleri toplamı belli bir miktarın üzerinde olan
pay sahiplerinin özel denetçi ataması için mahkemeye müracaat edebildiği
dikkate alındığında, diğer pay sahiplerinin pay sahipliği haklarını gereği
gibi kullanabilmesi için genel kurulun ret kararları aleyhine de iptal davası
açılabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
4. MAHKEME TARAFINDAN ÖZEL DENETÇİ ATANMASI
Genel kurulun özel denetim talebini uygun görmesi halinde, şirket veya
pay sahiplerinden birinin başvurusu üzerine asliye ticaret mahkemesi, şirketi (yönetim kurulunu) ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararını
verecektir. Kanaatimizce bu durumda mahkeme, şekil şartlarının yerine
getirilip getirilmediğini değerlendirmeli, bunun dışında ayrıca özel denetim talebinin yerinde olup olmadığına ilişkin esasa girmemeli ve özellikle
genel kurulun olumlu kararına rağmen özel denetçi atanması talebi yerinde
görülmeyerek istem reddedilmemelidir. Zira şirket genel kurulu özel denetim istemini kabul etmiş ve Kanunda özel denetçinin yargı merci tarafından atanması öngörüldüğü için mahkemeye başvurulmuştur.
Bununla birlikte, genel kurulun özel denetim talebini reddetmesi üzerine azlık veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası
olan pay sahipleri mahkemeden özel denetçi atanmasını istemişse, burada
mahkemenin uygulayacağı usul farklıdır. Bu durumda, dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi
ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici
bir şekilde ortaya koymaları gerekmektedir (YTTK md. 439/II). Dolayısıyla azlık, özel denetçi atanmasını istedikleri olayda bu durumun varlığını
ikna edici bir şekilde başvuru dilekçesinde açıklamalıdır. Zarardan kasıt,
şirket aktiflerindeki fiili bir azalma veya umulan kardan eksilmedir. Hükümde geçen “kanunu ihlal etme” ibaresi ile de sadece YTTK değil, yürürlükte olan bütün kanunlar anlaşılmalıdır. Kanunda, şirketin veya pay
sahiplerinin zarara uğratıldığı konusunun, azlık tarafından delillerle ispat
edilmesi istenmemiş, ikna edici olgularla veya inandırıcı bir şekilde ortaya
konulması yeterli görülmüştür.
Mahkeme, öncelikle başvuru sahiplerinin pay sahibi olup olmadığı ile
azlık oluşturup oluşturmadığına ya da paylarının itibari değeri toplamının
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en az bir milyon TL olup olmadığına bakacak; ayrıca, bir önceki bölümde
belirtildiği üzere, özel denetim talebinde bulunulan olayların, belirli bir
olay kapsamında olup olmadığı ve bu konuda bilgi alma veya inceleme
hakkının daha önce kullanılıp kullanılmadığını de tespit edecektir. Daha
sonra da istemde bulunanların, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koyup koymadığını tetkik
edecektir. Mahkeme, şirketi ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararını
verecektir. İstem sahiplerinin talebinin ikna edici olup olmadığı ise bu aşamada değerlendirilecektir.
Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bağımsız uzman görevlendirecektir. Mahkemenin istemi yerinde görme veya görmeme kararı kesin olup, bu karar için itiraz/
temyiz yoluna gidilemeyecektir. Kanunda özel denetçi olarak kimlerin atanabileceği açıklanmamış, ancak bunlarla ilgili “bağımsız uzman” ibaresi
kullanılmıştır. Bu kapsamda, özel denetçi olarak yeminli mali müşavirler,
serbest muhasebeci mali müşavirler, avukatlar ya da konusunda uzman
başka bir kimse atanabilecektir. Atanacak olan özel denetçinin sayısını belirleme yetkisi de mahkemeye aittir. Dolayısıyla mahkeme özel denetim
konusunun içeriğine ve yoğunluğuna bağlı olarak bir veya birden fazla
bağımsız uzman atayabilecektir. İfade edilmesi gereken bir konu da, özel
denetçi atanmasına ilişkin davalarda, YTTK’nın 1521. maddesi gereğince
basit yargılama usulünün uygulanacağıdır.
Özel denetçi ile şirket arasındaki ilişkinin hukuki niteliği ile ilgili olarak doktrinde farklı görüşler mevcut olup, bazı yazarlar bu ilişkinin hizmet sözleşmesi, bazıları ise vekalet ve/veya istisna sözleşmesi olduğunu
belirtmiştir. ETTK’ya göre özel denetçinin genel kurul tarafından atandığı haller için bu görüşler geçerli olmakla birlikte, YTTK’da özel denetçi atamasının her durumda mahkemece yapılacak olması nedeniyle artık
bu sözleşmelerin varlığından söz edilemeyeceği düşünülmektedir. Kanaatimizce özel denetçi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa (T.C.
Yasalar, 04.02.2011) göre “bilirkişi” olarak kabul edilmeli ve YTTK’da
özel denetime ilişkin hüküm bulunmayan hallerde 6100 sayılı Kanunun
266 ila 285. maddeleri uygulanmalıdır. Zira özel denetçi de bilirkişiler gibi
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raporunu hazırlayarak mahkemeye sunmakta ve hazırladığı rapor bilirkişi
raporu gibi kesin delil niteliği taşımamaktadır. Bu durumda, mahkemece
atanan özel denetçinin seçilme ve görevlendirilme usulü, reddi, görevden
alınması, görevini yapmaktan yasaklı olduğu haller, sır saklama dışındaki
diğer yükümlülükleri gibi hususlarda 6100 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanmalıdır.
Öte yandan, ETTK’da özel denetçilerin ücretleriyle ilgili olarak bir
hükmün bulunmaması, uygulamada sorunlara neden olmuştur. YTTK’nın
444. maddesinde konu açıklığa kavuşturulmuş olup, özel denetçinin atanması talebinin mahkemece kabul edilmesi halinde, şirketçe ödenmesi gereken avans ve giderlerin de belirtileceği kuralı getirilmiştir. Özel hal ve
şartların haklı göstermesi halinde giderlerin kısmen veya tamamen istem
sahiplerine de yükletilebilmesi mümkündür. Buna karşın, genel kurul özel
denetçinin atanmasına karar vermişse giderler şirkete ait olacaktır.
Burada açıklanması gereken bir husus, kötü niyetle hareket eden pay
sahiplerinin sorumluluğuna ilişkindir. ETTK’nın 348/III. maddesinde;
“Mahkemece talep reddolunduğu veya tahkikat neticelerine göre iddia varit görülmediği takdirde kötü niyetle hareket ettiği ispat edilen pay sahipleri, şirketin bu yüzden gördüğü zarardan dolayı müteselsilen mesuldürler.”
hükmü yer almaktayken, YTTK’da bu hükmün aynısı veya benzeri bir
düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla, kanun koyucu özel denetim
talebinde bulunan pay sahipleri hakkında özel bir sorumluluk öngörmemiştir. Bu durumda şirket, pay sahiplerine karşı ancak genel hükümlere
göre sorumluluk davası açabilecektir.
5. ÖZEL DENETÇİNİN DENETİM YAPMASI, RAPOR
DÜZENLEMESİ VE RAPORUNU MAHKEMEYE SUNMASI
5.1. Özel Denetimin Tamamlanma Süresi Ve Yapılma Usulü
YTTK’nın 441/I. maddesinde, “özel denetimin, amaca yararlı bir süre
içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın yapılacağı” hükme
bağlanmıştır. Madde gerekçesinde “yararlı süre” ibaresinden kastedilenin
makul süre olmadığı, bu ibarenin bilinçli olarak kullanıldığı, özel denetim
pay sahipliği haklarının kullanılması ile bağlantılı olduğundan bu deneti110
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min amaca yararlı/uygun olabilecek bir süre içinde bitirilmesi ve aynı
süre içinde raporun verilmesi gerektiği, raporun gecikmesinin özel denetimden beklenen yararın ortadan kalkmasına sebep olabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda özel denetim, raporun düzenlenmesi ve sunulması süreçleri de dahil olmak üzere özellikle bu denetimi talep eden pay sahibinin/
sahiplerinin haklarını kullanmalarını imkan sağlayacak amaca uygun bir
süre içinde tamamlanmalıdır.
Ayrıca yapılan özel denetim, şirketin faaliyetini aksatmamalı ve ona
yük getirmemelidir. Özel denetime ilişkin incelemenin, şirket merkezinde ve/veya şubelerinde yapılması esastır. Zorunlu olmadıkça inceleme,
şirket merkezi/şubesi dışında yapılmamalı; buna bağlı olarak şirket tarafından da özel denetçiye, denetimin yapılmasına elverişli bir oda tahsis edilmelidir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya veya uygulamaya meydan
vermemek için defter ve belgelerin tutanakla teslim edilmesi ve alınması uygun olacaktır. Bunun yanında, özel denetçilerin şirketin idari ve ticari
faaliyetlerine karışmaması ve inceledikleri belge ve defterlerde açıklama
ve düzeltme yapmamaları esastır. Diğer taraftan, özel denetçi tarafından
düzenlenen raporda, mahkemece belirlenen konu dışında başka hususlara yer verilmemeli, bunun yanında rapor içerisinde yer alan bilgiler,
gerekçeli bir şekilde hazırlanmalıdır.
5.2. Özel Denetçinin İnceleme ve Bilgi Alma Hakkı
YTTK’da, özel denetçinin şirkette inceleme yapabilmesi ve ilgililerden
bilgi alabilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, inceleme
hakkı çerçevesinde, şirket yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dahil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar başta olmak üzere varlıklarının özel denetçi tarafından incelenmesine izin verecektir. Öte yandan Kanunda, kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye
memurlarının önemli olgular konusunda özel denetçiye bilgi vermekle
yükümlü olduğu ifade edilmiştir (YTTK md. 441/II-III). Ancak belirtmek
gerekir ki, özel denetim belli bir konu ile çerçevelendiği için inceleme ve
bilgi alma hakkı da bu konu ile sınırlıdır.
Bununla beraber, özel denetçinin şirkette incelemesini yapmakta ve
bilgi almakta güçlükle karşılaşması, hatta şirkete sokulmaması, defterlere
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ve diğer belgelere ulaşmasının engellenmesi, bilgi verilmesinin reddedilmesi ve bu tavrın “görev çerçevesi” ihtilafına dayandırılması imkan dahilindedir. (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu, Esas
No:1/324, S.Sayısı:96) İşte, kanun koyucu bütün bu hallerle karşılaşması
durumunda özel denetçiye mahkemeye (kendisini özel denetçi olarak seçen mahkemeye) başvurabilme hakkı tanımıştır. Kanunda belirtilmemekle
birlikte şirket de bu hakka sahiptir. Özel denetimle ilgili olarak şirket ve
özel denetçi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar (başvurulması halinde)
mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. Mahkeme, özel denetçiyi haklı
bulması durumunda, denetçinin gerekli incelemeyi yapabilmesini sağlayacak ve yaşanan sorunu giderecek şekilde karar alacaktır. Mahkemenin
vermiş olduğu karar kesindir.
5.3. Özel Denetimin Sonuçlarına İlişkin Şirketin Görüşünün Alınması
YTTK’nın 441/IV. maddesinde, “Özel denetçi, şirketin özel denetimin
sonuçlarına ilişkin görüşünü alır.” hükmüne yer verilmiştir. Bahsi geçen
hükümden hareketle, özel denetçi, yanlış anlamaları ve yönlendirilmeleri
önlemek amacıyla raporun verilmesinden önce saptadığı sonuçları şirket
yönetim kurulu ile görüşecektir. Bunun için de rapor taslağının, en azından
ulaşılan sonuçların şirket ile paylaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda,
saptanan sonuçların doğru olup olmadığı, yanlış anlamalara dayanıp dayanmadığı, hatalı belirlemeler içerip içermediği yönünden karşılıklı tartışılacak ve şirketin görüşü alınacaktır. Aslında bu düzenleme, şirketin özel
denetçi raporuna bir şekilde etki etmesine aracı olmaktadır. Bu hususta
açıklanması gereken bir husus, ispat hukuku açısından özel denetçinin
ulaştığı sonuçları ve şirketin cevabını yazılı olarak sunması ve/veya yapılacak görüşmelerin ve tartışmaların bir tutanağa bağlanmasıdır.
5.4. Özel Denetçinin Raporunu Mahkemeye Sunması
Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor verecektir (YTTK md. 442/I). Kanunda geçen “şirket sırlarını da koruyarak” ibaresinden ne kastedildiği
madde gerekçesinde açıklanmıştır. Buna göre özel denetçi kendisine verilen görev çerçevesinde her şeyi inceleyecek, fakat her bilgiyi ve tespitini
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raporuna koyamayacak; şirket sırlarını ve şirketin korunacak menfaatlerini
gözetecektir. Şirket sırları, özel denetimin amacı ve konusu yönünden zorunlu ise ve zorunlu oldukları ölçüde açıklanabilecektir. Aynı kural şirketin
korunmaya değer menfaatleri (projeleri, yatırımları, kurduğu, kurmakta
olduğu ticarî, sınaî, finansal vs. ilişkiler gibi) için de geçerlidir.
Özel denetçinin, raporunu şirket sırlarını koruyarak düzenlemesi gerekmekle birlikte, kanun koyucu, bu kuralın ihlal edilmemesi hususunda menfaatler dengesini göz önünde bulundurarak başka tedbirler de almıştır. Bu
çerçevede, Kanunun 442/II. maddesinde “Mahkeme, raporu şirkete tebliğ
eder ve şirketin, raporun açıklanmasının şirket sırlarını veya şirketin korunmaya değer diğer menfaatlerini zarara uğratıp uğratmayacağına ve bu
sebeple istem sahiplerine sunulmamasına ilişkin istemi hakkında karar verir.” hükmüne yer verilmiştir. Yapılan düzenleme ile neyin açıklanıp neyin
açıklanmayacağı özel denetçiye değil, şirketin talebi üzerine mahkemeye
bırakılmıştır. Mahkeme, özel denetçi tarafından sunulan raporu şirkete aynen tebliğ ederek, şirket sırları ve korunmaya değer menfaatler yönünden
raporda bir hususun yer alıp almadığının bildirilmesini isteyecektir.
Özel denetçinin mahkemeye sunduğu rapor taslağı hakkında şirketin
görüşünün alınmasından ve bu doğrultuda raporda gerekli düzeltmelerin
yapılmasından sonra mahkeme, raporu açıklayacaktır. Sözkonusu rapor,
hem şirkete hem de istem sahiplerine tebliğ edilecektir. Burada şunu ifade edelim ki, rapor sadece özel denetim isteminde bulunan pay sahiplerine tebliğ edilecek, diğer pay sahiplerine tebliğde bulunulmayacaktır. Öte
yandan mahkeme, açıklanan rapor hakkında taraflara değerlendirmelerini
bildirme ve ek soru sorma imkanı da tanıyacaktır. Ancak bu değerlendirme
ve ek sorular rapora işlenmemekle birlikte raporun bir parçasını oluşturacaktır.
6. AÇIKLANAN ÖZEL DENETİM RAPORU ÜZERİNE
YAPILACAK İŞLEMLER
Genel kurul özel denetim yapılmasına ilişkin öneriyi kabul etmemiş olsa
bile yönetim kurulu, özel denetim raporunu ve buna ilişkin değerlendirmeleri ilk genel kurula sunacaktır (YTTK md. 443/I). Ancak bunun için genel
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kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına gerek olmayıp, rapor yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında görüşülebilecektir. Bununla
beraber, azlığın genel kurulu olağanüstü toplantı çağırması mümkündür.
Konuya ilişkin olarak madde gerekçesinde, “raporun, yönetim kurulu veya
azlık talep etmedikçe bir genel kurulun kararına konu olmayacağı, çünkü
raporun bir yönlendirme, başvuru ve bilgi alma kaynağı, bir mütalaa
olduğu, bağlayıcılığının bulunmadığı, bir sorumluluk davası açıldığında
da bu niteliğini koruyacağı” belirtilmiştir. Bir başka deyişle, özel denetçi
raporunun niteliği, kanuni açıdan kesin bir delil olmaktan ziyade delil tespiti seviyesinde olup, bir bilirkişi raporu gibidir.
Diğer taraftan, her pay sahibi, genel kurul toplantısını izleyen bir yıllık süre içinde şirketten raporun ve yönetim kurulunun görüşünün bir suretinin verilmesini isteyebilme hakkına sahiptir. Bunun yanında YTTK’nın
1524. maddesi gereğince özel denetçi raporunun, en az altı ay süreyle şirketin internet sitesine konulması zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve limited şirket müdürleri ise
üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır (YTTK md. 562/XII).
7. ÖZEL DENETÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
YTTK’nın 441/V. maddesinde özel denetçinin (sadece şirkete değil
herkese karşı) sık saklama ile yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu hüküm
dışında ayrıca Kanunun 404. maddesinde sır saklamaya ilişkin ayrıntılı
düzenleme yapılmıştır. Anılan maddede; özel denetçilerin denetimi dürüst
ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlü olduğu, faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını
izinsiz olarak kullanamayacağı, kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal
eden özel denetçilerin şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere
karşı sorumlu olacağı, sözkonusu yükümün yerine getirilmesinde ihmali
bulunanlar hakkında, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için yüzbin
TL’ye, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ise üçyüzbin
TL’ye kadar tazminata hükmedilebileceği, bahsi geçen tazmin yükümünün
sözleşme ile kaldırılabilmesinin veya daraltılabilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Özel denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluğuna
114
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ilişkin istemler rapor tarihinden başlayarak beş yılda zamanaşımına uğrayacaktır. Ancak, fiil suç oluşturup da Türk Ceza Kanununa göre süresi
daha uzun dava zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da o
zamanaşımı uygulanacaktır.
8. ÖZEL DENETÇİLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Özel denetçiler, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu
hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket
alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru ise
iddia eden ispatlayacaktır (YTTK md. 554). Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilecektir. Sorumluluğu bulunan
özel denetçiler aleyhine hukuki sorumluluk davası, şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılabilecektir. Birden çok özel
denetçinin aynı zararı tazminle yükümlü olması halinde ise bunlardan her
biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu
olacaktır. Birden çok sorumlu özel denetçi arasındaki başvuru, durumun
bütün gerekleri dikkate alınarak hakim tarafından belirlenecektir.
Sorumlu olan özel denetçilere karşı tazminat istemek hakkı, davacının
zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her halde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacaktır. Ancak, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa
göre daha uzun dava zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da
bu zamanaşımı uygulanacaktır.
9. 6102 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DİĞER ÖZEL DENETİM
KONULARI
9.1. Bağlı ve Hakim Şirketler Arasındaki İlişkilerde Hile ve Dolanın
Varlığı Halinde
YTTK’nın 207. maddesinde, “denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi,
riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hakim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını
belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibinin, bu konuMAYIS - HAZİRAN 2012
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nun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebileceği”
hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme Kanundaki tam hakimiyete ilişkin hükümlerin uygulanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
9.2. Topluluk İlişkileri İçin Özel Denetçi Denetiminin İstenmesi Halinde
Bağımsız denetçi, şirketin hakim veya topluluk şirketleriyle olan ilişkileri hakkında sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukuki işlemler veya
uygulanan önlemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla
denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa herhangi bir pay sahibinin istemi
üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi
tarafından şirketin, hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı şirketlerden
biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilecektir (YTTK
md. 406). Bu düzenleme, pay sahiplerine yeni bir bireysel hak tanımaktadır. Belirtilen hususların varlığı halinde pay sahipleri özel denetçi ataması
için genel kurula başvurmadan doğrudan mahkemeye müracaat edebilecektir. Özel denetçiye ilişkin YTTK’nın 438 ve devamı maddelerindeki
hükümler, kıyas yolu ile burada da uygulanacaktır.
10. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetim, işlem denetimi
ve kamu denetimi yanında özel denetim de öngörülmüştür. ETTK’da sadece azlık hakkı olarak düzenlenen özel denetim hakkı, YTTK’da bütün pay
sahiplerine tanınmıştır. Her pay sahibi, belirli olayların özel bir denetimle
açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilecektir. Genel kurul talebi ister kabul etsin, ister reddetsin Kanunda
öngörülen şartların varlığı halinde özel denetçi mahkeme tarafından atanacaktır. Talebin kabulü halinde şirket veya pay sahipleri, reddi durumunda
ise sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının
itibari değeri toplamı en az bir milyon TL olan pay sahipleri, özel denetçi
ataması için mahkemeye başvurabilecektir. Azlığın mahkemeye başvururken pay senetlerini bir bankaya tevdi etmesi artık gerekli değildir. Ancak
genel kurulun ret kararı üzerine mahkemeye başvuran istem sahipleri, ku116
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rucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde
ortaya koymalıdır. Mahkeme istemi yerinde görürse, inceleme konusunu
belirleyerek bir veya birden fazla konusunda yetkin bağımsız uzmanı görevlendirecektir. Özel denetçiler görevlerini yerine getirirken inceleme
ve bilgi alma hakkına sahiptir. Bununla beraber, özel denetçinin ifa ettiği
görevin önem ve mahiyetine bağlı olarak, denetçilere sır saklama yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümün ihlali yaptırıma bağlanmıştır. Bundan
ayrı olarak özel denetçiler hakkında hukuki sorumluluk da öngörülmüştür.
Denetim raporunun oluşturulmasına ilişkin esaslar, şirket ile pay sahipleri arasındaki menfaatler dengesi göz önünde bulundurularak Kanunda belirtilmiştir. Denetim raporunun bu esaslara uyularak hazırlanması
gerekmektedir. Özel denetim raporunun mahiyeti itibariyle bağlayıcılığı
bulunmayıp, bu yönüyle pay sahipleri ve şirket açısından başvuru, bilgi
alma ve yönlendirme kaynağı ve bir mütalaadır. Bu açıdan sözkonusu rapor, bilirkişi raporu olarak da nitelendirilebilir. Bahsi geçen raporun şirketin internet sitesinde yayımlanması zorunlu olup, bu zorunluluğu yerine
getirmeyenler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla
cezalandırılacaktır.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKET
GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY HAKKI
BULUNMAYANLAR
Merdan ÇALIŞKAN*
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında anonim şirketlerin genel
kurul toplantılarında oy kullanamayacak kişilere ilişkin olarak hükümler
gözden geçirilmiştir. Aynı husus 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında da karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca belirli iş ve davalarla ilgili görüşmelere ilişkin yasak kapsamında, tartışmalı olan „hakim
olma“, kooperatiflerin sermaye şirketi sayılmaması gibi hususlar da değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: anonim şirket, yetkisiz katılma, hakim olma,
önemli etki, kontrol gücü, müşterek kontrol, askıda oy hakkı, oydan yoksunluk, özel menfaatli kurucu, mal sermaye koyan pay sahibi
Giriş
Anonim şirketler, sermaye birikimi yoluyla büyük çaplı işlemlerin
gerçekleştirilmesinde en önemli şirket türü olmaktadır. Yüksek sermaye
tutarlarına ulaşmak, mevcut ve potansiyel yatırımcıları, kredi verenleri,
ortakları, alacaklıları ve küçük-büyük bir çok sermaye sahibini bir araya
getirmeyi gerektirmektedir.
Bu gibi anonim şirketlerde önemli kararların alındığı genel kurullara da
kimlerin katılabileceği, kimlerin oy kullanabileceği, kimlerin ne kadar oy
kullanacağı, kimlerin hangi hususlarda oy kullanamayacakları gibi kritik
bilgilerin, genel kurul toplantıları öncesinde belirlenme gereği bulunmaktadır.
Aksi takdirde genel kurula katılmaması gereken, oy kullanmaması gereken, bazı hususlarda oyları sınırlandırılması gereken kişilerin, bu sınırlamalara uymaması genel kurulların iptaline veya butlanına sebep olacaktır.
*

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi (E. Sanayi ve Ticaret Başkontrolörü)
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Bu bakımdan, gerek 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun gerekse
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun oy kullanmayı sınırlandıran hükümlerine karşılaştırmalı olarak göz atmak yerinde olacaktır.
I.Genel Olarak Oy Hakkı Bulunmayanlar
Oy hakkı sadece pay sahiplerine tanınmış olup ortak olmayan kişilerin
genel olarak oy hakkı bulunmamaktadır. Ancak Kanun pay sahiplerinin
çeşitli sebeplerle genel kurula katılmama veya katılamama durumlarını
dikkate alarak temsilcilik sistemini getirmiştir.
Pay sahibi olmadığı halde, temsil ettiği pay sahibi adına genel kurulda
oy kullanabilme yetkisine sahip kişiler, tüzel kişi ortakların temsilcileri,
pay sahibi olmayan temsilciler, tevdi eden temsilcisi, mirasçi, miras durumunda mahkemece atanan kişi, organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kanuni
temsilci, kurumsal temsilci ve intifa hakkı sahibidir.
II.Belirli Durumlarda Oy Hakkı Bulunmayanlar
1. Belirli İş, İşlem Veya Davayla Bağlantılı Olan Pay Sahipleri
A.Genel Olarak
YTTK’nın 436/1’inci maddesine göre, pay sahibi kendisi, eşi, alt ve
üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri
altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe
veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.
Sözkonusu hüküm, ETTK’nın 374’üncü maddesiyle düzenlenmişti.
Ancak yeni hükümde, “karısı veya kocası“ yerine “eşi“, “şahsi“ yerine
“kişisel“ terimleri kullanılmış, “işlemler“ de yasak kapsamına eklenmiş,
davaların neler olduğuna da açıklık kazandırılmıştır.
Ayrıca oydan yoksunluğa sebebiyet veren hallerin içine, pay sahibinin,
eşinin, alt ve üst soyunun ortağı oldukları şahıs şirketleriyle, hakimiyetleri
altındaki sermaye şirketleri de dahil edilmiştir.
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B.Eş, Altsoy ve Üstsoy
Eş, kişinin evlilik akdi ile bağlı olduğu kişidir. Bu bağlamda kişinin
boşanmış olduğu eşi, bu kapsama girmez. Ancak iş veya işlemin yapıldığı veya davanın açıldığı tarihte evlilik akdi mevcutken, daha sonra boşanmanın meydana gelmesi veya evliliğin bir sebepten ortadan kalkması
durumunda, genel kurulda yapılan oylama sırasında ilgili pay sahibinin oy
kullanması alınan kararın sağlığını etkileyecektir.
Kaldı ki, mirastan mal kaçırmak, icradan ve hacizden kaçınmak gibi
çeşitli sebeplerle muvazaalı boşanma işlemlerine de rastlanmaktadır. Bu
nedenle iş veya işlemlerin yapıldıkları ve davaların açıldıkları tarihlerin
bilinmesinin büyük önemi vardır. Bu bakımdan, şüphe olması ve yukarıda
belirtilen sebeplerin bulunması halinde, boşanmış olsalar dahi eşlerin birbirleri hakkındaki kararlarda oy kullanmaları halinde, karara ilişkin olarak
iptal davası açılması mümkün olabilecektir.
Altsoy, kişinin çocukları, çocuklarının çocukları ve varsa torunlarının
çocuklarıdır. Üstsoy ise, kişinin babası, annesi, dedeleri ile dedelerinin
anne ve babasıdır. Bazı durumlarda daha alt ve daha üst soyların hayatta
olduklarına da rastlanmaktadır. Kanun altsoy ve üstsoy bakımından bir derece sınırlaması yapmamıştır. Dolayısıyla kaçıncı dereceden olursa olsun
altsoy ve üstsoylarla ilgili bir iş veya işlem ya da dava varsa, ilgili pay
sahibi oyunu kullanamaz.
C.Kapsama Giren Şirketler ve Kooperatiflerin Durumu
Şahıs ve sermaye şirketleri 124’üncü maddede gösterilmiştir. Buna
göre kollektif ile komandit şirket şahıs şirketi; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.
Ancak 124’üncü maddenin birinci fıkrasında “kooperatif”ler de bir ticaret şirketi sayılmış, ancak şahıs ve sermaye şirketi arasına katılmamıştır.
Bunun nedeni kooperatiflerin, anonim şirketler gibi, ortaklarının sorumluluklarının koymayı taahhüt ettikleri payla sınırlı olması (genelde), aynı zamanda belirli bir esas sermayelerinin olmaması yanında (değişir sermaye
durumu) sermayeden ziyade emek, kefalet, yardımlaşma gibi unsurların ön
planda olmasıdır.
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Bu sayılan sebepler nedeniyle kooperatiflerin her iki ayrıma da tabi tutulmaması mantıklı gibi görünmekteyken, YTTK’nın 436/1’inci maddesi
kapsamında kooperatiflerle yapılan iş, işlem veya görülmekte olan davalar
kapsamında, ilgili pay sahibinin oy kullanıp kullanamayacağı yönündeki
belirsizlik sorunu ortaya çıkmıştır.
Kanımızca kooperatifler de bu oy kullanma yasağı kapsamında değerlendirilmelidir. Nitekim YTTK gerekçelerinde birçok hususu öğretiye ve
içtihata bırakmıştır. Bu bakımdan, gerek burada gerekse başka hususlarda kooperatiflerin şahıs veya sermaye şirketi sayılmamasının yaratacağı
sorunlara bir çözüm olarak kooperatifin ana sözleşmesi hükümlerinden,
hangi şirket türüne daha yakın olduğu tespit edilerek buna göre davranılmalıdır. Örneğin, sınırlı sorumluluğun benimsendiği kooperatiflerde, sınır
kooperatif ortağının koyduğu pay olarak çizilmişse sermaye şirketi; sınır
daha yüksek bir meblağ ile, veya ortakların malvarlığı ile sınırsız sorumluluk benimsenmişse şahıs şirketi şeklinde düşünmek gerekir.
Kooperatiflerin sermaye şirketi türüne daha yakın olduğunu düşünmemizi sağlayacak bir çok mevzuat hükmü yer almaktadır. Örneğin
YTTK’nın 137’nci maddesine göre sermaye şirketleri ile kooperatiflerin
koşulsuz olarak birleşebilmeleri; 181’inci maddesine göre sermaye şirketlerinin kooperatife, kooperatifin sermaye şirketine dönüşebilmesi; Kooperatifler Kanunu’nda hüküm bulunmadığı durumda TTK’daki anonim
şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanması gibi.
D.Ortağı Olma ve/veya Hakimiyet Altında Bulundurma Hali
Kolektif ve komandit şirkete, pay oranı ne olursa olsun ortak olmak,
söz konusu yasağı uygulamak bakımından yeterlidir.
Buna karşın sermaye şirketlerine ortaklık yeterli olmayıp hakim olma
durumu aranmıştır. “Hakimiyet altında” bulunma durumu ise oldukça
derinliği bulunan bir konudur. Söz konusu fıkra gerekçesinde hakimiyet
hususu, içtihata ve 195’inci maddenin kıyas yolu ile uygulanmasına bırakılmıştır.
YTTK’nın 195’inci maddesinin birinci fıkrasında;
“a) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı
olarak;
122
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1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya
2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse
veya
3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya
diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu
oluşturuyorsa,
b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince
veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa,
birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir.”
denilmektedir. Bu tanıma göre, şirket pay sahiplerinden biri; kendisi,
eşi veya altsoy veya üstsoyundan birisinin hakimiyeti altında olan bir anonim, limited veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin hakimi
tanımına giriyorsa, pay sahibinin oy kullanmasına izin verilmemelidir.
Hakimiyetin belirlenmesi hususunda subjektif kriterler de yer almaktadır. Nitekim “başka bir yolla hakimiyet altında bulundurma hali”ne de yer
verilmiştir. Ayrıca gerekçede içtihata da yorum hakkı verilmiştir.
Kanımızca, hakim şirketin belirlenmesinde referans alınabilecek diğer
düzenlemeler Türkiye Muhasebe Standartlarında bulunmaktadır. Bilindiği
üzere, YTTK’da anonim şirketlerin (tacirlerin) düzenleyecekleri finansal
tablolar ve eklerinin, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacağı belirtilmiştir.
Mülga Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yayımlanan ve yeni kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu’nca da geçerliliği kabul edilen standartlar arasında, işletmelerin
başka işletmelerle olan ilişkilerinden kaynaklanan bakiye ve sonuçlarını
düzenleyen 3 adet standart bulunmaktadır: Bunlar “TMS 24 - İlişkili Taraf
Açıklamaları”, “TMS 28 - İştiraklerdeki Yatırımlar” ve “TMS 31 - İş Ortaklıklarındaki Paylar” Standartlarıdır.
Her üç standartta da, şirketlerin diğer şirketler arasındaki yatırım, işbirliği, sahiplik, ortaklık ilişkileri gözden geçirilmekte ve bu ilişkilerin mali
tablolara en gerçekçi ve dürüst bir şekilde yansıtılabilmesini sağlamak
amacıyla açıklamalar yapılmakta ve talimatlar yer almaktadır.
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İlişkili Taraflar Standardı’nda hakimiyet konusu ile bağlantılı olarak
“kontrol” gücüne değinilmiştir. Standartta “kontrol”, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla söz konusu işletmenin finansal ve
faaliyet politikalarını yürütmek şeklinde tanımlanmıştır. Öte yandan standarda göre, şirketler arasındaki ilişkilerde öze bakılır, yasal şekil önemli
değildir. Şirketler arasında yasal bir bağ, örneğin karşılıklı belli bir hisseye
sahip olunmasa bile, böyle bir bağ varmış gibi davranılması, “ilişkili taraf” konusuna girer. Kaldı ki, YTTK’nın 195/1’inci maddesinde belirtilen
“başka bir yolla hakimiyet altında bulundurma hali” de bu duruma uygun
düşmektedir.
İştiraklerdeki Yatırımlar Standardında, kontrol durumuna ilişkin bir
düzenleme bulunmamakla birlikte, İlişkili Taraflar Standardında da işlenen önemli etki durumuna yer verilmiştir. Standartta geçen “Önemli etki”,
kontrol edecek ve karar verecek kadar güçlü olunmamakla birlikte, yatırım
yapılan işletmenin finansal ve faaliyetle ilgili kararlarına katılma gücünü
ifade etmekte olup hisse iktisabı, anasözleşme veya anlaşmayla sahip olunur. Standartta, yatırım yapılan işletmenin oy hakkının %20 ya da daha
fazlasını elinde tutması durumunda, aksi açıkça ortaya konulamadığı sürece, söz konusu yatırımcının “önemli etki”si olduğunun kabul edileceği
belirtilmektedir.
İş ortaklığı, 31 Nolu TMS’de, “İki veya daha fazla tarafın, müşterek
kontrole tabi bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmesini sağlayan sözleşmeye bağlı girişimdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Müşterek kontrol ise, “Bir
ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrolün, sadece ekonomik faaliyetle ilgili stratejik finansal
ve faaliyetle ilgili kararların, kontrolü paylaşan tarafların (ortak girişimciler) oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda varolduğu kabul
edilir.” şeklinde açıklanmıştır.
Dolayısıyla standartlardaki tanımlamalara göre kontrol ve müşterek
kontrol durumlarında da oy kullanma yasağının uygulanması gerektiği,
“önemli etki”nin bulunduğu durumlarda ise duruma göre değerlendirme
yapmanın daha uygun olacağı düşünülmektedir.
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E.Kapsama Giren Pay Sahiplerinin Belirlenmesi
Sorumluluk gereği, şirketle iş ve işlem yapan veya şirketle arasında
görülmekte olan bir dava bulunan pay sahiplerinin genel kurul öncesi yönetim kurulunca belirlenmesi gerekir. Bu belirlemenin yapılabilmesi için,
pay sahiplerinin, eşi ile alt ve üst soy bilgilerine (ad, soyad, TC kimlik no
gibi) ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan şirketin iş ve işlem yaptığı şahıs
ve sermaye şirketleri belirlenmeli, bu şirketlerin pay sahipleri, pay sahipliklerinin tutarları (oranları), yönetim kurulu üyeleri ile imzaya yetkili yöneticileri belirlenmelidir.
Ancak şirketin iş ve işlem yaptığı diğer şirketler eğer çok fazla sayıda
ise, yapılan işlem tutarı veya miktarına göre, şirketle en fazla iş ve işlem
yapan diğer firmalar belirlenmeli ve sözkonusu inceleme bu şekilde yapılmalıdır.
Diğer taraftan, denetim kurulunca yapılan denetimler sonucunda da bu
pay sahiplerinin tespiti mümkündür. Bu durumdaki pay sahipleri, genel
kurul sırasında ibra ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesi sırasında divana bildirilmeli ve durum toplantı tutanağına geçirilmelidir.
Bu durumdaki pay sahipleri, kendilerini temsilci, kanuni temsilci, organ temsilcisi, bağımsız temsilci, tevdi eden temsilcisi, kurumsal temsilci
ile temsil ettiriyor olabilirler. Genel kurulda bu pay sahibine ilişkin görüşülecek olan hususta, temsilcilerin sahip oldukları toplam oy sayısından, bu
kişilerin oy sayısı düşülmelidir.
2.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler
YTTK’nın 436’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, şirket yönetim
kurulu üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim
kurulunun ibralarında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar.
Fıkra gerekçesinde, ETTK’nın 374’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünün korunduğu belirtilmişken, ETTK’da “rey hakkını haiz değildirler“
denilmesine karşın, yeni düzenlemede “kendilerine ait paylardan doğan
oy haklarını kullanamazlar“ denilmiştir. Bu bağlamda, kendisine diğer pay
sahiplerince temsilcilik vazifesi verilmiş olan yönetim kurulu üyeleri ve
yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişilerin, temsil ettikleri paylarla
ilgili olarak oy kullanabilecekleri anlaşılmaktadır.
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Kaldı ki, bir pay sahibinin temsil yetkisi vermesi, temsil yetkisi verdiği
kişiye karşı güven duyduğu ve onu zımnen ibra ettiği anlamına gelmektedir. Temsil edenin, yetki verenin talimatlarına uyma yükümlülüğü bulunmakla birlikte, yetki verenin “ibra hususunda olumsuz oy kullan“ şeklinde
bir talimat vermesinin gerçek hayatta uygulama bulmayacağı düşünülmektedir.
Dolayısıyla temsil edilen pay sahibinin, ibra hususunda oy kullanma
hakkının engellenmemesinin düşünülerek yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin sadece kendi paylarına ilişkin oylarını kullanmaları engellenmiştir.
3.Oy Hakkı Askıda Bulunanlar
Daha önce ETTK’da karşılığı bulunmayan, YTTK’nın 497’nci maddesi kapsamında düzenlenen, oy hakkının askıda bulunması hususuna göre,
borsaya kote edilmiş olan nama yazılı pay senetlerini, borsa dışında devralan kişi, şirket tarafından tanınıncaya kadar „oy hakkı ile oya bağlı hakları“
kullanamaz.
Sözkonusu hüküm unsurlarına ayrıldığında oy hakkının askıda bulunması için;
-Nama yazılı pay senedi bulunması,
-Pay senedinin borsaya kote edilmiş olması,
-Pay senedinin borsa dışında devredilmiş olması,
-Şirket tarafından devrin henüz tanınmamış olması, gerekmektedir.
Oy hakkının askıda bulunması durumu, borsada kote olmuş hamiline
yazılı senetler için uygulanmaz. Nama yazılı senedi devralan kişi, devir
nedeniyle ortaklığını şirkete bildirir. 498’inci madde hükmüne göre, başvurusunu ispatlaması ve yönetim kurulunca 20 gün içerisinde cevap verme
süresinin başlatılması için, başvurusunu yazılı yapması uygun olacaktır.
Nama yazılı kote olmuş pay senedini devreden kişinin, pay senedi ve
buna bağlı haklar üzerinde herhangi bir yetkisi ve hakkı kalmamıştır. Devralan ise, pay senedi sahipliğinden dolayı ortaya çıkan ekonomik ve diğer
menfaat ve haklarını kullanabilir. Kanun burada sadece oy hakkı ile oya
bağlı haklarını askıya almıştır.
Borsaya kote edilmiş pay senetlerinin borsa içerisinde devri halinde
haklar da devredilmiş olur ve oy hakkı da engellenmez. Kanun borsada
126

MAYIS - HAZİRAN 2012

MALİ

ÇÖZÜM

devri, oy hakkını askıya alma kapsamına sokmamış, borsada devir sırasında
devrin gerçekleşme zamanı ve diğer hususları ilgili mevzuata bırakmıştır.
Devralan kişinin başvurusu üzerine, kişinin ortaklığı pay defterine „oydan yoksun pay“ olarak kaydedilir ve bu kayıt değiştirilmedikçe bu paya
ilişkin olarak genel kurulda oy kullanılamaz.
Borsa dışında devir halinde, payların devredilme tarihi devralanın şirkete başvurduğu tarihtir. Şirket devralanın başvurusunu reddederse, devralanın dava açma hakkı bulunmaktadır. Mahkeme devralanı haklı bulursa
ve karar kesinleşirse, kararın kesinleştiği tarihte kişi oy hakkı ve buna bağlı
haklarını kullanabilir. Red sebebiyle zarara uğramışsa, şirket zararda kusuru olmadığını ispat edemediği müddetçe zararı tazmin etmekle mükelleftir.
Şirket red sebebini, kendisine talebin geldiği tarihten itibaren 20 gün
içerisinde açıklamazsa, devir işlemi tanınmış olur.
4.Oydan Yoksun Pay Sahipleri
YTTK’nın 140, 146, 167 ve 183’üncü maddelerde „oydan yoksun
pay“lardan bahsedilmiştir. Sözkonusu hükümlerin ETTK’da karşılığı bulunmamaktadır.
Oydan yoksun hisse senetleri Sermaye Piyasası Kanunu’nın 14/A maddesinde tanımlanmış olup anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm
bulunmak şartıyla, kar payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar ihraç edilebileceği ve bunları temsil eden hisse senetlerini halka arz
edebileceği ifade edilmiştir.
Oydan yoksun payların ihracı ve ihraç durumunda bunların sermaye
içindeki oranı, bu payları temsil eden hisse senetlerine kar payı dağıtımında tanınacak imtiyazın mahiyeti ve oranı, senetlerin şekil, kapsam ve türü,
kar payı imtiyazı dışındaki pay sahipliği haklarında tanınabilecek diğer
imtiyazlar ve bunların kullanım esasları ile bu senetlerin halka arz, satış
şart ve usulleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmektedir.
5.Mal Sermaye Koyan Ortaklar
ETTK’nın 291’inci maddesinde, şirkete taşınır veya taşınmaz mal şeklinde sermaye koyan ortakların, bu mallarının değerinin biçilmesine ilişkin
genel kurul kararlarında oy kullanamayacağı belirtilmişti.
MAYIS - HAZİRAN 2012

127

MALİ

ÇÖZÜM

YTTK’da ise bu hükme yer verilmemiş olup 343’üncü madde ile, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara,   şirket   merkezinin bulunacağı   yerdeki   asliye   ticaret   mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçileceği ifade edilmiştir.
6.Kendilerine Özel Menfaat Sağlayan Kurucular
Yine ETTK’nın 291’inci maddesine göre, anonim şirketlerde kuruculara, anasözleşme ile, çeşitli (kardan öncelikli pay alma gibi) imtiyazlar
verilmesi durumunda, bu öncelikten yararlanacak kurucu ve diğer ortakların, sözkonusu önceliğe ilişkin genel kurul kararlarında oy kullanması
yasaklanmıştı. Ancak bu hükmün YTTK’da karşılığı bulunmamaktadır.
7.Yetkisiz Katılanlar
Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaların dolanılması veya etkisiz bırakılması amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri veya başkasına verilmesi hususu geçersiz sayılmış olup bu şekilde genel kurula
katılma olması durumunda, durumun her pay sahibince toplantı sırasında
itiraz edilebileceği, itiraz ettiğini ve daha önce de yönetim kuruluna itirazda bulunduğunu tutanağa geçirtebileceği YTTK’nın 433’üncü maddesinde
düzenlenmiştir.
Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmaya örnek olarak, anasözleşmede oy kullanma konusunda şahsilik ilkesi gereğince getirilen üst sınırı aşmak, askıda bulunan oy hakkı kullanımına ilişkin yasağı
delmek, ibrasını kolaylaştırmak veya kesinleştirmek maksatlarıyla payların veya pay senetlerinin muvazaalı bir şekilde devredilmesi örnek gösterilebilir.
Yetkisiz katılmaya ilişkin özel bir hüküm YTTK’nın 431’inci maddesinde yer almaktadır. Organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcileri, kendileri tarafından temsil olunacak payların
sayılarını, çeşitlerini, itibarî değerlerini ve gruplarını şirkete bildirmedikleri takdirde, genel kurulda alınan kararların yetkisiz katılmaya ilişkin hükümler kapsamında iptal edilebileceği belirtilmiştir.
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Sonuç
Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında anonim şirket genel kurul toplantısına katıldığı halde oy kullanamayacak kişiler; şirketin belirli iş, işlem
ve davasıyla bağlantılı olan pay sahipleri, ibra hususunda yönetim kurulu
üyeleri ve yöneticiler ile genel kurula yetkisiz katılanlardır.
Öte yandan, oy hakkı askıda bulunanlar ile oydan yoksun hisse senedi
sahipleri de, genel olarak tüm haklara sahipken genel kurula katılma ve oy
hakkından mahrumdurlar.
6762 sayılı Kanunda yer almakta iken, mal sermaye koyan ortakların
bu malların değerlerinin biçilmesine ilişkin genel kurul kararlarında oy
kullanamaması ile kendilerine özel menfaat sağlayan kurucuların bu menfaatlerin görüşülmesine ilişkin genel kurul kararlarında oy kullanamaması
hususları, 6102 sayılı Kanunda yer almamaktadır.
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