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SUNUŞ
1 Eylül; 52 Milyon insanın ölümüne neden olan 2. Dünya Savaşı’nın
başladığı gündür. Bu akıl almaz vahşeti bir daha yaşamamak için, Dünya
Barış Günü olarak ilan edilmiştir. Barış, sözlüklerde savaş sonrası durumun adı olarak geçer ve anlam olarak uyum, karşılıklı anlayış, hoşgörü ile
oluşturulan bir ortamı taşır.
Oysa görüyoruz ki; Türkiye’nin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafi
bölgede barıştan uzak bir yapı giderek genişliyor.
Özellikle Türkiye sınırlarında yaşananlar, barış adına ileride önemli
bir tehdit kaynağı olabilecek gelişmelerin sinyalini veriyor.
Türkiye’nin terör içinde yaşadığı süreç ise, uyum ve karşılıklı anlayışa
izin vermeyecek boyutlara ulaşmış görünüyor.
Oysa şu gerçek ki bugünkü ortak akıl, ulusal sağduyu gerektiriyor.
Klişeleşen “birlik, beraberlik” ifadeleri yerine bunun gerçekten anlamını
bulacak adımlar atılması yaşamsal bir zorunluluğa dönüşmüş durumda.
Yüce önderin “birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener. Bir
ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek
bir güç düşünülemez” sözleri boşuna değildir.
Değerli Üyemiz,
Mesleğimizin geleceğine ilişkin tespitlerimiz, önerilerimiz ve taleplerimizde biz de “ortak aklın, toplam faydanın” gereklerine uygun bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz.
Bütünüyle siyasetten arınmış, mesleki faaliyet ve gelişmelere odaklı,
üye sayısı otuz binleri çoktan aşmış demokratik, sivil bir meslek kuruluşu
olarak camiamızın “iş ve ekmek” kaygısına maksimum yarar amacındayız.
Yakın geçmişte; özellikle bağımsız denetim hakkımıza, yeni TTK konusundaki uyarılarımıza, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu’ndan beklentilerimize de hep bu yaklaşımın yön verdiği açıkça
herkes tarafından görünüyor.
Umudumuz yakın gelecekte, “ortak akıl ve toplam fayda” yaklaşımına
hem meslektaşımız hem de Türkiye adına Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu’nun da dahil olmasıdır.
113. Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle sağlık, mutluluk ve 1
Eylül Dünya Barış günü ruhuna uygun barış dolu yarınlar diliyoruz.
YÖNETİM KURULU
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YENİ TTK’YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN
BAĞLILIK (SADAKAT) YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mustafa YAVUZ*
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirket ortaklarına yeni
haklar sağlamaktadır. Bununla birlikte YTTK, sözkonusu ortaklara yeni
yükümlülükler de getirmektedir. Bu yükümlülüklerden biri de, limited şirket ortakları için bağlılık (sadakat) yükümlülüğünün öngörülmesidir. Sözkonusu yükümlülüğü ihlal eden şirket ortakları ciddi yaptırımlarla karşı
karşıya kalabilecektir. Ülkemizde yaklaşık 700.000 limited şirketin kurulu
olması nedeniyle konu geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. Doktrindeki
görüşler ve yargı kararları da dikkate alınarak, YTTK’da limited şirket ortakları için kabul edilen bağlılık yükümlülüğünün uygulama esasları ile bu
yükümlülüğe aykırı hareket eden ortakları bekleyen yaptırımlar detaylı bir
şekilde bu çalışmada açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: limited şirket, ortakların bağlılık yükümlülüğü,
sır saklama,
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (YTTK),
limited şirketlerde ortakların hem haklarını hem de yükümlülüklerini yeniden düzenlemiştir. Kanunda ortakların mevcut hakları ve borçlarına ilişkin
esaslarda değişiklik yapıldığı gibi yeni haklar ve borçlar da ihdas edilmiştir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda (ETTK) yer almayan, YTTK’da
ilk defa düzenlenen yükümlülüklerden biri de limited şirket ortakları hakkında öngörülen bağlılık (sadakat) yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük limited şirketlerin ortakları açısından yeni bir sorumluluk demektir. Getirilen
hüküm limited şirketin kişisel yönüne ilişkin bir düzenleme niteliğindedir.
Ortaklar şirket sözleşmesi ile belirlenen şirket amacının temini için
gayret sarf etmek ve bu amaca ulaşmayı engelleyen eylemlerden kaçınmak
* Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
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zorundadır. İşte bağlılık yükümlülüğü, bir ilişkinin taraflarının birbirlerinin menfaatlerini desteklemesi, gözetmesi, ortak amacın gerçekleşmesi
için gayret sarf etmesi, ortak amaca ulaşmayı engelleyen ve zarar verici
davranışlardan kaçınması, şirket amaçlarına ve menfaatlerine aykırı hareket etmemesi (Karasu, 2005, 148) anlamına gelmektedir.
Bu çalışmamızda, YTTK’da düzenlenen limited şirket ortaklarının
bağlılık yükümlülüğünün esasları ile bu yükümlülüğe aykırı davranışın
yaptırımları hakkında detaylı bilgi verilecektir. Limited şirket ortaklarının
rekabet etmeme borcu, bu çalışmanın kapsamı dışındadır.
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ETTK’da limited şirket ortakları hakkında bağlılık yükümlülüğü öngörülmemiştir. Ancak, doktrinde ve Yargıtay kararlarında kural olarak limited
şirket ortaklarının şirkete ve diğer ortaklara karşı bağlılık yükümlülüğünün
bulunduğu kabul edilmektedir. Bazı yazarlar, bu yükümlülüğün dayanağını
818 sayılı Borçlar Kanununun 520. maddesi olarak göstermektedir. Her
ne kadar anılan madde adi şirketlere ilişkin ise de, bu şirketler için kabul
edilen bağlılık yükümlülüğünün ETTK’nın 138. maddesi gereğince ticaret
şirketleri hakkında da durumlarına uygun olduğu nispette uygulanabileceği savunulmuştur. Bazı yazarlar ise, bu yükümlülüğün dayanağının Türk
Medeni Kanununun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük (objektif iyi niyet)
kuralı olduğunu savunmuştur.
YTTK ise bu tartışmalara son vererek, limited şirket ortaklarının bağlılık yükümlülüğünü doğrudan düzenlemiş ve bu hususu yasal dayanağa
kavuşturmuştur. Bağlılık yükümlülüğü ile ilgili olarak bahsi geçen Kanunun 613. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; “Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel
kurul kararıyla kaldırılamaz. Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek
davranışlarda bulunamazlar. Özellikle, kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren işlemler yapamazlar. Şirket sözleşmesiyle, ortakların, şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak
zorunda oldukları öngörülebilir.” denilmiştir. Görüldüğü üzere, Kanunda
bağlılık yükümlülüğü tanımlanmamış, bu yükümlülüğün kapsamı içinde
194
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bulunan “sır saklama” ve “çıkarları zedeleyecek davranışlarda bulunmama” yükümlülükleri özel olarak ifade edilmiştir. Sözkonusu yükümlülükler aşağıda açıklanmıştır.
Açıklamalara geçmeden önce belirtelim ki, limited şirket müdürlerinin
yükümlülüklerinin düzenlendiği 626. maddede, özen yükümü ve rekabet
yasağı açıklanmış, ancak bağlılık yükümü konusunda müdürlerin, ortaklar
için öngörülmüş bulunan bağlılık borcuna tabi olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla ortakların bağlılık yükümlülüğüne ilişkin bu çalışmada yer alan
tespit, değerlendirme ve açıklamalar şirket ortağı olsun veya olmasın bütün
müdürler hakkında da geçerlidir.
2.1. Sır Saklama Yükümlülüğü
YTTK’nın 613. maddesinde öncelikle bağlılık yükümlülüğünün somut
bir niteliğini oluşturan sır saklama borcu düzenlenmiştir. Buna göre şirkete ait sırları ve gizli bilgileri herhangi bir şekilde öğrenen ortağın bunları
şirketin zararına olacak şekilde kullanması, kullandırtması, yayması ya da
üçüncü kişilere açıklaması yasaktır. Kanunda limited şirketlerin yapısına
uygun olarak sır saklama, bir bağlılık yükümü olarak öngörülmüş ve
şirketin sırlarının saklanması emredici bir biçimde düzenlenmiştir. Bunun
yanında, anılan yükümlülüğün şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla
kaldırılması yasaklanmıştır.
Öte yandan, kanun koyucu sürekli değişken olduğu gerekçesiyle “şirket
sırrı” kavramını tanımlamamıştır. Madde gerekçesinde de sözkonusu yükümlülükte sınırlamanın geçerli olup olmadığı ile sınırının ve şirket sırrı
kavramının öğreti ve mahkeme kararlarınca belirleneceği ifade edilmiştir.
Bununla beraber şirket sırrında, rakip bir şirketin bilmediği, öğrenmemesi
gereken, şirketin zararına kullanabileceği, elde etmek için çalıştığı, peşinde
olabileceği “bilgi” ölçüsü kabul edilebilir. Ancak rakiplerin ulaşabileceği,
çeşitli kaynaklar aracılığı ile elde edebileceği verileri ve bilgileri kullanarak yorumlama/değerleme ile çıkarabileceği bilgiler sır olarak kabul edilemez. Bu kapsamda, şirketlere göre değişiklik arz etmekle birlikte, müşteri
ve tedarikçi firmaları listesi, maliyetler, fiyat oluşumları, patentler ve diğer
fikri mülkiyet hakları ile ilgili bilgiler şirket sırlarının başında yer alır.
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2.2. Şirketin Çıkarlarını Zedeleyebilecek Davranışlarda Bulunmama
Yükümlülüğü
YTTK’da hangi hallerin bağlılık yükümlülüğünün ihlali sonucunu doğuracağı açıklanmamıştır. Bununla birlikte Kanunun 613/II. maddesinde,
bağlılık yükümlülüğü kapsamında ortakların, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunması kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Hükümde geçen “şirketin çıkarlarını zedeleyecek davranışlar” ibaresi geniş
bir anlama sahiptir. Sözkonusu maddede ayrıca, şirket çıkarlarını zedeleyebilecek davranışların neler olduğu somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu
çerçevede, ortakların “özellikle kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve
şirketin amacına zarar veren işlemleri yapamayacağı” ifade edilmiştir. Diğer taraftan, madde gerekçesinde “çıkarları zedeleyebilecek davranışlar”
ibaresinin şirkete karşı, onu engelleyecek, kötüleyecek, güç duruma düşürecek, gelişmesini köstekleyecek, yatırımlarına etki yapacak her çeşit
davranışı kapsadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda, şirketin korunmaya değer
menfaatlerinin (projeleri, yatırımları, kurduğu, kurmakta olduğu ticari, sınai, finansal vs. ilişkiler gibi) ihlali ile şirket işletmesinin, bağlı şirketlerinin, müşteriler çevresinin, dağıtım kanallarının ve ilişkilerinin vs.’nin kayba uğraması halinde bağlılık yükümlülüğüne aykırı davranılmış olacaktır.
Sözkonusu yükümlülüğün ihlali için doğrudan zarar oluşmasa bile olası
zararın varlığı yeterlidir. Bu yükümlülüğe aykırı davranıldığını ise iddia
eden ispatlayacaktır.
Bağlılık yükümünün sınırı ise rekabet yasağıdır. Ancak ifade edelim ki, YTTK’da limited şirket ortakları için doğrudan geçerli olan bir
rekabet yasağı öngörülmemiştir. Bu yasağın uygulanabilmesi için şirket
sözleşmesinde ortakların, şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak zorunda olduklarına ilişkin bir hüküm bulunmalıdır. Sözleşmede
rekabet yasağına ilişkin açık bir hüküm yer almadıkça ortak hakkında bu
yasak uygulanamayacaktır.
2.3. Bağlılık Yükümlülüğünün Kaldırılması veya Sınırlandırılması
YTTK’da limited şirket ortakları hakkında bağlılık yükümlülüğü getirilmekle birlikte, bu yükümlülüğün kaldırılmasına ya da sınırlandırıl196
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masına da imkan sağlanmıştır. Nitekim anılan Kanunun 613/IV. maddesinde; “Geri kalan ortakların tümü yazılı olarak onay verdikleri takdirde
ortakların, bağlılık yükümüne aykırı düşen faaliyetlerde bulunabileceği,
esas sözleşmenin sözkonusu onay yerine ortaklar genel kurulunun onay
kararını öngörebileceği” hükme bağlanmıştır. Ortakların onayı veya genel
kurul kararı ile bağlılık yükümü kısmen (belli bir olaya özgü) kaldırılabileceği gibi tamamen de (genel nitelikte bir izin ile) kaldırılabilir. Bunun
yanında alınan karar, karar tarihinden önce işlenmiş olan bir yükümün ihlaline muvafakat verme şeklinde de olabilecektir. Fakat belirtmek gerekir
ki, bağlılık yükümünün genel olarak kaldırılması ya da sınırlandırılması
mümkün olmakla birlikte, bir önceki bölümde de belirtildiği üzere, bu yükümün özel bir hali olan sır saklama yükümünün şirket sözleşmesi ya da
genel kurul kararıyla dahi kaldırılması mümkün değildir.
Ortakların bağlılık yükümüne aykırı faaliyette bulunabilmeleri için
şirket iki şekilde karar alabilecektir. Birincisi, ilgili ortak/ortaklar dışında
kalan ortakların tümünün (oybirliği ile) bu konuda yazılı olarak onay
vermesidir. Hükümde geçen “geri kalan ortakların tümü” ibaresinin de
işaret ettiği gibi bu hususta yazılı onay alınırken hakkında karar alınan
ortak oy kullanmayacaktır. Bu husus, Kanunun 619/III. maddesinde de ayrıca belirtilmiştir. İkinci karar alma yöntemi ise şirket sözleşmesinde yazılı onay yerine genel kurulun onayının yeterli görülmesidir. Bu durumda
kararı, genel kurul verecektir. Genel kurul kararı, toplantıda temsil edilen
oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının
salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyuyla alınacaktır (YTTK md. 621/I-g).
Şirket sözleşmesinin müdür ve/veya ortakların bağlılık yükümüne aykırı
faaliyette bulunabilmeleri konusunda genel kurula yetki vermesi durumunda, artık bu yetki sadece genel kurul tarafından kullanılacak ve başka bir
organa ya da bir komiteye devredilemeyecektir (YTTK md. 616/II-e).
2.4. Bağlılık Yükümünün Ortaklık Haklarının Kullanımına Etkisi
Bilgi alma ve kar payı almak hakkı gibi ortağın şahsi menfaatlerini doğrudan ilgilendiren haklar, Kanun veya şirket sözleşmesi tarafından ortağa
şirket menfaatlerinin korunması için değil, kendi menfaatinin korunması için verilmiştir. Bu hakların kullanımında şirket menfaatinin önceliği
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yoktur. Ancak ortak, bu haklarını kullanırken, şirketin ve diğer ortakların menfaatlerini dikkate almak zorundadır. Bağlılık yükümü, bu hakların
kullanımında da ortağın davranışlarını sınırlayıcı bir rol oynar. Sözkonusu
hakların kullanımı, amacına uygun olmalı, şirket ve diğer ortakların menfaatlerine ölçüsüz bir biçimde zarar vermemelidir. (Karasu, 2005) Ortaklara tanınan bu hak, şirketin ve ortakların menfaatine aykırı, hakların sakınılarak kullanılması ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde kullanılmamalıdır.
Aksine bir davranış bağlılık yükümlülüğüne aykırılık oluşturur.
3. BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET ETMENİN
SONUÇLARI
Ortakların bağlılık yükümlülüğüne aykırı davranmalarına ilişkin
YTTK’da doğrudan bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Kanun bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu yükümlülüğü ihlal eden ortaklar hakkında aşağıda açıklanan yaptırımlardan birinin ya da birkaçının uygulanması mümkündür.
3.1. Ortaklıktan Çıkarma
YTTK’nın 640/I. maddesi gereğince, şirket sözleşmesinde bir ortağın
genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilecektir.
Dolayısıyla şirket sözleşmesinde ortakların bağlılık yükümlülüğüne aykırı
davranışı şirketten çıkarma sebepleri arasında gösterilebilir. Bu kapsamda
sözkonusu yükümlülüğü ihlal eden ortaklar, şirket sözleşmesinde yer alan
hükme istinaden şirketten çıkartılabilecektir. Bununla beraber aynı maddenin üçüncü fıkrasında, şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla
haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılabilmesine de imkan tanınmıştır. Böyle bir durumda, bağlılık yükümlülüğünün ihlali, ortağın şirketten
ihracı açısından haklı sebep teşkil edebilecektir. Eğer ki, bir ortak bağlılık
yükümlülüğünü ihlal ederse, şirket bu durumu haklı sebep olarak göstererek ilgili ortağın şirketten çıkarılması için dava açabilecektir.
3.2. Ortağın Çıkma Davası Açması
Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilecek, bu
hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilecektir. Bununla birlikte,
198

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

kanun koyucu her ortağa, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına
karar verilmesi için dava açma hakkı tanımıştır (YTTK md. 638). Bu halde, bir ortak bağlılık yükümünü ihlal ederse, bir ya da birden fazla ortak bu
durumu haklı sebep olarak göstererek şirketten çıkmasına karar verilmesi
için mahkemeye başvurabilecektir.
Diğer taraftan, Kanun diğer ortaklar açısından “çıkmaya katılma” müessesesini düzenlemiştir. Buna göre, ortaklardan biri şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkmak istediği veya haklı sebeplerden dolayı çıkma
davası açtığı takdirde, müdür/müdürler gecikmeksizin diğer ortakları bundan haberdar edeceklerdir. Diğer ortaklardan her biri, haberin kendisine
ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde; şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebep kendisi yönünden de geçerliyse, kendisinin de çıkmaya katılacağını müdürlere bildirmek veya açacağı bir dava ile haklı sebepler dolayısıyla
çıkma davasına katılmak hakkına sahiptir. Bu halde bağlılık yükümlülüğüne ihlal nedeniyle bir ortak şirketten çıkma davası açtığında diğer ortaklar
da bu davaya katılabilecektir.
3.3. Müdürlerin Görevden Alınması, Yönetim ve Temsil Yetkisinin
Kaldırılması ve Sınırlandırılması
Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden almaya, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlamaya yetkilidir (YTTK md. 630). Kanun koyucu, genel kurulun yöneticiyi görevden almadığı veya yönetim hakkını ve
temsil yetkisini sınırlamadığı hallere ilişkin özel bir düzenleme yapmıştır.
Buna göre her limited şirket ortağı, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilecektir. Kanunda haklı sebep olarak
nelerin kabul edileceği sayılmış olup, bu sebeplerden biri de yöneticinin
bağlılık yükümünü ağır bir şekilde ihlal etmesidir. Dolayısıyla, bağlılık
yükümüne aykırı davranıldığı gerekçesiyle her bir ortak, şirket müdürünün/müdürlerinin yönetim hakkının ve temsil yetkisinin kaldırılması veya
sınırlandırılması için dava açabilecektir.
3.4. Mahkemeden Şirketin Feshinin Talep Edilmesi
Haklı sebeplerin varlığında, her ortak mahkemeden şirketin feshini isTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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teyebilmeye yetkilidir. (YTTK md. 636/III). Bu çerçevede, bir ya da daha
fazla ortağın bağlılık yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda, diğer ortaklardan her biri bu hususu haklı sebep olarak göstererek şirketin feshini
mahkemeden isteyebilecektir. Ancak bahsi geçen yükümlülüğün ihlalinin
haklı sebep olarak gösterilebilmesi için bu durumun şirketin amacının gerçekleşmesini engellemesi veya ortaklar arasındaki ilişkileri ciddi bir şekilde etkilemesi gerekir.
3.5. Tazminat Davası Açılması
Bir limited şirket ortağı, bağlılık yükümüne herhangi bir şekilde aykırı
davrandığı takdirde, şirketin veya ortakların uğramış olduğu zarardan sorumludur. Uğranılan zararın tazmini için genel hükümlere göre ilgili ortak
hakkında şirket ya da diğer ortaklar tazminat davası açılabilecektir.
4. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda limited şirket ortakları için ilk defa
bağlılık (sadakat) yükümlülüğü öngörülmüştür. Bu yükümlülük hem şirket
ortakları hem de şirket müdürleri hakkında geçerlidir. Bağlılık yükümlülüğü kapsamında ortakların/müdürlerin, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunmaları yasaktır. YTTK’da bağlılık yükümlülüğü
tanımlanmamakla birlikte ortakların özellikle kendilerine özel bir menfaat
sağlaması veya şirketin amacına zarar veren işlemlerde bulunması ya da sır
saklama yükümlülüğüne aykırı davranması hallerinde bu yükümlülüğün
ihlal olunduğu kabul edilmektedir. Bununla beraber, bağlılık yükümlülüğü mutlak nitelikte değildir. Bahsi geçen yükümün ortaklar/müdürler açısından kaldırılması veya sınırlandırılması mümkündür. Öyle ki, geri kalan
ortakların tümü yazılı onay verdikleri takdirde, bağlılık yükümüne aykırı
faaliyetlerde bulunulabilecektir. Bu hususta şirket sözleşmesinde, sözkonusu yazılı onay yerine genel kurulunun karar almaya yetkili olduğu da
belirtilebilecektir. Sözleşmede böyle bir hüküm olması halinde oybirliği
ile değil Kanunda öngörülen nitelikli nisaba göre karar alınacaktır. Ancak
sır saklama yükümlülüğünün şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla
dahi kaldırılmasını YTTK yasaklamıştır.
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Bağlılık yükümlülüğünün ihlali, ticaret hukukuna göre “haklı sebep”
olarak kabul edilmektedir. Bu halde, sözkonusu yükümlülüğe aykırı davranan ortaklar, haklı sebebe istinaden şirketten çıkartılabileceği gibi diğer
ortaklar yine haklı sebebe dayanarak şirketten çıkmayı isteyebilecektir.
Ayrıca, haklı sebebin varlığını gerekçe göstererek her bir ortağın şirketin
feshini mahkemeden istemesi de mümkündür. Bunun yanında, ihlali yapanın şirket müdürü olması durumda ortaklar, müdürün yönetim hakkının
ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden
talep edebilecektir. Bunlardan ayrı olarak şirket veya her bir ortak, bağlılık yükümüne aykırı davranılması nedeniyle uğranılan zararın tazmini için
dava açmaya yetkilidir.
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YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN
TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
Soner ALTAŞ*
Öz
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni
Türk Ticaret Kanunu’na göre de kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve
konu için limited şirket kurulabilecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda
limited şirket oldukça anonim şirkete yaklaştırılmış ve limited şirketin kuruluşu konusunda birtakım yenilikler ve değişiklikler öngörülmüştür. İşte
bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirket kuruluşu için
öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler üzerinde durulmaktadır.
1. GİRİŞ
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (ETTK, m.503) limited şirket
açık bir şekilde tanımlandığı halde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C.
Yasalar, 14 Şubat 2011) (YTTK)1’nda doğrudan bir limited şirket tanımına yer verilmemiştir. Buna karşılık, YTTK’nın 573. maddesinde, limited
şirketin genel özellikleri sayılmaktadır. Dolayısıyla, YTTK bakımından,
limited şirketi, “bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir
ticaret unvanı altında kurulan; ortaklarının sorumlulukları sadece taahhüt
ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle sınırlı ve
de esas sermayesi belirli olan şirket” şeklinde tanımlamak mümkündür.
ETTK’nın 503. maddesinin üçüncü fıkrasında, limited şirketlerin sigortacılık hariç kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konu için kurulabilecekleri hükmü yer almaktadır. YTTK ise limited şirketlerin kuruluş ve
faaliyet amaçları ile konularına ilişkin bir sınırlama getirmemekte, temel
kriter olarak “kanunen yasak olmama” şartını benimsemektedir. Ancak,
* 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 kullanılmıştır.
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YTTK’da, ETTK’da yer alan “limited şirketler sigortacılık yapamazlar”
hükmüne yer verilmemiş olsa dahi, sigortacılık yapacak şirketlere ilişkin
tür zorunluluğu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. 14/06/2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sigortacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Türkiye’de
faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri ve
reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı
bulunan işler dışında başka işle iştigal edemez.” denilmektedir. Bu itibarla,
anılan Kanundaki düzenleme ile tekrara düşmemek için YTTK’da sözkonusu yasağa yer verilmemiştir.
ETTK’ya paralel bu düzenlemelere karşılık, yeni TTK’da limited şirket
kuruluşu için birtakım yenilikler ve değişiklikler öngörülmüştür. İşte bu
çalışmamızda, yeni TTK’nın limited şirket kuruluşu için öngördüğü temel
yenilikler ve değişiklikler ele alınacaktır.
2. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL
YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
2.a. Tek Kişilik Limited Şirket Kuruluşuna İzin Verilmesi
ETTK, limited şirket kuruluşu için en az iki kurucunun bulunmasını
şart koşmakta idi (ETTK, m.504/f.1). YTTK’da ise kurucular için asgari
bir sayı belirtilmemektedir. Dolayısıyla, yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği 1
Temmuz 2012 tarihinden itibaren, limited şirketlerin, bir kişi (gerçek veya
tüzel) tarafından kurulması da mümkündür. Şirketin tek kişi tarafından kurulması halinde, limited şirket müdürleri, şirketin tek ortaklı bir limited
şirket olduğunu, tek ortağın adını, vatandaşlığını ve yerleşim yerini tescil
ve ilan ettireceklerdir (YTTK, m.574/f.2)
Ancak, YTTK’nın sadece kuruluşta tek kişilik limited şirkete izin verdiği şeklinde yanlış bir kanıya varmamak gerekir. YTTK, limited şirketin
birden fazla kişi tarafından kurulması –örneğin, ETTK’ya göre kurulan
limited şirketler- ancak sonradan ortak sayısının bire düşmesi hali için de
birtakım düzenlemeler öngörmektedir. Buna göre; şirketin birden fazla kişi
tarafından kurulması, ancak sonradan ortak sayısı bire düşmesi durumunda, keyfiyet bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde
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şirket müdürlerine yazılı olarak bildirilecektir. Limited şirket müdürleri
ise, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedi günün sonuna kadar,
şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, tek ortağın adını, vatandaşlığını ve yerleşim yerini tescil ve ilan ettireceklerdir (YTTK, m.574/f.2).
Bu itibarla, ETTK’ya göre kurulmuş olup da en az iki ortağı bulunan limited şirketler de, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, pay devri yapılarak,
tek ortaklı limited 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 limited şirketlerin ortak sayısı 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle, herhangi bir şekilde bire düşmüş olur ise, şirketin tek ortağı
olan gerçek veya tüzel kişi, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren onbeş gün
içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, limited şirket müdürüne/
müdürlerine noter aracılığıyla bildirecektir. Müdür/müdürler, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, tek ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan
ettirecektir.
2.b. Asgari Sermaye Tutarının 10.000 TL’ye Yükseltilmesi
Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen TTK Tasarısı’nın 580. maddesinin birinci fıkrası “Limited şirketin esas sermayesi en az yirmibeşbin
Türk Lirasıdır.” şeklinde idi. Ancak, TTK Tasarısı’nın kabul edildiği 13
Ocak 2011 tarihli TBMM Birleşiminde, Adalet Komisyonunca kabul edilen 580. maddenin birinci fıkrasındaki “yirmibeşbin Türk Lirasıdır” ibaresinin “onbin Türk Lirasıdır” şeklinde değiştirilmesi yönünde önerge verilmiş ve anılan madde verilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir.
Dolayısıyla, YTTK’nın 580’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, limited şirketlerin esas sermayesinin en az 10.000.-TL olması gerekmektedir. Bu sermaye tutarı, Bakanlar Kurulu tarafından on katına kadar artırılabilecektir (YTTK, m.580/f.2).
Peki, mevcut limited şirketler sermayelerini 10.000 TL’ye çıkaracaklar mıdır? Evet, 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un (T.C. Yasalar, 14 Şubat
2011) 20. maddesinin birinci fıkrasına göre, ETTK’ya göre kurulmuş olup
da esas sermayeleri 10.000 TL’nin altında bulunan limited şirketler, en
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geç 14 Şubat 2014 tarihine kadar2, esas sermayelerini 10.000 TL’ye yükseltmek zorundadırlar. Yükseltmedikleri takdirde, mezkûr sürenin sonunda
infisah etmiş sayılacaklardır(6103 sK, m.20/f.1).
2.c. Nakdi Sermaye Taahhütlerinin Bir Defada Ödenmesi Şartı
Kaldırıldı
YTTK’nın 585. maddesinin ilk halinde;
“Şirket, kanuna uygun olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde, kurucuların
limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 588 inci
maddenin birinci fıkrası saklıdır.”
denilerek nakden taahhüt edilen sermaye paylarının “hemen ve tamamen” ödenmesini şart koşulmuştu.
Oysa, YTTK anonim şirketlerde şirket sermayesinin tamamının yahut
bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az %25’ini tescilden önce, kalan %75’inin de
şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesine izin veriyordu. Nitekim,
ETTK’ya ilişkin uygulamada da limited şirket sözleşmesinde taahhüt edilen nakdi sermayenin 1/4 ünün şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay, geri kalan kısmının ise en geç 3 yıl içerisinde ödeneceği
belirtilmekteydi. Nakdî sermaye taahhütlerinin nakden ve hemen ödenmesi iş dünyasından tepki aldı, anonim şirketlere kıyasla limited şirket kuruluşunun zorlaştırıldığı ifade edildi.
Bunun üzerine, 26/06/2012 tarihli ve 63353 sayılı Kanunla YTTK’nın
konuya ilişkin 585. maddesi;
“Şirket kurucularının, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce
onaylandığı şirket sözleşmesinde, limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri,
ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenenmiş payların
2 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu süreyi, –birer yıllık dilimler halinde - 14 Şubat 2016 tarihine kadar uzatabilir(6103 sK, m.20/f.4).
3 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Haziran 2012
tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

206

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

devri hususlarında bu kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri kıyasen
uygulanır. 588inci maddenin birinci fıkrası saklıdır.”
şeklinde değiştirildi.
Dolayısıyla, limited şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının
nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az %25’i tescilden önce, kalan %75’i de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir(YTTK, m.585, m.344/f.1). Bu çerçevede,
limited şirketin tescili için ticaret siciline başvurmadan önce nakdi sermaye taahhüdü ödemeleri için şirket adına bankada özel bir hesap açtırılacak,
nakdî sermaye taahhüdünün %25’lik kısmı yahut sözleşmede öngörülen
daha yüksek tutarı tescilden önce sadece şirketin kullanabileceği şekilde
bu hesaba yatırılacak, banka ödemenin yapıldığına dair ticaret sicil müdürlüğüne hitaben bir mektup düzenleyip kuruculara verecek, kurucular bu
banka mektubunu diğer kuruluş belgeleri ile birlikte ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edecektir. Şirketin, ticaret siciline tescil edilip tüzel kişilik kazanmasını takiben, durum ticaret sicili müdürlüğü tarafından bankaya yazılı olarak bildirilecek ve bu bildirim üzerine de banka özel hesaptaki tutarı
şirkete ödeyecektir(YTTK, m.585, 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.585, m.345/f.2).
Nakit dışındaki sermaye payı taahhütleri ise; şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, “nakit veya ayın olarak veya bir alacağın takası yoluyla yahut sermaye artırımında olduğu gibi, serbestçe kullanılabilecek özkaynakların
esas sermayeye dönüştürülmesi yoluyla” ödenecektir (YTTK, m.583/f.5).
2.d. Ön-Limited Şirketin Varlığının Kabul Edilmesi
YTTK’da, şirket kuruluşu, anonim şirketlerde olduğu gibi, limited şirketler için de, “kurulma anı” ve “tüzel kişilik kazanma” olarak ikili bir
ayrıma tabi tutulmuştur. Bu amaçla, YTTK’nın 585’inci maddesinde “Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin
tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, imzalarının noterce
onaylandığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıkla-
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malarıyla kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri,
ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmemiş payların devri hususlarında bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri
kıyasen uygulanır.” denilmiş, anılan ifadenin devamında “588’inci maddenin birinci fıkrasının saklı olduğu” belirtilmiştir.
YTTK’nın 588’inci maddesinin ilk fıkrasında ise “Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla,
YTTK’nın m.585 hükmü, “ön-limited şirket”in varlığına işaret etmekte ve
şirketin oluşma anını açıklığa kavuşturmaktadır.
2.e. Kuruluş Belgeleri İbraz Etme Zorunluluğunun Getirilmesi
Limited şirket kuruluşu için gerekli olan belgelere YTTK’nın 586’ncı
maddesinde yer verilmiştir. Buna göre; YTTK’nın yürürlüğe girmesi ile
birlikte, limited şirket kuruluşu için ticaret sicili müdürlüğüne ibrazı gerekli olan belgeler aşağıdaki gibi olacaktır:
• Başvuru dilekçesi,
• Şirket sözleşmesi,
• Kurucular beyanı,
• Değerleme raporu,
• Denetçinin seçimini ve şirketi temsile yetkili kişileri –ikametgahlarını da içerecek şekilde- gösterir belge.
2.f. Şirket Sözleşmesinde Zorunlu ve İhtiyarî Kayıt Ayrımına
Gidilmesi
YTTK, limited şirket sözleşmesinin içeriğine ilişkin olarak “zorunlu kayıt”
ve “ihtiyarî kayıt” ayrımı getirmekte, “ihtiyarî” hükümlerin şirket sözleşmesine konulması durumunda şirketi “bağlayıcı” mahiyet kazanacaklarını öngörmektedir. Şöyle ki; YTTK, şirket sözleşmesinde aşağıda belirtilen kayıtlara
açıkça yer verilmesini zorunlu tutmaktadır (YTTK, m.576):
a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer,
b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin
işletme konusu,
c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı,
itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları,
d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları,
e) Şirket tarafından yapılacak ilânların şekli.
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Yukarıda sayılanlar dışında, varsa, kurucular tarafından, kurulmakta
bulunan şirketle ilgili olarak şirket hesabına alınan malların bedelleri ile
şirketin kurulmasında hizmeti geçenlere tanınan menfaatlerin de şirket
sözleşmesine yazılması gerekecektir (YTTK, m.582/f.1). İntifa senetleri,
bu menfaatler kapsamında düşünülebilir. Zira, YTTK’nın 584’üncü maddesinde, şirket sözleşmesinde intifa senetlerinin çıkarılmasının öngörülebileceği, bu konuda anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla
uygulanacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, limited şirket kurucularına,
sözleşmeye hüküm koymak suretiyle, dağıtılabilir kârdan 519’uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için yüzde beş
kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın en çok onda biri ödenebilir. (YTTK,
m.584, m.348/f.1)
YTTK’da, aşağıda belirtilen hükümlerin şirket sözleşmesine konulması hususu ise, kurucuların takdirine bırakılmış, ancak bunların şirket sözleşmesinde öngörülmeleri durumunda “bağlayıcı” olacakları belirtilmiştir
(YTTK, m.577):
a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanunî
hükümlerden ayrılan düzenlemeler,
b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması,
c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı,
d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı,
e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul
kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara
üstün oy hakkı tanıyan hükümler,
f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemesi hâlinde uygulanabilecek
sözleşme cezası hükümleri,
g) Kanunî düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler,
h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler,
ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanunî düzenlemeden ayrılan hükümler,
i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri.
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j) Bilânço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler,
k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu
hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı,
l) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler,
m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine
dair hükümler.
Dolayısıyla, YTTK’ya göre, limited şirket sözleşmelerine, zorunlu olan
kayıtlar yanında, ihtiyarî kayıtların konulması da mümkün olabilecek, hatta ihtiyarî olan kayıtlara, şirketin kuruluş sözleşmesinde yer verilmemiş
olsa dahi, sonradan sözleşme değişikliğine gidilerek bu tür kayıtlar tesis
edilebilecektir.
2.g. Şirket Kuruluşunun İşlem Denetçisine Denetlettirilmesi
Zorunluluğu Tamamen Kaldırıldı
YTTK’nın ilk halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından istenilmesi gerekli görülen limited şirketin kuruluşunun, bir veya birkaç işlem
denetçisi tarafından denetlenmesi ve sonuçlarının bir raporla belirlenmesi,
işlem (kuruluş) denetçisi tarafından düzenlenecek olan 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,
• 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 öngörülmekte idi (YTTK, m.586/f.2-b, m.351).
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Ancak, bu düzenleme, 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile kaldırıldı.
Dolayısıyla, limited şirket kuruluşunun işlem denetçisi tarafından düzenlenmesi sözkonusu olmayacaktır.
2.h. Kanuna Aykırı Şekilde Kurulan Şirketin Yokluğuna ve Butlanına
Karar Verilememesi
YTTK’nın 644’üncü maddesinin (b) bendine göre, anonim şirketlerin
fesih davasına ilişkin 353’üncü maddesi hükmü, limited şirketlere de uygulanacaktır. Buna göre, limited şirketin kuruluşunda, Kanun hükümlerine
uyulmamış olunsa dahi, şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemeyecektir (YTTK, m.644/b, m.353/f.1).
Ancak, 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 halinde, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirket müdürleri, ilgili alacaklı veya
ortaklar” şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine
müracaat ederek fesih davası açabilecektir (YTTK, m.644/b, m.353/f.1).
YTTK’da, mahkeme tarafından şirketin feshine karar verebileceği gibi, eksikliklerin giderilmesi, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların düzeltilmesi
amacıyla şirkete süre de verebileceği öngörülmektedir (YTTK, m.644/b,
m.353/f.2).
YTTK’ya göre, fesih davasının, şirketin tescil ve ilânından itibaren üç
aylık hak düşürücü süre içinde açılması gerekecektir (YTTK, m.644/b,
m.353/f.2). Bu süre içerisinde dava açılmadığı takdirde, kanuna aykırı şekilde kurulmuş olan anonim şirketin feshi de talep edilmeyecektir.
3. ÖZET VE SONUÇ:
Eski Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen en az iki kurucu zorunluluğunun aksine, yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket kurucuları için
asgari bir sayı öngörülmemiştir. Dolayısıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinden
itibaren, limited şirketlerin, bir kişi tarafından kurulması mümkündür.
ETTK’ya göre kurulmuş olup da en az iki ortağı bulunan limited şirketler
de, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, pay devri yapılarak, tek ortaklı
limited şirkete dönüştürülebileceklerdir. YTTK’ya göre limited şirketlerin
esas sermayesinin en az 10.000.-TL olması gerekmektedir. Bu sermaye tuTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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tarı, Bakanlar Kurulu tarafından on katına kadar artırılabilecektir. Limited
şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi
halinde, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az %25’i
tescilden önce, kalan %75’i de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
YTTK, kuruluşa ilişkin olarak birtakım belgelerin düzenlemesini de zorunlu tutmuştur. Diğer yandan, limited şirket sözleşmesinin içeriğine ilişkin olarak “zorunlu kayıt” ve “ihtiyarî kayıt” ayrımı getirilmiş, “ihtiyarî”
hükümlerin şirket sözleşmesine konulması durumunda şirketi “bağlayıcı”
mahiyet kazanacakları öngörülmüştür. YTTK’ya göre limited şirketin kuruluşunda, Kanun hükümlerine uyulmamış olunsa dahi, şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemeyecektir. Ancak, şirketin kurulmasında
kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi ve bu suretle alacaklıların,
ortakların veya kamunun menfaatlerinin önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmesi ya da ihlâl edilmesi halinde, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirket müdürleri, ilgili alacaklı veya ortaklar” şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesine müracaat ederek fesih davası açabilecektir. Sözkonusu davanın, şirketin tescil ve ilânından itibaren üç aylık
hak düşürücü süre içerisinde açılmaması halinde ise, kanuna aykırı şekilde
kurulmuş olan limited şirketin feshi dahi talep edilemeyecektir.
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FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMELERİNDE KDV UYGULAMASI
İlker Şadi İŞLEYEN
I.GİRİŞ
Bir işletme ihtiyaç duyduğu makine teçhizat gibi duran varlıklara ya
satın almak ya da kiralamak yoluyla sahip olabilir. İşletme satın alma yolunu seçtiğinde, satın aldığı duran varlığın mülkiyet hakkını elde ederken,
kiralamada varlığın belli bir süre için kullanım hakkını elde eder.
Bir varlığın kiralama yoluyla elde edilmesinin değişik türleri olmasına
karşın, uygulamada leasing olarak da bilinen finansal kiralama işlemlerinde KDV uygulamasının ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
II. FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) NEDİR ?
Finansal kiralama, yatırımların finansmanında geleneksel olarak kullanılan öz kaynak, satıcı kredisi ve banka kredilerine alternatif olan bir
finansman enstrümanı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Finansal Kiralama, bir yatırım malının, mülkiyeti leasing şirketinde
kalmak üzere belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya
verilmesi ve sözleşmede belirlenen bir değer üzerinden sözleşme süresi
sonunda mülkiyetin kiracıya devredilmesi olarak tanımlanabilir. Bu süre
boyunca malın bakımı ve onarımından ve sigorta primlerinin ödenmesinden kiracı sorumlu olmaktadır.
Gelişmiş batılı ülkelerde finansal kiralama seçeneği uzun yıllardır yaygın bir biçimde kullanılmasına rağmen, ülkemizde kullanılması 28.06.1085
tarihli ve 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunun yürürlüğe girmesi ile
başlamıştır. Ülkemizde finansal kiralama işlemleri 3226 sayılı Finansal
Kiralama Kanunu çerçevesinde yapılmakta olup, üçlü bir finansal ilişkiye
(kiralayan, kiracı, satıcı) dayalı olarak uygulanan finansal kiralama yöntemi, yatırımcıya bir malın kullanım hakkının, mülkiyet hakkından ayrılarak
tahsis edilmesi ve bu sayede yatırımcının peşin veya kısa vadeli finansman
yükünden kurtarılması esasına dayanmaktadır.
* İller Bankası Müfettişi (E. Vergi Müfettişi)
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Finansal kiralama sözleşmesi 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununda
şöyle tanımlanmıştır:
“Sözleşme, kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyedliğini, her
türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira
bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir.”
Finansal kiralamanın bir takım avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Avantajlı yönleri kısaca şöyle özetlenebilir:
- Leasing, kapsamına aldığı varlığı bütünüyle yada %100 finanse ettiğinden işletme sermayesi tasarrufu sağlayacaktır. Ancak bu durum, kiraya
verenin kiralama ücretini kısa sürede talep etmediği durumda söz konusu
olacaktır.
- Leasing yöntemi, uzun vadeli finansman açığını kapatan önemli bir
finansman kaynağıdır. Ülkemizde uzun süreli kredi temininin kısa sürelilere göre daha zor olduğu düşünüldüğünde, leasingin bu yönü daha da önem
kazanmaktadır.
- Leasing uygulaması vergi yükü yönünden avantaj sağlamaktadır.
Leasing yönteminde kiralanan arazi, makine ve donatımın kira ödemeleri
ya da kira giderleri vergi matrahından düşülebilmektedir. Diğer taraftan,
makine veya donatım satın alınması halinde, yıllık amortisman tutarı kadar
bir gider vergi matrahından düşülebilmektedir.
- İşletmelerin teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesine ve yeniliklere uyum sağlayabilmesine katkı sağlar.
- Teşvik belgesine bağlanmış yatırımların finansal kiralama ile yapılması
durumunda söz konusu teşviklerden yararlanmak söz konusu olabilecektir.
Diğer taraftan finansal kiralamanın başlıca dezavantajları şöyle özetlenebilir:
- Finansal kiralama, kiralanan varlığın kullanımına sınırlamalar getirir.
Kiralanan varlığın değiştirilmesi, tamir ve bakım işlemlerinin kiralayanın
iznine tabi olması işletmenin rahat çalışmasını engelleyebilir.
- Kira sözleşmesi, kira dönemi sonunda duran varlığın kiracı yatırımcıya devredilmesini içermediği durumda, kiralayan işletme söz konusu varlığın hurda değerinden faydalanamayacaktır.
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- Bir işletmenin varlıklarının büyük bölümünü finansal kiralama yoluyla temin etmesi durumunda, kredi kuruluşlarına karşı kredibilitesinin
zayıflamasına neden olabilecektir.
III. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KDV AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Vergi hukuku anlamında; 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve
4842 Kanunla VUK’na eklenen mükerrer 290’ıncı maddesi kapsamında
yapılan teslimler finansal kiralama olarak değerlendirilmelidir. 4842 Sayılı
Kanunla VUK’na eklenen mükerrer 290’ıncı madde ile 01.07.2003 tarihinden itibaren yapılan kiralama işlemlerinden, finansal kiralama ve faaliyet
kiralamaları ayırt edilmiştir. Aynı maddede, finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet ile sözleşmeden doğan
hak, borç ve alacakların değerlemesi yeni esaslara bağlanmıştır.
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan teslimler
ile VUK mükerrer 290’ıncı maddesi uyarınca yapılan teslimler ticari faaliyet kapsamında yapılan bir işlem olduğundan KDV’ ye tabi olacaktır.
2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir malın finansal kiralama sözleşmesine konu olması dolayısıyla uygulanan indirimli KDV
uygulamasına son verilmiştir. Bunun yerine finansal kiralama sözleşmesine konu olan malın tabi olduğu oranın uygulanması esası getirilmiştir.
Dolayısıyla Finansal Kiralama işlemlerinde uygulanacak farklı bir KDV
oranı bulunmamaktadır.
Finansal kiralama işlemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimi
ve indirilemeyen vergiler konusunda özel bir düzenleme bulunmadığından,
bu hususta KDV Kanunu’nun 29’uncu ve 34’üncü maddelerinde belirtilen
hükümlerin uygulanacağı tabiidir. Buna göre, finansal kiralama kuruluşlarına, finansal kiralama kapsamında mal teslim eden mükelleflerin indirimli
oranda alımlarında yüklendikleri KDV’lerinden, indirim konusu yapılamayanlar KDV Kanunun adı geçen maddeleri çerçevesinde iade edilecektir.
Ayrıca, indirimle giderilemeyen vergiler ise gelir veya kurumlar vergisi
uygulamasında gider ve ya maliyet olarak dikkate alınmayacaktır.
Türkiye’de yerleşik bir firmanın yurt dışında yerleşik bir finansal kiralama şirketinden finansal kiralama sözleşmesi yoluyla makine veya doTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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natım edinmesi durumunda, finansal kiralama süresinde kira ödenecek ve
sözleşeme süresi sonunda ise kesin ithalat yapılacaktır. Yurt dışından finansal kiralama yoluyla temin edilen makine ve donatım için ödenecek
kira bedelleri üzerinden, yurt içindeki benzer mallar için uygulanan KDV
oranının aynısı uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.
Yurt dışından finansal kiralama yöntemiyle sağlanan makine ve donatımın bedellerinin genellikle yabancı para cinsinden ödendiği göz önüne
alınırsa, bu durumda KDV Kanunu’nun 26’ıncı maddesi hükmü uyarınca
vergiyi doğuran olayın meydana geldiği (yani kiralama bedellerinin ödendiği ve kiralama hizmetinin tamamlandığı) andaki TCMB döviz alış kuru
üzerinden yabancı para TL’ye çevrilecek ve hesaplanan bu TL tutar üzerinden KDV tevkifatı yapılacaktır.
Kesin ithalat yapılırken malın finansal kiralama kapsamında tabi olduğu oran üzerinden KDV ödenecektir. Ancak finansal kiralamaya konu
olan makine veya donatımın KDV Kanunu’nun 13/a maddesinde belirtilen
mallardan olması halinde finansal kiralama işlemi de KDV’den istisna olacaktır.
Finansal kiralama yoluyla yurt dışından ithalat yapılabilmesi için Hazine
Müsteşarlığı’na başvurulması gerekmektedir. Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan talepler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aktarılarak, finansal
kiralama konusu makine veya donatımın yurda geçici olarak ithaline izin
verilmektedir. Ayrıca, yurt dışından finansal kiralama yoluyla ithal edilen
mallara indirimli oran uygulanabilmesi için ithalatçı firmanın veya yurt
dışındaki firmanın finansal kiralama şirketi olması gerekmektedir.
Uygulamada genellikle finansal kiralamaya konu olan makine ve donatım kira süresi sonunda iz bedelle veya düşük bedelle kiracıya devredilmekte ve bu yolla mülkiyet devri gerçekleştirilmektedir. KDV Kanunu’nun
27/2’inci maddesinde, bedelin emsal bedeline göre açıkça düşük olduğu ve
bu düşüklüğün nedeninin mükellefçe haklı bir nedene dayanarak açıklanamadığı hallerde, KDV matrahı olarak emsal bedelin dikkate alınacağı öngörülmektedir. Ancak, finansal kiralamada bu işlemin, sadece kullanılmış
malım satışından ibaret olmadığı, finansal kiralama sözleşmesi kapsamında kiralamanın ve satışın bir arada gerçekleştiği, nitekim teslimden önce
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ödenen kira bedellerinin de emsaline göre yüksek olduğu hususları dikkate
alındığında, finansal kiralamaya konu makine ve donatımın iz bedelle veya
düşük bedelle kiralayana devri işleminde KDV Kanunu’nun 27’inci maddesinin uygulanmaması gerekmektedir.
IV. SONUÇ
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan teslimler
ile VUK mükerrer 290’ıncı maddesi uyarınca yapılan teslimler ticari faaliyet kapsamında yapılan bir işlem olduğundan KDV’ ye tabi olacaktır.
2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir malın finansal kiralama
sözleşmesine konu olması dolayısıyla uygulanan indirimli KDV uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla Finansal Kiralama işlemlerinde uygulanacak farklı bir KDV oranı bulunmamaktadır.
Türkiye’de yerleşik bir firmanın yurt dışında yerleşik bir finansal kiralama şirketinden finansal kiralama sözleşmesi yoluyla makine veya donatım
edinmesi durumunda, finansal kiralama süresinde kira ödenecek ve sözleşeme süresi sonunda ise kesin ithalat yapılacaktır. Kesin ithalat yapılırken malın finansal kiralama kapsamında tabi olduğu oran üzerinden KDV
ödenecektir. Ancak finansal kiralamaya konu olan makine veya donatımın
KDV Kanunu’nun 13/a maddesinde belirtilen mallardan olması halinde finansal kiralama işlemi de KDV’den istisna olacaktır. Finansal kiralamaya
konu makine ve donatımın iz bedelle veya düşük bedelle kiralayana devri
işleminde KDV Kanunu’nun 27’inci maddesinin uygulanmaması ve emsal
bedelinin dikkate alınmaması gerekmektedir.
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SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim ERCAN*
1- GİRİŞ
İşletmelerin asıl gayesi kar elde etmek olup, bu amacı gerçekleştirmek
için faaliyet göstermektedirler. Elde edilecek bu kar işletme sahiplerinin
işletmenin faaliyetleri için ihdas ettikleri sermayenin karşılığıdır. Sermaye
ise, işletme sahip ve sahiplerince işletmenin kar elde etme amacını gerçekleştirmek amacıyla ihdas ettikleri ayni ve nakdi kıymetlerden oluşmaktadır. İşletme sermayesinin zaman içinde işletme faaliyetinin artmasından
dolayı yetersiz kalması, sermaye arttırma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu sermaye artırım gereksinimi işletme sahip ve sahiplerinin
nakdi veya ayni sermaye artırımı yapmaları ya da işletmenin reel karları ile
enflasyon düzeltme farkları gibi fiktif karların sermayeye ilavesi yoluyla
karşılanmaktadır.
Bazen de, işletmeler sektörel daralma, iş hacminin azalması, işletme içi
problemler v.b. nedenlerle sermaye azaltımı yoluna gitmektedirler İşte bu
durumda, sermaye azaltımının kar dağıtımı kapsamında değerlendirilerek
vergilendirilip vergilendirilmeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır.
2- SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILABİLECEK
KIYMETLER
Sermaye artırımına ilişkin düzenlemelere, 6762 sayılı Eski Türk Ticaret
Kanunu’nun 516 ve takip eden maddelerinde, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 456 ve takip eden maddelerinde yer verilmiştir.
Bu kapsamda, sermaye şirketlerinin sermayesi ya ortaklarca nakden veya
aynen konulan kıymetlerden ya da ticari faaliyetin sonucu oluşan reel ve
fiktif karlardan oluşmaktadır. Reel ve fiktif karlara içsel fonlar da denilmektedir. İçsel fonlardan sermaye artırımı Yeni TTK’nın 462’inci maddesinde düzenlenmiştir.
* Vergi Müfettişi
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İç kaynaklardan sağlanan fonlar ise dağıtılmayan geçmiş yıllar karları,
kanuni yedek akçeler ile vergi kanunları veya diğer kanunlar uyarınca teşvik amacıyla vergi dışında tutulan ancak sermayeye ilavesi zorunlu tutulan
veya belli bir süre işletmeden çekilmesi yasaklanan kazançlardan meydana
gelir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 2003/3 sayılı İç Ticaret
Tebliğine göre nakit paradan başka kuruluş sırasında sermaye olarak veya
daha sonra şirket sermayesine ilave edilecek fonlar şunlardır.
- Ticari işletmenin konulması, (Nev’i değişikliği, şirket birleşmesi, ve
bölünmeleri dahil) ( GVK,Md:81 ve KVK, Md:18,19 ve 20)
- Ayın olarak gayrimenkul ve/veya nakil vasıtası konulması,
- Hisse senetlerinin konulması,
- Şirket ortaklarının şirketten olan alacaklarının konulması,
- Değer artış fonu, ( 5024 sayılı Kanunla 1.1.2004 tarihi itibarıyla kaldırıldı)
- İştiraklerden gelen değer artışı fonu,( 5024 sayılı kanunla 1.1.2004
tarihi itibarıyla kaldırıldı)
- Maliyet artışı fonu, (5024 sayılı kanunla 1.1.2004 tarihi itibarıyla kaldırıldı)
- İştirak hisseleri ve taşınmaz satış karlarının ilavesi,( kurucu senetleri,
intifa senetleri ve rüçhan hakkı satış kazançları dahil)
- Fevkalade ihtiyatların ilavesi,
- Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının ilavesi,
Yukarıda belirtilen işletmeye ait olmayan dışsal kaynaklar ile işletmeye
ait içsel kaynakların dışında çeşitli kanunlarla sermayeye ilavesine izin verilen içsel kaynaklar ise şunlardır.
- 5024 sayılı Kanun ile VUK’na eklenen geçici 25.maddesi uyarınca
31.12.2003 tarihli bilançolar üzerinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan enflasyon farkları (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan
geçmiş yıllar karları ile sermaye enflasyon düzeltme olumlu farkları)
- 5024 sayılı Kanunla VUK’nun mükerrer 298.maddesinde yapılan değişiklikle 31.12.2004 tarihli bilançoların düzeltilmesi sonucu hesaplanan
öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları
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- 5746 sayılı Kanun uyarınca TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlar tarafından ödenen hibeler (devlet yardımları)
- 5811 sayılı Kanun uyarınca işletmeye iade edilen kazanç farkları,
- Hisse senedi ihraç primleri (emisyon primleri)
3- KAR DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ
Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 6’ncı
maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde
elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum
kazancının tespitinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) ticari
kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
GVK’nın “Bilanço esasında ticari kazancın tespiti” başlıklı 38’inci
maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark
olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan
değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka
ilave olunacağı hükmüne yer verilmiştir.
Bununla birlikte, GVK’nın 75’inci maddesinde her nevi hisse senetlerinin kar payları ile iştirak hisselerinden doğan kazançlar, menkul sermaye
iradı arasında sayılarak, sermaye şirketlerinin ortaklarına dağıttığı karların
menkul sermaye iradı olduğu, hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, GVK’nın 94’üncü maddesi ile KVK’nın 15 ve 30’uncu maddelerinde, söz konusu menkul sermaye iratlarının tevkifata tabi tutulacağı
belirtilerek;
GVK’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak zorunda olan kişi ve kurumlar sayılarak; 6/b-i alt bendinde tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi
mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara, b-ii alt bendinde
dar mükellef gerçek kişilere, gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere
dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından %15 oranında tevkifat yapılacağı;
KVK’nın “Vergi kesintisi” başlıklı 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında
ise, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi
kar dağıtımı sayılmaz.) GVK’nın 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1),
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(2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından, bu maddenin üçüncü
fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulanlar hariç olmak üzere, %15
oranında vergi kesintisi yapılacağı; yine, KVK’nın “Dar mükellefiyette
vergi kesintisi” başlıklı 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da, tam
mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci
aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Karın
sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) ve GVK’nın 75’inci maddesinin (1) ve (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar payları üzerinden
bu Kanunun 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine
tabi tutulanlar hariç olmak üzere, %15 oranında vergi kesintisi yapılacağı;
hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, tam mükellef kurumlarca;
- Tam mükellef gerçek kişilere,
- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara,
- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara,
- Dar mükellef gerçek kişilere,
- Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar elde eden dar
mükellefler hariç, dar mükellef kurumlara,
- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere,
dağıtılan GVK’nın 75’inci maddesinin (1) ve (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar payları üzerinden KVK’nın 15/3 ve 30/3’üncü maddeleri
gereğince %15 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. Bu kapsamda, yukarıda belirttiğimiz GVK ve KVK’nın kar dağıtımına ilişkin maddelerine göre,
kar payları dağıtılması durumunda vergi kesintisine tabi tutulacak, söz konusu karın sermayeye ilavesi durumunda vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Bununla birlikte, 4842 sayılı Kanun’la GVK’ya eklenen Geçici 62’inci
maddede istisna kazançlar ve kar paylarının geçiş döneminde ne şekilde
vergilendirileceği hususu düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye ilişkin
açıklamalara, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “Gelir Vergisi Kanununun geçici 62’nci maddesi uygulaması” başlıklı bölümünde
yer verilmiştir. Buna göre,
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Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde
sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kârlarının dağıtımı halinde, bu
kâr payları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Bu düzenlemenin amacı, söz konusu kazançların mükerrer vergilendirilmesini önlemektir. Çünkü, 1994-1998 dönemleri arasında söz konusu
kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın tevkifata tabi tutulmaktaydı.
Aynı şekilde 1/1/1999 ve 31/12/2002 tarihleri arasındaki hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile
GVK’ya 4842 sayılı Kanun’la eklenen geçici 61’inci madde kapsamında
vergi kesintisine tabi tutulacak kazançların dağıtılması halinde ayrıca vergi
kesintisi yapılmayacaktır.
Çünkü, anılan dönemlerde 4369 sayılı Kanun yürürlükte olup, kurumlar
vergisinden istisna olan kazançların dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmaktaydı. İstisnalar kazançlar dışındaki kurum kazançları ise kar dağıtımına konu oldukları durumda tevkifata tabi tutulmaktaydı.
Bu madde hükmüne göre, dağıtılan kâr 31/12/2002 veya daha önceki
tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve Kurumlar Vergisi
Kanunu veya özel Kanunları uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilen kazanca ilişkin ise (serbest bölge kazancı, teknoloji geliştirme bölge
kazancı, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazanç, mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun geçici 24 ve geçici 28’inci maddelerinde düzenlenen istisna
kazançlar gibi) dağıtılan kârın bu kazançlara isabet eden kısmı üzerinden
dağıtım sırasında vergi kesintisi yapılmayacaktır.
3- SERMAYE AZALTIMININ VERGİSEL AÇIDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk Ticaret Kanunu’na göre gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi
şartıyla işletmelerce sermaye azaltımı kararı alınması durumunda, ortaklara ödenecek miktarın vergilendirilip vergilendirilmeyeceğine karar vermek
için sermayenin mahiyeti önem teşkil etmektedir. Sermayenin içerisinde,
geçmiş yıl karları, enflasyon düzeltilmesi olumlu farkları, maddi duran
varlık yenileme fonu gibi reel ve fiktif karların olup olmadığı vergilendirTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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meyi etkilemektedir. Çünkü, sermayenin azaltımı durumunda azaltılacak
sermayenin vergilendirilmesi, sermayenin ortaklarca nakden veya aynen
yapılan ödemelerden mi oluştuğu, yoksa sermaye içersinde geçmiş yıl karlarının ve enflasyon düzeltme farklarının bulunup bulunmadığı vergilendirme açısından önem teşkil etmektedir. Bu durumda, öncelikle azaltılan
sermayenin kaynağının tespiti gerekmektedir.
Çünkü, sermaye azaltımının, ortaklar tarafından nakden veya aynen yapılan ödemelerden kaynaklanması halinde, ortaklar esas olarak işletmeye
koydukları sermayeyi geri almış olacaklarından, ortakların mükellefiyet
statüsüne bakılmaksızın vergilendirme işlemi yapılmaması gerekir.
Ancak, sermaye azaltımında öncelikle, daha önce sermayeye eklenmiş
olan geçmiş yıl karlarının ve enflasyon düzeltme farklarının işletmeden
çekildiğinin kabulü gerekmektedir. Azaltılan sermaye tutarı, geçmiş yıl
karları ve enflasyon düzeltmesi olumlu farkları toplam tutarından fazla ise
fazlalığın şirket ortakları tarafından nakit olarak konulan sermayeden kaynaklandığı kabul edilecektir.
Sermaye azaltımının vergisel açıdan değerlendirilmesine ilişkin çok sayıda ve aynı doğrultuda düzenlenmiş özelgeler bulunmakta olup, bunlardan bir kısmı aşağıya alınmıştır.
İstanbulVergiDairesiBaşkanlığı’nın31/01/2012tarihveB.07.1.GİB.4.34.16.01GVK 94-388 sayılı, “Sermaye azaltımında ortaklara yapılan ödemelerin
gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı.” konusundaki özelgede;
“………
Bu hüküm ve açıklamalara göre;
- Daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl karlarının, şirketin sermaye azaltımı yapması sebebiyle ortaklara dağıtılması
durumunda, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması,
- Daha önce sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark
hesaplarının sermaye azaltımı nedeniyle işletmenizden çekilmiş sayılması
ve işletmenizden çekilen bu tutarların öncelikle kurumlar vergisine; vergi
sonrası dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi
tutulması,
- Şirket ortakları tarafından şirkete nakden veya aynen konulan serma224

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

ye ticari kazancın bir unsuru olmadığından, sermaye azaltılmasına konu
edilen tutar üzerinden vergi hesaplanmaması ve stopaj yapılmaması gerekmektedir.” denilmektedir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 05.08.2008 tarih ve
B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-MUK-322 /23228 sayılı “Sermayeye eklenen
kârın sermaye azaltılması suretiyle işletmeden çekilmesi halinde stopaja
tabi olup olmadığı” konusundaki özelgede;
“…………
Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl kârlarının, şirketin sermaye azaltması sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda, Gelir Vergisi Kanununun Geçici
62’nci maddesi de göz önünde bulundurularak kâr dağıtımına bağlı vergi
kesintisinin yapılması gerekmektedir. Ancak, azaltılan sermayenin geçmiş
yıl kârlarını aşması halinde aşan kısım üzerinden tevkifat yapılmayacağı
tabiidir.” denilmektedir.
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 24/08/2011 tarih ve B.07.1.G
İB.4.35.16.01-176300-413 sayılı, “Tasfiye halindeki şirketin sermaye hesabının ortaklara dağıtılması durumunda tevkifat uygulaması” konusundaki özelgede;
“…………
Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, tasfiye sonucunda düzenlenecek
olan kesin bilançoda yer alan, ödenmiş sermaye dışındaki, öz sermaye hesaplarının (net tasfiye karı dahil) ortaklara dağıtılması durumunda, 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci ve 30’uncu maddeleri ve 193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b maddesi hükümleri uyarınca, Geçici 62’nci madde hükümleri de göz önünde bulundurularak, kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmekte olup, ödenmiş sermayenin
ortaklara dağıtılması durumunda ise, vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Öte yandan, daha önce sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait
enflasyon fark hesaplarının, şirketin tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara
dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası dağıtılan kazancın da kâr dağıtımına
bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.” denilmektedir.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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Yukarıda yer alan özelgelerdeki değerlendirmeleri de dikkate alarak,
sermaye azaltımının vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususunu şu şekilde özetleyebiliriz.
- Daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl karlarının, şirketin sermaye azaltımı yapması sebebiyle ortaklara dağıtılması
durumunda, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması,
-Ancak, daha önceki yıllarda sermayeye eklenmiş olan GVK’nın geçici
62’nci maddesinde sayılan geçmiş yıl karlarının, sermaye azaltımı durumunda ortaklara dağıtılması halinde, Geçici 62’nci maddede sayılan karlara isabet eden miktar üzerinden vergi kesintisi yapılmaması,
- Daha önce sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark
hesaplarının sermaye azaltımı nedeniyle işletmeden çekilmiş sayılması ve
işletmeden çekilen bu tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, kurumlar vergisi sonrası dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı
vergi kesintisine tabi tutulması,
- Sermaye azaltımının, şirket ortaklarınca nakden veya aynen konulan
sermayeye isabet etmesi durumunda, söz konusu tutar üzerinden vergi kesintisi yapılmaması, gerekmektedir.
4- SONUÇ
Sermaye, işletme sahip ve sahiplerince işletmenin kar elde etme amacını gerçekleştirmek amacıyla ihdas ettikleri ayni ve nakdi kıymetlerden
oluşmaktadır. İşletme sermayesi zaman içinde, ortaya çıkan gereksinimler
ve ortakların kararı doğrultusunda, ortaklarca nakdi ve ayni kıymet ihdas
edilerek ya da geçmiş yıl karları ile enflasyon düzeltme farkları gibi fiktif
karların sermayeye ilave edilmesiyle arttırılabilmektedir.
Bununla birlikte, çeşitli nedenlerle işletmeler sermaye azaltımına da
gitmektedirler. Sermaye azaltımı durumunda ortaklara dağıtılacak miktarın vergilendirilip vergilendirilmeyeceğine karar vermek için sermayenin
mahiyeti önem teşkil etmektedir.
Yazımızın önceki bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda; sermaye azaltımının, şirket ortaklarınca nakden veya aynen konulan sermayeye isabet etmesi durumunda, bu tutar üzerinden vergi kesintisi yapılmaması; sermaye azaltımının sermayeye eklenmiş olan enflasyon düzeltmesi
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olumlu farkları gibi fiktif karlara veya sermaye eklenmiş olup, dağıtımı
halinde stopaj yapılabilecek geçmiş yıl karları gibi reel kar paylarına temas
edecek şekilde yapılması durumunda, vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
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FAKİRLERE YARDIM ETMEK MAKSADIYLA KURULAN GIDA
BANKACILIĞININ VERGİSEL BOYUTU VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Metin EREN*
1 GİRİŞ
Ülkemiz insanları tarafından gıda bankacılığı kavramı yaygın olarak
bilinmemektedir. Zaten gıda bankacılığı, vergisel yönden de mevzuatımıza 2004 yılında 5334 mükerrer sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan 5035
Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiştir. 5035 sayılı kanunun yayınlanması ile vergi kanunlarında
birçok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu önemli değişikliklerden
biri de Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve 89. maddelerinde ve Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinde yapılan değişikliklerle ülkemizdeki
“Gıda Bankacılığı” sisteminin vergisel yönden yasal bir zemine oturtulmasıdır. Gıda Bankacılığı sistemi ile ilgili daha sonra, 21.03.2004 tarih ve
25409 sayı ile yayınlanan 251 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde
Gıda Bankacılığı sisteminin uygulanmasına yönelik ayrıntılı bilgilere yer
verilmiştir.
Son olarak ise; 31.12.2004 tarih ve 5281 Sayılı Vergi Kanunları’nın Yeni
Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun 43/14-a maddesiyle değişen ibare ile 3065 sayılı KDVK’nun
17/2 maddesinin (b) bendi, “Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve
yakacak maddelerinin tesliminin KDV’den istisna olduğu” hükme bağlanmıştır. 5035 sayılı Kanun gereği Katma Değer Vergisi Kanununda sadece gıda maddeleri bağışı KDV’den istisna edilmişken, 5281 sayılı kanunla
bağışa konu olan maddelerin kapsamı genişletilerek, temizlik, giyecek ve
yakacak maddeleri de dahil edilmiştir.
* Vergi müfettişi
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Bu çalışmamızda, ilk olarak ABD’de ortaya çıkarak dünya da uygulanmaya başlayan ve ülkemizde de belirli gelir seviyesinin altındaki insanlara
yardım etmek amacıyla kurulan gıda bankacılığı hakkında sırasıyla, gıda
bankacılığının tanım ve kapsamı, vergisel boyutu, gıda bankalarına bağış
yapan mükelleflerin farklı durumlardaki yapacakları teslimlere ilişkin muhasebeleştirilme işlemlerine yer verildikten sonra son olarak ta konu hakkındaki değerlendirmemize yer verilecektir.
2. GIDA BANKACILIĞI
2.1 Gıda Bankası Tanımı ve Açıklaması
Gıda bankası (Food Banking), 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi
ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun’un 3. maddesinde “Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla
fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar” (Aras, 2007, 162)
olarak tanımlanmıştır.
Son yıllarda sosyal bilimcilerin araştırma gündemlerinin üst sıralarında
yer almaya başlayan yoksulluk konusu insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir
konudur. Hatta insanlık tarihi yoksullukla mücadele tarihidir. Yoksulluğu yenmek ve yoksulların refah düzeylerini arttırmak, her dönemde kamu politikalarının başlıca amacı olmuştur. Tarihsel süreçte kapsamı ve içeriği değişmekle
birlikte, yoksulluk konusu gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerin
ortak sorunu olmaya devam etmektedir.(Gündoğan, 2008, 42)
Türkiye İstatistik Kurumunun tanımına göre yoksulluk; İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumudur. Yoksulluğu dar ve geniş anlamda olmak üzere iki türlü tanımlayan kurum, Dar anlamda yoksulluğu
(açlık), açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama durumu olarak ifade etmekte, geniş anlamda yoksulluğu da gıda, giyim ve barınma gibi olanakları yaşamlarını devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel düzeyinin
gerisinde kalmak şeklinde tanımlamaktadır.
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Uluslararası tanımlamaları esas alan kurum ayrıca Mutlak Yoksulluk
ve Göreli Yoksulluğu da tanımlamakta ve bu tanımlamalara göre ayrıntılı
analizlerde bulunmaktadır. Buna göre de; Mutlak yoksulluk, hane halkı
veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumudur. Bu nedenle, mutlak yoksulluğun ortaya çıkarılması, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum tüketim
ihtiyaçlarının belirlenmesini gerektirir. Mutlak yoksul oranı, bu asgari refah düzeyini yakalayamayanların sayısının toplam nüfusa oranıdır. Göreli
yoksulluk ise bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumudur. Buna göre toplumun genel düzeyine göre
belli bir sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya hane halkı
göreli anlamda yoksul olarak tanımlanmakta ve refah ölçüsü olarak amaca
göre tüketim veya gelir düzeyi seçilebilmektedir. (Ensari, 2010, 9)
Gıda bankacılığı ise, yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlarla, ellerinde çeşitli
nedenlerle piyasaya sürülemeyen veya ekonomik olarak yeterli derecede
etkin olarak kullanılmayacak ihtiyaç fazlası gıdayı elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişi işletmeleri arasında köprü oluşturmayı amaçlayan ve israfı
önleme yanında sosyal adaleti sağlamayı amaç edinen bir sistemdir. Böylelikle yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara bir nebze olsun fayda sağlamayı
gaye edinen gıda bankacılığı sistemi bir ihtiyaç sonucu doğmuştur.
Böylece günümüzde, ihtiyaç sahipleri ile onlara yardım etmek isteyen
gerçek ve tüzel kişi işletmeleri bir araya getiren ve sosyal devlet ilkesi gereğince devlet tarafından sağlanan teşvik sistemleri ile de bu sistem hukuki
temel altyapıya kavuşturulmuştur.
2.2 Gıda Bankacılığının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Süreci
Gıda bankacılığının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle dünyadaki
uygulamasına sonra da ülkemizdeki uygulamasına yer verilerek iki kısımda yer açıklanacaktır.
2.2.1 Gıda Bankacılığının Dünyadaki Gelişimi
Gıda Bankacılığı sistemi, ilk kez 1967 yılında küçük bir organizasyon olarak Amerika Birleşik Devletlerinin Arizona eyaletindeki Phoeniks
şehrinde emekli bir işadamı tarafından başlatılmıştır. Söz konusu örgütTEMMUZ - AĞUSTOS 2012

231

MALİ

ÇÖZÜM

lenmenin kurucusu olarak bilinen kişi John Vahn HENGEL’dir. Hengel;
“Neden gıda ürünlerine ihtiyacı olan insanlarla fazla gıda ürünlerine
sahip olanlar arasında bir köprü kurulmasın?” sorusundan hareketle
böyle bir organizasyon kurulmuştur. Kuruluşundan birkaç yıl sonra federal
hükümet vergi reformu ile hem gıda bankacılığı yasal bir zemine oturtmuş
hem de faaliyette bulunan kuruluşlara çeşitli finansal avantajlar sağlamıştır.(Çankaya, 2006, 158)
Daha sonra 1970’li yılların başında diğer şehirlerde kurulan yeni kuruluşlarla bu uygulama çoğaltılmıştır. 1976’da federal hükümet John Van
Hengel’e ülkede gıda bankacılığı faaliyetini yaygınlaştırması için yardım
ve teşvikte bulunmuştur. 1979’da America’s Second Harvest kısa zamanda
büyük bağışçı şirketlerin (donör) bilgi alma ve danışma merkezi oldu. 1982
yılında federal bütçeden alınan yardım durduğunda, America’s Second
Harvest alternatif finansal kaynaklarını izledi. 1984 yılında America’s
Second Harvest’ın merkezi ofisi Chicago’nun Illinois şehrine taşındı.
2006’lara gelindiğinde ise bugün America’s Second Harvest Puerto Rico
ve Kolombiya bölgesinde dahil 200’ün üzerinde Gıda Bankacısı üyesi olan
ve uluslar arası çalışan ve 50 devlete hizmet veren bir kuruluş olmuştur.
America’s Second Harvest Amerika’daki gıda bankacılığı alanında en büyük hayırsever organizasyonuna sahip olup; dar gelirli insanlara ki bunların 9 milyonu çocuk ve 3 milyona yakını yetişkin olmak üzere 2 milyon pound üzerinde gıda ve bakkaliye dağıtımını yapmaktadır. Yapılan bu başarılı
çalışma sonucunda St. Mary’nin Gıda Bankacılığı 1967 yılında Phoenix
şehrinde Van Hengel ve gönüllülerce 250000 bin pound’dan fazla gıda 36
yerel kilise ve sosyal yardım kuruluşlarınca dağıtılmıştır.
John Vahn HENGEL, gıda bankacılığının kurucusu olmakla yetinmeyip tüm dünyayı gezerek bu faaliyeti çeşitli ülkelerde öğretmeye çalışmıştır. Avrupa’daki birçok ülke ile İsrail, Meksika, Avustralya gibi ülkelerin
de ilham kaynağı olmuştur.(Döndü, 2008, 13)
2.2.2 Gıda Bankacılığının Ülkemizdeki Gelişimi
1982 Anayasamızın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “sosyal bir hukuk devleti” olduğunu belirtmiş ve bu ilkenin değiştirilemeye232
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cek anayasal ilkelerden bir olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla ülkemizin
sosyal bir hukuk devleti olmasının gereği, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal
politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın
korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Yoksullukla mücadele
kapsamında, ülkemiz insanının toplumsal menfaatlerinin öne çıkarılması
ve dayanışma duygusunun sağlamlaştırılması amacıyla; bağışlanan üretim
fazlası veya ihtiyaç fazlası uygun her türlü gıda maddesinin açlık sınırındaki yoksul vatandaşlara dağıtılmasını hedefleyen gıda bankaları bu konuda
çok önemli görevler üstlenmektedir.
TÜİK’in yapmış olduğu çalışmalara göre, 2006 yılı itibariyle ülkemizdeki insanların önemli bir kısmı açlık sınırının altında yaşamaktadır. TÜİK
tarafından “Yoksulluk Çalışması” olarak yapılan bu çalışmanın detaylarına bakıldığında; Hane halkı büyüklüğü arttıkça yoksulluğun arttığı, tarım
sektöründe çalışanların sanayi sektöründe çalışanlara göre daha yoksul oldukları, yoksulluğun eğitimli nüfustaki oranının daha az olduğu, kırsal kesimde yoksulluğun kentlerdekine oranının daha yüksek olduğu ve tüm bu
çalışmanın neticesinde ülkemizde coğrafi gelir dağılımının adil olmadığı
ve fırsatların önemli kısmının belirli bölgelerde toplanarak bölgeler arasındaki dengesizliği beraberinde getirdiği ortaya konulmuştur.
TÜİK tarafından yayınlanan ve ülkemiz gerçeğini ortaya koyan bu tablo ışığında, ülkemizdeki yoksullukla mücadele kapsamında gıda bankacılığının hayata geçirilmesine yönelik uygulamalar başlatılmıştır. Türkiye’de
üretilen ve ihtiyaç fazlası gıdaların israf edilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını hedefleyen gıda bankacılığı ilk kez, “Türkiye İsrafı Önleme
Vakfı”nın girişimleriyle Diyarbakır da başlatılmıştır. İlk gıda bankasının
çalışmaları ile Diyarbakır ilinde 1300 aileye gıda yardımı ulaştırılmıştır.
İkinci gıda bankasının 08.05.2004 tarihinde Konya’da açıldığı ve 800 aileye yardımda bulunduğu bilinmektedir. Bu organizasyonları ise Gaziantep’teki 500 aileye yardım eden organizasyon takip etmiştir.
Bu tarihten sonra da ülke genelinde gıda bankacılığı uygulamasını yaygınlaştırmak amacıyla vergi teşviki getirilmesinin ardından Türkiye’de 20 adet
gıda bankacılığı derneği kurulurken vakıflarında % 42’si sosyal yardım alanında faaliyet göstermeye başladı.(Sürmen ve Aygün, 2009, 195-196)
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5179 sayılı Kanun ile gıda bankacılığı alanında çalışan kuruluşların üye
olduğu, gıda bankaları arasında işbirliği, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını da yapmak amacıyla Gıda Bankaları Birliği kurulmuştur. Bu
şekilde Türkiye’de faaliyette bulunacak tüm gıda bankaları tek çatı altında
toplanarak, yardımların daha etkin bir şekilde dağıtımının mümkün olması
sağlanmıştır. (Yıldız, 2004, 167) Ayrıca, 2004 yılındaki yapılan tüm bu
yasal düzenlemelerle birlikte gıda bankacılığına olan ilginin daha çok arttığı görülmektedir.
Ülkemizde, 2004 sonrasında gıda bankacılığı yapmak üzere kurulan dernekler şunlardır: (http://www.gidabilimi.com/haberler/1-son-haberler/2457gida-bankaciligina-ilgi-giderek-artyor Erişim Tarihi: 26.06.2012)
* Çorum Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
* Umut Eli Samsun Gıda Bankacılığı Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği
* Şevkat Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
* Uşak Gıda Bankacılığı Yardım Eli Dayanışma Derneği
* Rahmeteli Gıda Bankası Derneği
* Çiğli Gıda Bankası (Yoksullukla ve İşsizlikle Mücadele) Derneği
* Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Gıda Bankacılığı Şubesi
* Gün Işığı Karaman Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
* Hasret Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Gıda
Bankacılığı Derneği
* İnsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve İzmir Gıda Bankası Derneği
* İpekyolu Karapınar Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
* Karakeçili Güller Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma, Eğitim, Kültür
ve Gıda Bankacılığı Derneği
* Kardeşeli Ordu Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
* Karşıyaka Gıda Bankası Derneği
* Kastamonu Gıda Bankası Yoksullara Hizmet Derneği
* Kırıkkale Seher Sosyal Dayanışma Yardımlaşma Eğitim Kültür ve
Gıda Bankacılığı Derneği
* Reyyan Kapısı Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
* Sila Sosyal Dayanışma Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Gıda
Bankacılığı Derneği
234
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* Sorgun Çağrı Sosyal Dayanışma Yardımlaşma Eğitim Kültür ve
Gıda Bankacılığı Derneği
* Yenişehir Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
GIDA BANKACILIĞI YAPAN VAKIFLAR
* İstanbul Vefa Vakfı (İstanbul)
* Sümbülefendi Eğitim Vakfı (İstanbul)
* Koza Eğitim ve Kültür Vakfı (İstanbul)
* Pınarca Sosyal Hizmetler Vakfı (İstanbul)
* İhsan Zini Sosyal Eğt ve Kül.Vakfı (İstanbul)
* Biota Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı (İstanbul)
* Albayrak Vakfı (İstanbul)
* Sani Konukoğlu Vakfı (Gaziantep)
* Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (Adana)
* Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (Ankara)
2.2.3 Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Derneklere Yapılacak
Bağış ve Yardımlarda Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken
Uygulama Esasları:
Gıda bankacılığı sisteminde, bağışı kabul edecek derneğin tüzüğünde
ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir. Bununla beraber, derneğin başka alanlarda da faaliyet
gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek olup olmamasının uygulama
açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak uygulamada dikkat edilmesi gereken konular aşağıdaki başlıklar şeklinde ele alınmıştır.
2.2.3.1. Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar
Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerini bağışının dernek ve
vakfa yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyacı olanlara doğrudan veya
başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak gıda yardımlarının kanunda
belirtilen maddeler kapsamında yapılmış bağış olarak değerlendirilmesi
mümkün değildir.
Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması
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gerekmektedir. Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da
faaliyet gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf
vakıf olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.(Yalçın, 2011, 794)
2.2.3.2. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği
Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması gerekmektedir. Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.
Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğini taşımayan veya
şartlı olarak yapılmayan bağışlar, gıda bankacılığı kapsamında yapılacak
bağış olarak değerlendirilmeyecektir.
Bağış yapacak işletmelerin, gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin alış-satımı veya üretimi ile ilgili bir faaliyette bulunmak gibi bir
zorunluluğu yoktur. Zira işletmeler herhangi bir sektörde faaliyet gösterebilirler. Örneğin, nakliye işi yapan bir işletme bu maddeleri alıp bağışlama
yoluna gidebilir.(Uysal ve Şenlik, 2008, 62)
Ayrıca, gıda bankalarına verilecek gıdaların özellikleri şu şekilde sıralanabilir;
• Üretim fazlası her türlü gıda ürünleri
• Paketleme veya kodlama hataları sebebiyle piyasaya sürülemeyen
ürünler
• Raf ömrünün bitimine az zaman kalan sağlık şartlarına uygun ürünler
• Sağlık şartlarına uygun ancak hasarlı paketli ürünler
• Sağlığa uygun, piyasaya sunulamayan ancak yeniden paketlemeye ihtiyaç duyulan ürünler
• Hayırseverlerin hibeleri (http://www.tourismlifeinturkey.com/newsdetail/ 1061-isDuNYASiGiDABANKACiLigiDERNEgiiciNELELEVERDi.html Erişim Tarihi:14.06.2012)
2.2.3.3. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belgenin Niteliği
İndirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve
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ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Bağışlanan mala ilişkin
bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli
(yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır. Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması zorunludur.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, yıllık beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde bağışı yapan tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bağış yapılan malın
edimine ilişkin belgelerin saklanması zorunludur.( http://www.dunya.com/
kamuya-yararli-dernekler-ve-vergi-avanstajlari-148523yy.htm Erişim Tarihi:12.06.2012)
Gerektiğinde, söz konusu belgelerin inceleme elemanlarına ibraz edilmesi zorunludur.
2.2.3.4. Derneklerce Düzenlenecek Belge
Dernekler kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyecek ve
bağış yapanlara bir örneğini vereceklerdir. Ticari faaliyetle uğraşanlarca
düzenlenen faturalar, dernekler ve vakıflar tarafından muhafaza edilecektir.
2.2.3.5. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim
Ticari işletmeye dahil olan malların (gıda maddelerinin) bağışlanması
durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı
maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir
bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.( Gelir İdaresi
Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi 2012, 12-13).
2.3. Gıda Bankacılığın Özellikleri
Tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı olanlara gıda, temizlik, giyecek ve
yakacak yardımı yapılabilmesine ilişkin hükümler bulunan ve kâr amacı
gütmeyen dernek ve vakıfların pek çok özellikleri bulunmaktadır. Bunlar;
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• Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıfların, gıda maddelerinin güvenli, etkili ve uygun bir şekilde nakli, depolanması ve muhtaçlara dağıtılması için gerekli olan düzenleme yeteneği, teknik kapasite ve
elemana sahip olması,
• Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıfların, gıda maddelerini ücret karşılığı dağıtamaması, üçüncü kişilere satılamaması ve dağıtımı için kâr, komisyon vb. talep edememesi,
• Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıfların, ürün dağıtımında tek kriteri, kişilerin temel beslenme ihtiyacı için gerekli satın alam
güçlerinin bulunmayışı veya doğal afete maruz kalmış kişiler olması,
• Gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunan dernek ve vakıfların, son kullanma tarihi geçmiş, insan sağlığına zararlı ve standartlara uygun olmayan
ürünler dağıtamaz olması,
• Gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunan dernek ve vakıfların başka
alanlarda da faaliyet gösteriyor olması, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf vakıf olup olmaması gıda bankacılığı faaliyetinde bulunmasına
bir engel teşkil etmemiş olması,
• Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılacak
bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmış olması,
• Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıfların, ürünlerin
depolanması, tasnifi, muhafazası ve dağıtımı için uygun depo alanları tahsis etmiş olması,
• Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıfların, gıda maddelerini, dernek ve vakıfların yönetici, üye ve yakınlarına dağıtamamış olması,
• Gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunan dernek ve vakıflar, dağıtım
organizasyonu kargaşa , kaos ve kişilerin mağdur olmasına sebep olmayacak şekilde planlamış ve gerekli güvenlik önlemlerini almış olmasıdır.
(Sürmen ve Aygün, 2009, 193-194)
2.4 Gıda Bankacılığına Yapılan Bağış ve Yardımların Diğer Bağış
ve Yardımlara Göre Mükelleflere Sağladığı Avantajlar
Gelir vergisi mükelleflerince gelir vergisi matrahının tespit edilmesi
sırasında sınırlı olarak indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımlar,
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Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, kamu menfaatine yararlı ve gıda bankacılığı faaliyetinde
bulunmayan diğer dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlardan yalnızca Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış
ve yardımlardır. İndirim konusu yapılacak bağış ve yardımım tutarı beyan
edilecek gelirin %5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde ise %10’u) geçmemek zorundadır. Yapılan bu bağış ve yardımın makbuz karşılığı yapılması
gerekmektedir. (Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi 2012, 12-13.)
Zarar beyan eden mükellefler için bağış ve yardım indirimi söz konusu
olamaz. Zira kanunda bunların gelirden indirimi öngörülmüştür.
Gelir vergisi mükelleflerinden farklı olarak kurumlar vergisi mükellefleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yaptıkları bağış ve yardımları da kurumlar vergisi matrahından
indirebileceklerdir. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu
yapılabilecek bağış ve yardımlar, o hesap dönemine ait kurum kazancının
%5’i ile sınırlıdır. Gelir vergisi mükelleflerinden farklı olarak, kalkınmada
öncelikli yörelere ilişkin farklı bir oran yoktur.
GVK’da ve KVK’da yer alan bağış ve yardımlara ilişkin hükümler, bağış ve yardım tutarlarının beyanname üzerinden indirilmesi esasına dayandığını göstermektedir. Bunun tek istisnası, 5035 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrası ile yapılan düzenlemede fakirlere yardım amacıyla
gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamının ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesidir.( http://www.alomaliye.
com/donem_sonu_islemleri.pdf Erişim Tarihi: 26.06.2012)
Ticari işletmeye dahil olan gıda maddelerinin bağışlanması durumunda
bu malların maliyet bedeli gider kaydedilir. Bu işlem, ticari işletme tarafından bağışın yapıldığı dernek veya vakfa düzenlenen faturanın mal satışı
yapılıyormuş gibi gelir olarak kaydedilirken, bedelsiz verilmesi sebebi ile
gider olarak kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Ayrıca yapılan bağışlar
Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 2. numaralı fıkrasında b
bendi gereğince istisna edilmiştir.(Kocabaş, 2007, 202)
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Gıda bankacılığı faaliyetinde yapılan bağış ve yardımların vergisel avantajını daha iyi tespit edebilmek için bir örnekle detaylandırmak gerekmektedir;
Örnek: X firmasının 2009 hesap dönemine ait bilgiler şu şekildedir.
Ticari Kâr
Nakdi Bağış ve Yardımlar
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kapsamında Elde Edilen Gelir
Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yapılan Bağış
Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağış Tutarı

150.000,00
15.000,00
3.000,00
15.000,00
50.000,00

Yukarıdaki bilgiler dikkate alınarak 2009 dönemi safi kazancın tespiti
edilmesi şu şekildedir.
Ticari Kâr
KKEG (Nakdi Bağış ve Yardımlar)
Kâr ve İlaveler Toplamı
4691 Sayılı Kanun Kapsamınsa İstisna
Safi Ticari Kazanç
Kâr (Beyan Edilen Gelir)
Geçmiş Yıl Zararı
Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yapılan Bağış
[GVK’nun 89/4. maddesi gereği beyan edilen
kazancın % 5’ini geçmemek üzere indirilebilecek
bağışlar) Üst Sınır: 162.000,00*0,05=8.100,00)]
Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağış Tutarı
Dönem Safi Kazanç

150.000,00
15.000,00
165.000,00
(3.000,00)
162.000,00
162.000,00
(10.000,00)
(8.100,00)
(50.000,00)
93.900,00

Örnekten de görüleceği üzere firmaların yaptıkları makbuzsuz bağış ve
yardımlar kanunen kabul edilmeyen gider oldukları için ticari kâra eklenmiştir ve GVK’nun 89.maddesinin 4. bendinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan yardımların o yılın beyan edilen kazancının % 5’ ini geçen kısmının dönem safi kazancı hesaplamasına katılmaması nedeni ile
15.000,00 TL lik bağışın sadece 8.100,00 TL si indirilebilmiştir. Fakat gıda
bankacılığı kapsamında uygun olarak yapılan bağışların ayrıcalıklı olarak
%100’ünün kurum kazancından indirilebildiği görülmektedir.
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3. Gıda Bankacılığının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde fakirlere yardım maksadıyla
gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernekler yönelik vergisel yönden
sağlanan kolaylıklar sırasıyla Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) açısından ele alınacaktır.
3.1 Gelir Vergisi Açısından Gıda Bankacılığı
Gıda bankacılığı tabiri vergi mevzuatımıza 5035 sayılı Kanun ile girmiştir. Söz konusu Kanun’un 12 maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasına 01.01.2004 tarihinden geçerli
olmak üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedeli.” (5035
Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)
Bu düzenleme ile gelir vergisi mükelleflerine ticari kazançlarını tespit
ederken bentte belirtilen bağış giderlerinin tümünün kazançtan indirilmesi imkanı getirilmiştir. Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
6. maddesinde “Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi
Kanunu’nun ticari kazanç hükümleri uygulanır.” denilmesi nedeniyle
aynı imkândan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin de yararlanması mümkün
kılınmıştır.
GVK’nın 40. maddesinin 10. bendindeki “Gıda maddeleri” ibaresi
5281 sayılı Kanun’un 8-a maddesiyle 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak
üzere “gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin” şeklinde değiştirilerek indirim kapsamı genişletilmiştir. Yine aynı Kanun’un 14. maddesi
ile 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere GVK’nın “Sigorta Primi,
Teberru ve Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinin ikinci alt bendinden sonra gelen bir alt bent eklenmiştir.
Bu bende göre; “Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde
bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir.” (Uludağ, 2009, 103)

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

241

MALİ

ÇÖZÜM

Daha sonra, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.Maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde gıda bankacılığı ile ilgili yapılan
düzenleme ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun 40.Maddesinin 1.fıkrasının
10 numaralı bendinde de düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna mukabil 5520
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinde gıda bankacılığı ile
ilgili bir düzenleme yoktur. Bunun anlamı şudur. 5520 Sayılı KVK’nun
6.Maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, safi kurum kazancının tespitinde, GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağından dolayı
GVK’nın 40.Maddesinde yapılan düzenlemeden Kurumlar Vergisi Mükellefleri de yararlanacaktır. Başka bir ifadeyle GVK’nın 40. Maddesinde
yapılan düzenleme olmasaydı Kurumlar Vergisi Mükellefleri bu konuda
uygulama dışı kalacaklardı. (makale_ibrahim_guler_gvk,kvk da bagis ve
yardimlar.doc. Erişim Tarihi: 27.06.2012)
Özetle, GVK’nın 40. maddesinde yapılan düzenlemelerde yapılan bağışlar ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi
mükellefleri tarafından doğruca gider olarak dikkate alınacaktır. (Sürmen
ve Aygün, 2009, 199) Bağışı yapan işletme, bağış tutarını hem gider olarak
safi kazançtan indirip hem de aynı tutarı yıllık gelir vergisi beyannamesi
ile bildirilen gelirden indirmek gibi mükerrer uygulama yapması mümkün
değildir. Ayrıca zarar beyan eden işletmelerin bağış ve yardımları indirim
konusu yapmaları da mümkün değildir. Bu durumda, bağış ve yardımların
bir yılda indirim konusu yapılabilecek tutarı gelir vergisi mükelleflerinde
yıllık gelir vergisi beyannamesinin “Gelir Bildirimi” tablosunda yer alan
“Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı”ndan önceki tutar ile sınırlı olmaktadır. Gerek zarar beyanı nedeniyle gerekse gelirin
yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış ve yardımların daha sonraki
yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi mümkün
değildir.
Gıda, yiyecek, giyecek ve yakacak maddelerinin bağışları ve yardımlar
ayni yapılacağı için, bağış ve yardım konusu maddelerin mukayyet değeri
yoksa V.U.K.’ un 267/3. fıkrasına göre takdir komisyonunca emsal değer
tespit edileceği genel uygulamasından sapılarak maliyet bedeli esas olarak
alınmıştır. (Topçu ve Kaya, 2010, 261)
242
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Yapılan tüm bu düzenlemelerin amacı ticari kazanç sahipleri dışında
kalan zirai kazanç erbabı, serbest meslek kazancı erbabı gibi diğer gelir
vergisi mükelleflerinin bağış yapmaları halinde, bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelini beyannamelerinde yer alan gelirden indirilmesine
imkan tanımaktadır. İndirim tutarında sınır olmayıp, bağışlanan gıda maddelerinin tamamı indirilebilmektedir. Bağış yapan mükellefin herhangi bir
belge düzenlemesine gerek bulunmamakta, sadece bağış yapılan dernek/
vakıf tarafından kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri belge yeterli
olmaktadır.
Diğer taraftan, bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması
halinde ise, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi
Kanununun 89’uncu maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve
yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde
indirim olarak dikkate alınacaktır. (Gençyürek, 2004, 73) Bu indirimden
belirtilen şartları taşıyan her gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanmakta iken, yıllık beyanname vermeyen ücretliler ise bu bağışlarını brüt
ücretlerinden gider olarak indirememektedirler. (Yıldız, 2004, 173)
3.2 Katma Değer Vergisi Açısından Gıda Bankacılığı
Ticari işletmeye dahil malların (gıda maddelerinin) bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir
yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanunun
17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden müstesnadır. Katma değer vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların
toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7’nci satırlarına dahil
etmek suretiyle beyanda bulunacaklardır.
Aynı Kanunun 30/a ve 32’nci maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gıda maddesi bağışlarının) bünyesine giren katma
değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin
iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının hesaplanması
ve aynı döneme ait katma değer vergisi beyannamesinin 20. satırına dahil
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edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında “indirim KDV” hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.
4. Gıda Bankacılığı Sistemine Bağış ve Yardımda Bulunan Mükelleflerin
Farklı Durumlarda Yapması Gereken Muhasebeleştirme İşlemleri:
Gıda bankacılığı kapsamında bağış yapan mükellefler, faaliyet alanlarına göre yapmış oldukları teslimlere yönelik farklı şekilde muhasebeleştirme işlemleri yapacaktırlar
4.1- Bağış Yapacak İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili AlımSatım Yaptığı Malların Tesliminin Muhasebeleştirilmesi:
Örnek: B işletmesi gıda maddeleri alım-satım faaliyeti ile iştigal etmektedir. Tüzüğünde, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılabileceği yönünde düzenleme bulunan derneğe, maliyeti 10.800,00-TL olan ve son kullanma tarihine 1 aylık bir süre kalmış gıda maddelerini bağışlamıştır. Gıda
maddelerinin KDV oranı %8’dir.
-İşletmenin Malları Alması Sırasında Yapacağı Muhasebe Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------153. Ticari Mallar Hs.			
10.000,00
191 İndirilecek KDV Hs.			
800,00
			
320 Satıcılar Hs.		
10.800,00
---------------------------------------------/---------------------------------------İşletmenin Bağışı Gerçekleştirdiği Zaman Yapacağı Muhasebe Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------770 Genel Yönetim Giderleri Hs. (689 No’lu Hesap) 10.800,00
04 Çeşitli Giderler
005 Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Teslimler
				
600 Yurt İçi Satışlar Hs.
10.000,00
				
391 Hesaplanan KDV Hs.
800,00
---------------------------------------------/---------------------------------------

244

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

-İşletmenin Malı Aldığı Dönemde KDV İndirimi Yapmadan
Bağışlaması Durumunda KDV Düzeltmesine Ait Muhasebe Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------770 Genel Yönetim Giderleri Hs. (689 No’lu Hesap) 800,00
03 Bağış Nedeniyle İndirilemeyip Gider Yazılan KDV
			
391 Hesaplanan KDV Hs.
800,00
---------------------------------------------/--------------------------------------- İşletmenin Yaptığı Bağış ve Yardımlara Ait Maliyete İlişkin
Muhasebe Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------621 STMM Hs.			
10.000,00
			
153 Ticari Mallar Hs		
10.000,00
---------------------------------------------/--------------------------------------4.2- Bağış Yapacak İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili
Olmayan Malları Alması ve Gıda Bankacılığı Kapsamında Tesliminin
Muhasebeleştirilmesi:
Örnek: J işletmesi, nakliye hizmetleri faaliyeti ile iştigal etmektedir.
İşletme ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 10.800,00-TL tutarında gıda
maddesini nakit olarak almıştır. İşletme aldığı gıda maddelerini aynı ay
içerinde senedinde yetki bulunan vakfa ihtiyaç sahiplerine dağıtmak koşuluyla bağışlamıştır.
-Bağışa Konu Malların Alış Kaydına İlişkin Muhasebe Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------157 Diğer Stoklar Hs.			
10.800,00
02 Bağışa Konu Malların Maliyeti :
10.000,00
03. Bağışa Konu Mal KDV
:
800,00
			
100 Kasa Hs.			
10.800,00
---------------------------------------------/---------------------------------------
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-İşletmenin Bağışı Gerçekleştirdiği Zaman Yapacağı Muhasebe
Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------770 Genel Yönetim Giderleri Hs. (689 No’lu Hesap) 10.800,00
04 Çeşitli Giderler
005 Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Teslimler
			
600 Yurt İçi Satışlar Hs. .
			
(679 No’lu Hesap)		
10.800,00
---------------------------------------------/--------------------------------------- İşletmenin Yaptığı Bağış İle İlgili Maliyete İlişkin Muhasebe Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------621 Diğer Satışların Maliyeti Hs.		
10.800,00
				
157 Diğer Stoklar Hs
10.800,00
---------------------------------------------/--------------------------------------4.3- Bağış Yapacak İşletmenin Esas Faaliyet Konusu Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Mallarının Üretimi Olması Halinde, Bu Mamullerin Gıda Bankacılığı Kapsamında Tesliminin Muhasebeleştirilmesi:
Örnek: K işletmesi, tekstil ürünlerin hem imalatı hem de satışı faaliyeti
ile iştigal etmektedir. İşletme ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 25.000,00TL tutarındaki kendi imalatı olan pantolonları bağışlamıştır. İşletmenin
bağışta bulunduğu pantolonlara ilişkin yüklendiği KDV ise 1.200,00-TL
olarak hesaplanmıştır.
-İşletmenin Bağışı Gerçekleştirdiği Zaman Yapacağı Muhasebe
Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------770 Genel Yönetim Giderleri Hs. (689 No’lu Hesap) 25.000,00
04 Çeşitli Giderler
005 Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Teslimler
			
600 Yurt İçi Satışlar Hs. .
			
(679 No’lu Hesap)		
25.000,00
---------------------------------------------/---------------------------------------
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- İşletmenin Yaptığı Bağış İle İlgili Maliyete İlişkin Muhasebe Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------620 SMM Hs.			
25.000,00
			
152 Mamuller Hs
25.000,00
---------------------------------------------/--------------------------------------K İşletmesinin yüklendiği KDV’lere ilişkin düzeltme kayıtları yapması
gerekmektedir. Ancak işletmenin ürettiği mamule ilişkin KDV’nin indirim
konusu yapılmış olması veya olmamasına göre farklı muhasebe kayıtları
yapılması gerekmektedir.
-Mamule İlişkin Yüklenilen KDV Tutarı İndirim Konusu Yapılmamışsa Yapılması Gereken Muhasebe Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------770 Genel Yönetim Giderleri Hs. (689 No’lu Hesap) 1.200,00
			
191 İndirilecek KDV Hs.		
1.200,00
---------------------------------------------/---------------------------------------Mamule İlişkin Yüklenilen KDV Tutarı İndirim Konusu Yapılmışsa Yapılması Gereken Muhasebe Kaydı:
---------------------------------------------/--------------------------------------770 Genel Yönetim Giderleri Hs. (689 No’lu Hesap) 1.200,00
			
391 Hesaplana KDV Hs.		
1.200,00
---------------------------------------------/--------------------------------------5. DEĞERLENDİRME
İnsanoğlu, fiziksel varlılığını sürdürebilmesi için bir takım gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Bu temel gereksinimlerden en önemlisi ve gereksinim ihtiyacı en fazla olanı ise beslenme ihtiyacıdır. Bu yüzden giyim,
barınma, eğitim, sağlık, kültür vb. ihtiyaçlar, sıralamada temel gereksinimlerden biri olan gıda gereksinmesinden çok sonra gelmektedir. Ayrıca, bu
ihtiyacın giderilmemesi durumunda, insanlar arasında bireysel ve salgın
şeklinde sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Gıda bankacılığı fikri, yoksul ve açlık çeken insanlara ulaşabilmek adına bir gereksinme sonucu ortaya çıkmıştır.
Yetersiz beslenme ve açlık sorunu, genelde az gelişmiş ülkelerin sorunu gibi gözükmektedir. Ancak sanılanın aksine gelişmekte olan ülkeler
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hatta gelişmiş ülkeler (Dünyanın iki süper gücü olarak anılan ABD ve
Japonya gibi ülkelerde bile açlık ile karşı karşıya olanlar bulunmaktadır.) bile bu sorunla uğraşmaktadır. Ülkemizde ve diğer tüm dünya ülkelerinde yaşanan açlık ve yetersiz beslenme sorunu ortak bir sorun haline
gelmişken, her ülke bu sorunla kendi yöntemleri ile çözüm bulma arayışına
gitmişlerdir. Ülkemizde çok yeni olan gıda bankacılığı (Food Banking) sistemi, bu çözüm arayışlarına alternatif yöntem olarak ilk kez ABD’de 1967
yılında kurulması sonucunda ortaya çıkmıştır. Daha sonra da dünyanın birçok ülkesinde açlık ve yetersiz beslenme sorununa çözüm bulabilmek için
model alınan bir sistem haline gelmiştir.
Gıda bankacılığının temel mantığı, bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu
ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve
doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve
vakıfların oluşturduğu bir organizasyondur.
Ülkemiz açısından konuya yaklaşıldığında, TÜİK tarafından 2008 yılında ülkemizde yapılan bir istatistiki çalışma verilerine bakıldığında; ülkemizde 400.000 civarında açlık sınırının ve 12 milyon kişinin ise yoksulluk
sınırının altında yaşamaktadır. Bu rakamlar, ülke nüfusumuza oranlandığında bu oranın hiçte az olmadığı görülmektedir. Bu nedenle ilk örneğine
ABD’de rastlanılan ve ülkemizde ise 2004 yılında Diyarbakır ilinde ilk
gıda bankası kurulmuştur. Ülkemizde, 2004 yılından sonra gıda bankalarının sayısı giderek artmıştır. Bugün ülkemizde faaliyet gösteren gıda bankaları, kişi ve kurumları ihtiyaç sahipleri ile buluşturan bir köprü vazifesi
yaparak, bir yandan oluşabilecek israfın önüne geçilmesine bir yandan da
ülkedeki toplumsal dayanışma, yardımlaşma ile birlikte sosyal adaletin
sağlanması yolunda büyük katkıları bulunmaktadır.
Ülkemizde gıda bankacılığının yasal zemine kavuşması, her ne kadar
5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile
olmuşsa da, daha sağlıklı bir gıda bankacılığı sistemi için birtakım uygulamalara önem verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
-Gıda bankalarına bağışlanan ürünlerin insan sağlığına uygun ve güvenli olmasına dikkat etmeli ve bunu sağlayacak şekilde iyi bir denetleme
sistemi olmalı,
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-Bağış yapan kişi ve kurumların, ürünleri sağladıkları süre içerisindeki
maliyetlerini azaltıcı uygulamalara yer verilerek, bağış yapacak mükelleflerin daha çok bağış yapmaları konusunda teşvik edilmesinin sağlanması
-Gıda bankalarından daha çok ihtiyaç sahibinin faydalanmasını sağlayabilmek için, gıda bankalarının sayıları arttırmalı ve ülke geneline dengeli
dağılımının sağlanmasına özen gösterilmeli ,
-Gıda bankalarına yapılan bağış ve yardımların “Gerçek İhtiyaç Sahiplerine” ulaştırılması sağlanmalı, hedeflenen kişiler dışındaki başka
kişilerin faydalanmasının önüne geçmek etkin bir idari kontrol yapılmalı,
İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularının her zamankinden çok arttığı Ramazan ayına yaklaştığımız bugünlerde, bu çalışmamızda değindiğimiz üzere yoksulluğu önlemek her ne kadar devletin sosyal devletin görevi olsa da, toplumsal açıdan da ülke insanlarının ortak bir
sorunu olduğunu unutmamalıyız.
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VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM MÜESSESESİNİN
ÖZELLİKLERİ
Rızkullah ÇETİN*

1-GİRİŞ:
Vergi mükellefleri veya sorumluları çeşitli sebeplerle vergi cezalarıyla
karşı karşıya kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda mükelleflerin önünde
dört seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler; adlarına kesilecek olan vergi
ve cezaları ödemek,bu vergi ve cezaları dava konusu yapmak,uzlaşma talebinde bulunmak ve cezalarda indirim talebinde bulunmak.Mükellefler bu
seçeneklerden herhangi birini tercih edebilirler.Bizim üzerinde duracağımız husus ise mükelleflerin yargı mercilerine gitmeden uyuşmazlığın idari
aşamada çözümlenmesini sağlayan yöntemlerden olan cezalarda indirim
müessesesinin özellik arz eden hususlarına değinmek olacaktır.
2-YASAL DÜZENLEME
Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirimi öngören
Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesinde indirimin şartları ve indirim
oranı belirtilmiştir.
“İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve
aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak
vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek
vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde
üçte biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,
İndirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi ce* Vergi Müfettiş Yardımcısı
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zasını yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu
madde hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.”
Kanun hükmünde de belirtildiği gibi bu indirimden yararlanabilmek
için mükellefin söz konusu vergi ve vergi cezasını süresi içerisinde ödemesi, indirim konusu yaptığı vergi ve vergi cezasını dava konusu yapmaması
gerekir.
Ayrıca söz konusu vergi ve vergi cezası üzerinde uzlaşmaya varılması halinde de cezalarda indirim müessesesinden yararlanılamayacaktır. Şu
kadar ki uzlaşma tutanağı imzalanıncaya kadar mükellef uzlaşma talebinden vazgeçerse indirim hakkı saklıdır. Vergi Usul Kanunu’nun Ek 9’uncu
maddesi şöyledir;” Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar
hakkında 376’ncı madde hükümleri; hakkında 376’ncı madde hükümleri
uygulanan vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak,
ceza muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376’ncı maddenin uygulanmasını
istemek hakkı mahfuzdur.” hükmü yer almaktadır.
3-HANGİ VERGİ CEZALARI İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİR?
Genel olarak Vergi Usul Kanunu kapsamına giren tüm vergi, resim ve
harçlara ait kesilen cezalar (vergi ziyaı, genel ve özel usulsüzlük cezaları)
indirim konusu yapılabilir. Bu indirim ikmalen, re’sen ve idarece yapılan
tarhiyatlara bağlı olarak kesilen cezalara uygulanmakla birlikte söz konusu maddenin son fıkrası gereği kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da
uygulanır. Diğer taraftan yine Vergi Usul Kanunu kapsamında uygulanan
344’üncü maddenin üçüncü bendinde yer aldığı üzere, vergi ziyaına, söz
konusu Yasanın 359’uncu maddesinde yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi
nedeniyle üç kat, iştirak edenlere ise bir kat olarak kesilen cezalar da indirim hakkından yararlanabilecekleri tabiidir.
Vergi Usul Kanunu’nda yer almakla birlikte bu indirimden yararlanamayacak cezalar da bulunmaktadır. Örneğin, Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan hapis, ağır hapis cezaları gibi hürriyeti bağlayıcı cezaların
254

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

indirime konu edilmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte Vergi Usul
Kanunu’nun 2’nci maddesi gereğince gümrük ve tekel idarelerince öngörülen vergi cezalarında da indirim yapılması aynı Kanun’un 376’ncı maddesi kapsamı dışındadır.
4-CEZA İNDİRİMİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Vergi ziyaı cezasının birinci ya da ikinci kez işlenmesine göre, farklı
oranlarda indirim yapılmaktadır. Vergi ziyaı cezası (üç kat kesilen dahil)
ilk kez kesildiğinde, 1/2 oranında indirim yapılmakta; daha sonra, bu ceza
ikinci kez kesildiğinde ise 1/3 oranında indirim yapılmaktadır.Kuşkusuz
her iki indirimin yapılabilmesi de mükellefin ya da ceza sorumlusunun, bu
yönde bir başvurusunun bulunmasına bağlıdır.
İndirim talebinde bulunan mükellefe talepte bulunduğu vergi ve cezada
indirim uygulaması sırasında vergi aslı miktarında herhangi bir indirim söz
konusu olmayıp, sadece cezalarda indirim uygulanmaktadır. Konuya bir
örnek vermek gerekirse;
Mükellef (A) adına 100.000 TL vergi ve 300.000 TL vergi ziyaı cezası tarh ve tebliğ edildiği varsayıldığında indirim mekanizması şu şekilde
işleyecektir.Tebliğ edilen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde mükellef, Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı madde hükmü çerçevesinde ceza indirimi talep edilebilecek, bu durumda mükellefin talebine uygun olarak ilgili idare, vergi aslını aynen kabul edecek, vergi ziyaı
cezasını ise 300 TL’den 150 TL’ye indirecektir. Burada vergi aslı aynen
100.000 TL, ceza ise 150.000 TL olarak toplam 250.000 TL ihbarnamenin
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklı vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.
Vergi ziyaı cezasında dikkat edilecek en önemli husus, kesilen vergi
ziyaı cezasında yapılacak 1/2’lik indirim, bir mükellefin, tüm vergi mükellefiyeti boyunca yalnızca bir kez yararlanabileceği bir indirim oranıdır.
Bundan sonra kesilecek cezalarda, sürekli olarak 1/3 oranında indirim uygulanacaktır.(Kızılot Ş. ve Kızılot Z., 2005, 279)
Mükelleflerin kendilerine yapılacak ilk ceza ihbarnamelerinde bu hakkı kullanıp kullanmamakta serbestlikleri bulunmaktadır. Yani mükellefler
dilerse 1/2 oranındaki indirimi ilk vergi ziyaı cezasında değil, sonraki yılTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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larda vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini düşünerek sonraki
yıllarda da kullanabilir. Bu nedenle, mükelleflerin ya da ceza sorumlularının, düşük miktardaki vergi ziyaı cezası için VUK 376’ncı maddeye göre
ceza da indirim talebinde bulunmayarak, vergi aslı için uzlaşma yoluna
gitmelerinde yarar vardır.
Bu arada belirtilmesi gereken bir başka husus da 1/2’lik indirimin, her
vergi türü için ayrı ayrı olmadığıdır. Yani KDV nedeniyle kesilen vergi
ziyaı cezasından biri için indirim isteminde bulunan ve indirimden yararlanan bir mükellef, daha sonra gelir vergisi yönünden yapılan bir inceleme
sonucu kesilen vergi ziyaı cezasından dolayı ancak 1/3 oranında bir indirimden yararlanabilir.
Vergi ziyaı cezalarında, birinci defada yapılacak 1/2 oranındaki indirim,
bu cezalardan yalnızca biri için söz konusu olmayıp, birden fazlası için de
uygulanır. Örneğin; Mükellef (X)’in 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin defter
ve belgelerinin incelenmesinde tespit edilen bilerek sahte fatura kullanma suçu nedeniyle bulunan matrah farkı üzerinden; 2009 yılı için 150.000
TL, 2010 yılı için 300.000 TL üç kat vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Mükellef (X) daha önce, cezada indirim talebinde hiç bulunmamıştır. Cezalar
01.10.2011 tarihinde tebliğ edilmiş, mükellef (X) de 15.10.2011 tarihinde
VUK’un 376’nci maddesine göre indirim talep etmiştir.(Mükellefin 2009
yılında 6111 Sayılı Kanun’dan yaralanmadığı farz edilmiştir.)
Bu durumda, bilerek sahte fatura kullanma fiilini işleyen mükellef hem
2009 hem de 2010 yılları için kesilen vergi ziyaı cezaları için 1/2 oranındaki indirim hakkından yararlanabilecektir.
Cezalarda tekerrür nedeniyle yapılan artırımlarda, artırılan kısım üzerinden de ceza aslının tabi olduğu oranda indirim yapılır. Örneğin yukarıdaki örnekte söz konusu mükellef aynı fiili 2012 yılında işlerse ve vergi
ziyaı cezası 100.000 TL olursa VUK’un 339’uncu madde hükmü gereği
mükellefe kesilecek olan vergi ziyaı cezası 150.000 TL olacak ve bu tutar
üzerinden mükellef 376’ncı madde gereği 1/3 oranında indirimden faydalanabilecektir.
Vergi ziyaı cezasında, yarı oranından üçte biri oranına düşürülmesi için,
ikinci ceza ile ilgili suçun, birinci cezanın tebliğ edildiği tarihten sonra
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işlenmesi ve mükellefin daha önce yarı indirimden yararlanmış olması gerekir.(Pehlivan, 2005,116)
İlk defa kesilen vergi ziyaı cezasının tebliğ edilmesinden önceki dönemlerde işlenmiş vergi ziyaı cezası uygulanmasını gerektiren suçlar dolayısıyla kesilen cezaların tamamı, ceza indirimi uygulamasında “birinci
defa” yapılmış sayılır ve yüzde elli oranında indirimden yaralanır.(Maliye
Bakanlığı,1963)
Örneğin, Kurumlar Vergisi mükellefi (X) Ltd. Şti’nin 2009 yılı hesapları 2010 yılında incelenmiş ve ikmalen tarhiyat yapılarak vergi ve ceza
ihbarnameleri 8 Nisan 2010 tarihinde şirket temsilcisine tebliğ edilmiştir.
Haziran/2010 döneminde aynı mükellefin 2007 ve 2008 yılı hesapları incelemeye tabi tutulmuş, bulunan matrah farkına ilişkin salınan vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnameler 2010 yılı Aralık ayında tebliğ edilmiştir.
Bu durumda bütün yıllara ait cezalarda indirim yüzde elli oranında yapılır.
Çünkü ceza kesilmesini gerektiren suçların tamamı, ilk ceza ihbarnamesinin tebliğ edildiği 8 Nisan 2010 tarihinden önce işlenmiştir.
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının, kaçıncı kez işlendiğine bakılmaksızın, her defasında 1/3 oranında indirim yapılır. Tekerrür nedeniyle
yapılan artırımlarda da usulsüzlük cezası aslının tabi olduğu 1/3 oranındaki indirim uygulanır.
Bilindiği gibi vergi ziyaına 359’uncu madde de yazılı fiillerle yani kaçakçılık fiilleriyle sebebiyet verilmesi halinde, kesilecek ceza ile bu fiillere
iştirak edenlere kesilecek ceza uzlaşma kapsamı dışındadır. Uzlaşma kapsamı dışında bırakılan mükellefler kaçakçılık fiillerinin işlenmesi nedeniyle de indirim müessesesinden yararlanabileceklerdir.
5-SONUÇ
VUK’un 376’ncı maddesinde belirtildiği gibi vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, usulsüzlük veya özel
usulsüzlük cezalarında ise her daim üçte biri, indirim konusu yapılabilmektedir. VUK kapsamında yer alan her türlü vergi, resim ve harçlara ait
cezalar (VUK’un 2’nci maddesinde yer alan gümrük ve tekel idarelerince
öngörülen vergi cezalarında ve hürriyeti bağlayıcı cezaların indirimi hariç)
indirim konusu yapılabilmektedir.
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Cezalarda indirim müessesesinin temel amacı yargı mercilerine başvurmaksızın uyuşmazlıkları idari aşamada çözümlemektir. Çünkü yargıya intikal eden uyuşmazlıların mükellef lehine sonuçlanacağının garantisi yoktur. Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu kapsamına giren tüm vergi, resim ve
harçlara ait kesilen cezalar (vergi ziyaı, genel ve özel usulsüzlük cezaları)
376’ncı madde gereğince mükellefler ya da vergi sorumlularınca indirim
konusu yapılarak cezanın önemli bir kısmını ödemekten kurtulabilmektedirler.
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KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN
HESAPLANMASI VE BEYANI
Ayşe GINALI*
I-GİRİŞ:
488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar ise damga
vergisinden istisna edilmiştir.
Ancak (1) sayılı Tabloda vergiye tabi kağıtlar sayılmış olmakla birlikte
o kağıtların nasıl olması gerektiği belirtilmediğinden, kağıdın tabi olacağı
verginin tespiti için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. Kağıtların mahiyetinin tayininde ise, şekli kanunlarda
belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının ihtiva ettiği hüküm ve manaya bakılır.
Ayrıca mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda
atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır. Bu durumda vergilendirme açısından düzenlenen
kağıdın yanı sıra atıf yapılan kağıdın mahiyeti vergilendirmeyi etkiler.
II- DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK KİRA SÖZLEŞMELERİ
Damga Vergisinden istisna edilen kağıtlar kanuna ekli (2) sayılı Tablo
‘da düzenlenmiştir. Buna göre (2) sayılı Tablonun; IV- Ticari ve Medeni
İşlerle İlgili Kağıtların;
31- bölümünde; Dernek veya vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce
mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil
olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri;
32- bölümünde; Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek
erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak
kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri; denilmektedir.
* Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
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Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, iktisadi işletmeye dahil olmayan bir gayrimenkulün gerçek kişilere mesken veya dernek
ve vakıflara yerleşim yeri ya da gelir vergisinden muaf esnaf, gelir vergisinden muaf serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kiralanması durumunda düzenlenen kira
sözleşmelerinden Damga Vergisi alınmayacaktır.
Ancak ;
34- bölümünde; Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlere ilişkin olmamak
şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kağıtlar.(söz konusu
kağıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.), hükmü yer aldığından bu
sözleşmelerin resmi dairelere ibrazı halinde damga vergisi alınır.
III- DAMGA VERGİSİ ALINACAK KİRA SÖZLEŞMELERİ
Kanuna göre istisna tutulan kira sözleşmeleri haricinde kira mukavelenameleri Damga Vergisine tabi tutulur. Ancak hesaplanacak damga vergisi
olayın mahiyetine göre değişmektedir.
Kanuna ekli (1) sayılı Tablonun;
I- Akitlerle İlgili Kağıtlar; üzerinden
A-) (Belli parayı ihtiva eden kağıtlar) (2012 yılı için)
2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) binde 1,65
3- Kefalet, teminat ve rehin senetleri üzerinden binde 8,25
oranında damga vergisi alınacağı belirtilmiştir.
Kanunun 14. madde hükmünde; Kağıtların damga vergisi bu kanuna
ekli (1) sayılı Tabloda yer alan nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki
her bir kağıt için alınacak vergi tutarı (1) sayılı Tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere (2012 yılı için) 1.379.775,30.-TL’nı aşamaz,
denilmektedir.
1-) Verginin Matrahı;
Kira sözleşmelerinde damga vergisi, genel olarak mukavele süresine
göre ve kira bedeli üzerinden hesaplanır.
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Ayrıca 30 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga
vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icap eden damga vergisinin ise katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 35 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin
4.maddesinde;”Vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi
halinde ise kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki
T.C. Merkez Bankası’nca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna
göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır. Damga vergisinin miktarının “azami tutarı” aşıp aşmadığı hususunun buna göre dikkate alınacağı da tabidir.”denilmektedir.
Kanunun 5.maddesinde” Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine
tabidir. Şu kadar ki poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle
çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur.”hükmüne yer verilmiştir.
Ancak Kanunda nüshanın tanımına yer verilmemiştir. Bu nedenle öncelikle nüshanın ve suretin ayırımının yapılması gerekmektedir.
Nüsha; Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri nüshadır. Yani
aslındaki ibarelerin ve imzaların aynısını ihtiva eden ve aslı ile aynı hüküm
ve kuvvete sahip kağıtlar, aynı hükmü taşıyan ve birden fazla sayıda düzenlenen ve tarafların her birinin ayrı ayrı imzalarını taşıyan kağıtların her biri
nüsha olarak adlandırılır. Nüshaların belirgin özelliği her biri müstakilen
ve aynı zamanda farklı mekanlar da ibraz edilebilir mahiyettedirler.
Nüsha, kağıdın aslındaki ibarelerin ve imzaların aynını taşıyan diğer
kağıtlar olduğundan, nüshaların her birinin ayrı bir hukuki değeri vardır.
Nüshada, kağıdın vergiye tabi olmasını sağlayan imzalar ayrı ayrı atılmış olmalı ve kağıdın her nüshasın da ayrı ayrı imza olmalıdır. Bunun
şeklinin önemi yoktur. Yani kağıtların nüshalarının ayrı ayrı imzalanması
veya araya karbon konulması suretiyle tek seferde imza atılmış olması
durumu değiştirmez.
Suret; nitelik itibariyle örnek mahiyetindedir ve imza bulunmaz. Asıl
nüshalardan çıkarılan suretlerin geçerli olması için aslının aynısıdır ibaresi
konularak tasdik edilmesi gerekir. Bu nedenle bir kağıdın fotokopisi de
nüsha olarak kabul edilemez.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

261

MALİ

ÇÖZÜM

Ayrıca Kanunun 6.maddesinin ikinci paragrafında, ”Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem
üzerinden alınır. “hükmüne yer verilmiştir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun; 581. maddesinde göre; kefalet
sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin
sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Yine
aynı Kanunun 585. maddesinde; adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça kefili takip edemeyeceği, 586.maddesinde ise kefil, müteselsil kefil
sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini
paraya çevirmeden kefili takip edebileceği belirtilmiştir.
Bu nedenle kira sözleşmesine adi kefalet konulması halinde kefalet
şerhi asıl akitten ayrı bağımsız bir işlem, bir hukuki muamele niteliğinde
olduğundan damga vergisinin sözleşme ve kefalet için ayrı dikkate alınması, birden fazla adi kefil bulunması halinde ise her kefil için ayrı ayrı
damga vergisi hesaplanması gerekir.
Sözleşmeye müteselsil kefalet konulması halinde ise kefalet şerhi asıl
akitle birbirine bağlı ve bir asıldan doğma akit işlemler olarak kabul edileceğinden damga vergisinin kağıtta yer alan akit ve işlemler içerisinden
en yüksek vergi alınması gereken tutarın dikkate alınarak hesaplanması
gerekmektedir. Ayrıca birden fazla müteselsil kefil bulunması halinde ise
damga vergisi müteselsil kefil sayısı dikkate alınmadan hesaplanır.
Kısaca toparlayacak olursak;
1- Sadece kiracı ile kiralayan arasında imzalanan kira sözleşmesine ait
damga vergisi; mukavele süresine göre bulunacak toplam kira tutarının
binde 1,65 damga vergisi oranı ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak tutar
olacaktır.
2- Sözleşmenin kiracı ile kiralayanın yanı sıra adi kefil tarafından da
imzalanması halinde, söz konusu kira sözleşmesine ait damga vergisi, mukavele süresine göre bulunacak toplam kira tutarının, kira sözleşmesi için
binde 1,65, kefalet içinde binde 8,25 olmak üzere binde 9,90 damga vergisi oranı ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak tutar olacaktır.
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3- Sözleşmenin kiracı ile kiralayanın yanı sıra müteselsil kefil veya
müşterek borçlu tarafından da imzalanmış olması halinde, söz konusu kira
sözleşmesine ait damga vergisi, mukavele süresine göre bulunacak toplam
kira tutarının binde 8,25 damga vergisi oranı ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak tutar olacaktır.
4- Kira sözleşmesinin yabancı para cinsinden düzenlenmiş olması halinde, kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihteki T.C.Merkez Bankası döviz
satış kurunun TL’na çevrilmek suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden
damga vergisi hesaplanır.
5- Kira sözleşmesi, kira bedeli + KDV olarak düzenlenmişse, KDV hesaplanacak damga vergisine dahil edilmez, sadece toplam kira bedeli üzerinden damga vergisi hesaplanır. KDV dahil edilerek düzenlenen sözleşmelerde ise damga vergisi KDV tutarı düşüldükten sonraki tutar üzerinden
hesaplanır.
6- Kira sözleşmesinin damga vergisi hesaplandıktan sonra Kanunun
14. maddesinde yer alan azami tutarı aşıp aşmadığının da ayrıca kontrolü
yapılarak azami tutarı aşması halinde Kanunda belirlenen azami tutar damga vergisi olarak dikkate alınır.
7- Kira sözleşmesinin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi halinde,
her bir nüsha ayrı ayrı fakat aynı miktar veya nispette vergiye tabi tutulur.
Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmeler:
Kira sözleşmelerinin düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmesi
veya kağıdın eklerinde belli paranın tespitine imkan veren donelerin var
olması veyahut atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi
halinde sözleşmenin damga vergisine tabi tutulması gerektiğinden düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmeyen kira sözleşmeleri damga vergisine tabi tutulmayacaktır.
2-Verginin Beyanı ve Ödenmesi;
Damga Vergisi Kanununun “Makbuz Karşılığı Ödemelerde Ödeme Zamanı” başlıklı 22/a. maddesinde; Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların
vergisi, ertesi ayın 23.günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname
ile bildirilip, 26. günü akşamına kadar da ödeneceği belirtilmiştir.
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22/b. ‘ de ise; yukarıda belirtilen hallerin dışında, kağıdın düzenlendiği
tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilip aynı
süre içinde de ödeneceği belirtilmiştir. Bu maddenin uygulamasına ilişkin
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 16, 32, 43 ve 44 Sıra No’lu
Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde belirtilen mükellefler, kurum ve kuruluşlara sürekli damga vergisi mükellefi olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu
tebliğlerde yer alan mükellefler damga vergisi defteri tutmak, bu defterlerini usulüne uygun olarak tasdik ettirmek zorundadırlar.
Bununla birlikte listede belirtilen ancak sürekli damga vergisi mükellefi
olmaları zorunlu tutulmayan bazı mükellefler, kurum ve kuruluşlar talep
etmeleri halinde, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirebilirler.
Bu sayılan zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde
düzenlenen damga vergisine tabi iş ve işlemlere ait damga vergilerinin,
ertesi ayın 23. günü akşamına kadar beyan edilerek, aynı ayın 26. günü
akşamına kadar da ödenmesi gerekmektedir.
Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan mükellefler ise düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen
15 gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde
de ödemeleri gerekir.
Damga Vergisi Beyannameleri;
Büyük mükellefler vergi dairesine kayıtlı olan mükellefler tüm beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olduklarından damga vergisi beyannamelerini de elektronik ortamda vermek zorundadırlar.
Bunun haricinde kalan mükelleflerden sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesine rağmen damga vergisi beyannamelerini elektronik
ortamda verebilecekleri gibi elden de vermeleri mümkündür.
Sürekli damga vergisi mükellefi olmayanlar ise beyannamelerini elden
ilgili vergi dairesine verirler.
Ayrıca sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin,
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kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması
halinde damga vergisi beyannamesi verme zorunlulukları yoktur. Bunun
içinde vergi dairesine herhangi bir bildirimde de bulunmaları gerekmemektedir.
Damga Vergisi Kim Tarafından Ödenir.
Kira sözleşmelerinde kiralayan ve kiraya veren olmak üzere iki taraf,
ayrıca kefil olması durumunda üçüncü bir taraf daha bulunmaktadır.
Kira sözleşmelerinde toplam kira bedeli üzerinden hesaplanan damga
vergisini iki tarafında ayrı ayrı ödemesi söz konusu değildir. Sözleşmeye
taraf olan kişilerden herhangi birisinin ödemesi yeterlidir.
Ancak Kanunun 22/a. maddesine kapsamında bulunanlar (Sürekli damga vergisi mükellefiyeti olanlar.) taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara
ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar.
Ayrıca birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumlu olduklarından, damga vergisinin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde alınması gereken
vergi ve ceza imzası bulunan herhangi birisinden tahsil edilebilir.
IV-SONUÇ:
Belli parayı ihtiva eden kira sözleşmelerinin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabi olur, bunların devri halinde ise aslından alınan verginin dörtte biri alınır.
Ancak özellikle devirlerde, kira sözleşmesi devredilirken sözleşmeye
yeni hükümler eklenmesi halinde düzenlenen bu sözleşme yeni sözleşme
olarak kabul edilip ona göre damga vergisi hesaplanacağı dikkat edilmesi
gereken bir noktadır.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (31.12.1980) 16 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği
Maliye Bakanlığı (30.04.1998) 32 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği
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Maliye Bakanlığı (04.02.2005) 43 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği
Maliye Bakanlığı (16.04.2005) 44 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği
T.C.Yasalar (01.07.1964) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
T.C.Yasalar (04.02.2011) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
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YÖNETMELİKTE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA
İŞ KAZALARINDA SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN
SİGORTALILIKTAN DOĞAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN BİR
DEĞERLENDİRME
Süleyman TUNÇAY*
1-GİRİŞ:
Kişiler, gerek normal yaşantılarını devam ettirirlerken gerekse de mesleklerini ifa ederlerken hayatlarını, sağlıklarını ve gelirlerini tehlikeye düşürebilecek veya değiştirebilecek bazı risklerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu itibarla sosyal risk kavramı gelecekte vukuu bulması muhtemel
ancak belirsiz bir olguyu ifade etmektedir. Bu bakımdan çalışma hayatında aktif bir rol oynayan sigortalılar açısından karşılaşılabilecek risklerden
bir tanesi de iş kazası olaylarıdır. İş kazaları sigortalıların mesleklerini ifa
ederken karşılaştıkları risk grubu içinde yer aldığından niteliği açısından
mesleki bir risk olup ani bir etki sonucu ortaya çıkmaları nedeniyle de zamansal süreç bakımından kısa vadeli bir risktir.
Hayatın olağan akışı içerisinde insan yaşamının kutsallığı ilkesi açısından bakıldığında hem istihdam eden, hem istihdam edilen, hem de olaya
müdahil olan üçüncü şahıslar tarafından arzu edilmeyen bir durum olmakla
birlikte; iş kazaları iş hayatında bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte
yaşanan bu vakıalar, bu kişilerin sosyal güvenliğe olan ihtiyaçlarını gün
yüzüne çıkartmaktadır. Bu yüzden sosyal güvenlik mevzuatımızı düzenleyen 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda” iş kazaları da risk faktörleri arasında sayılarak, bu Kanunla güvence
altına alınmış, yapılan düzenlemelerle sigortalılar bu risk faktörüne karşı
korunmaya çalışılmıştır.
5510 sayılı Kanun kapsamında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılan kişiler için sigortalılık ihtiyari değil zorunludur.
Yani sigortalılık tarafların istek ve tercihlerine bırakılmamış olup Kanunun

*

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi
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belirlediği durumların ortaya çıkmasıyla, kendiliğinden kazanılan bir nitelik olarak kabul edilmiştir. Sigortalılık statüleri bakımından ise bir veya
birkaç işverene hizmet akdi ile bağlı olarak çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılmışlardır. Bunlar için hizmet akdine dayalı olarak çalışmak sigortalı
sayılmak için gerekli ve yeterlidir. Sigortalılık niteliğinin kazanılması için
başka bir işleme gerek bulunmamaktadır. Böyle olmakla birlikte çalışma
olgusunun ortaya konabilmesi ve ispatı için çalışan kişilerin kayıt altına
alınmaları gerekir. Bu da çalışan kişilerin Kuruma bildirilmesi ve sigortalılığın
tescil edilmesi suretiyle gerçekleştirilir. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık,
analık gibi olaylar nedeniyle sigortalıya Kurumca yapılacak sosyal güvenlik
yardımlarının belirlenmesinde sigortalılığın bildirimi çok önemlidir. Sigortalılık niteliği fiilen çalışmaya başlamakla kazanılmakla birlikte bazen bu olaylarla karşı karşıya kalan sigortalılar, kayıt dışı çalıştırıldıkları için hizmetlerinin
tespitinin mümkün olmaması halinde yasa ile kendilerine tanınmış sosyal güvenlik haklarından mahrum kalabilmektedirler.
İşyerinde çalıştırdığı kişileri, Kuruma bildirme yükümlülüğü 5510 sayılı Kanuna göre işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Bu
bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren para cezası ile cezalandırıldığı gibi bazı olaylar nedeniyle Kurumun uğradığı zararları da tazmin
etmesi bakımından da sorumlu tutulmuştur.
2- SİGORTALILIĞIN BİLDİRİM SÜRELERİ:
2.1- İşe Başlamadan Önce Sigortalılığın Bildirimi:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında hizmet akdine tabi olarak sigortalı sayılanların, Kuruma bildirilmesinde genel kural bu kişilerin çalışmaya başladıkları tarihten en az bir
gün önce Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı
İşe Giriş Bildirgesi” ile bildirilmeleridir. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi görevi 5510 sayılı Kanuna göre işverene aittir.
Bu sigortalıların, sigortalı işe giriş bildirgelerinin işe başlamadan en az
bir önce Kuruma verilmemesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.
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2.2- İşe Başlanıldığı Gün Sigortalılığın Bildirimi:
5510 sayılı Kanunda yer alan genel kural gereği hizmet akdine tabi olarak çalışanların, işe başlamadan en az bir gün önce Kuruma bildirimleri
zorunlu tutulmakla birlikte niteliği gereği bazı işlerin geçici süreli işlerden
olması ve bu işlerde çalıştırılacak kişilerinde genelde piyasadan temin edilen geçici elamanlar olması nedeniyle bu kurula istisna getirilmiştir.
Buna göre inşaat, balıkçılık ve tarım işlerinde işe başlatılacak olan sigortalıların, sigortalı işe giriş bildirgelerinin en geç çalışmaya başladığı
gün Kuruma verilmesi halinde bu işe giriş bildirgeleri yasal süresi için verilmiş olarak kabul edilecektir. İşe başladığı gün sigortalı işe giriş bildirgesi verilen işyerlerinde bu bildirgenin yasal süresinde verildiğinin kabulü
için inşaat işyerlerinde iş kolu kodunun (41XX, 42XX, 43XX), balıkçılık
işyerlerinde iş kolu kodunu (03XX), tarım işyerlerinde iş kolu kodunun
(01XX), hayvancılık işyerlerinde iş kolu kodunun (011X) işyeri tescil numaralarında edilmesi gereklidir.
2.3- Diğer İstisnai Durumlar:
Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde
çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen sigortalı işe giriş bildirgeleri yasal süresinde verilmiş olarak kabul edilecektir.
Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu
idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya
başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilmeleri halinde
yasal süresinde bildirilmiş olarak kabul edileceklerdir.
Kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı vizesine tabi olarak, 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışacak olanların, vize işleminin gerçekleştiğine dair yazının, ilgili kamu
idaresine intikal ettiği tarihi izleyen iki iş günü içinde bildirilmeleri halinde
yasal süresinde bildirilmiş olarak kabul edileceklerdir.
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3- İŞVERENİN SORUMLULUĞU VE KURUMUN RÜCU HAKKI:
5510 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsüne
tabi olanların hangi sürelerde Kuruma bildirilmesi gerektiğine ilişkin gerekli düzenlemelere yer verilmiştir. Bildirim yükümlülüğü işveren tarafından yerine getirilmesi gerekli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğü yerine
getirmeyen işveren Kuruma karşı çeşitli yönlerden sorumlu tutulmuştur.
Bu sorumluluklardan birisi de meydana gelen iş kazası olaylarında ortaya
çıkan bir sorumluluktur. Bu sorumluluk hali 5510 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesine dayalı bir sorumluluk halidir.
İş kazasına maruz kalan sigortalıya Kurum tarafından her türlü sosyal
güvenlik yardımı yapılır. Bu sosyal güvenlik yardımları arasında sigortalının hekime muayene ettirilmesi, tıbbi ilaç ve malzemelerin sağlanması
gibi sağlık yardımları, iş göremezlik nedeniyle işin kaldığı sürelerdeki gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla verilen geçici iş göremezlik ödeneği,
sürekli iş göremezliğe uğraması halinde bağlanan gelir yer alır. Bu yardımlar sigortalının kendisine yapılan yardımlardır. Birde iş kazası nedeniyle
ölen sigortalının hak sahiplerine yapılacak yardımlarda vardır. İş kazası
nedeniyle yapılan tüm bu masrafların rücu sorumluluğu bulunan işverene
tazmin ettirilmesine ilişkin yasal dayanaklardan bir tanesi de yukarıda ifade edildiği gibi 23 üncü maddedir.1
5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, “Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının
Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek
hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri
Kurumca ödenir.

1 Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık
ve analık hallerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir. Sürekli iş göremezlik geliri iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü
halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.
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Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21 inci maddenin
birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca
ödettirilir.”hükümleri yer almıştır.
İşyerinde hizmet akdine tabi olarak çalıştırılan kişi, Kuruma hiç bildirilmemiş olabilir. Böyle bir durumda sigortasız olarak çalıştırılan kişinin
geçirdiği iş kazasının ihbar, şikayet vs. yollarla Kuruma intikal etmesi halinde meydana gelen iş kazası nedeniyle işveren 5510 sayılı Kanunun 23
üncü maddesi gereğince sorumlu tutulacaktır.
Örnek 1: 04.04.2012 tarihinde bir fabrikada işen giren ve çalıştığı
preste 12.05.2012 tarihinde bir iş kazasına maruz kalan A şahsının,
sigortasız olarak çalıştırılmış olduğunun 14.05.2012 tarihinde yapılan
şikayet dilekçesine istinaden yapılan denetim sonucu Kurumca tespit
edilmiş olduğunu kabul edelim. Bu durumda işveren kanunun 23 üncü
maddesi gereği sorumlu tutulabilecektir. Verilen bu örnekteki A şahsının işyerinde sigortasız olarak çalıştırıldığı, işyerinde 30.04.2012 tarihinde yapılan yerel denetimde tespit edilmiş olsa, bu kişi 12.05.2012
tarihinde iş kazasına maruz kalmış olsaydı bu kez 23 üncü madde
hükmü uygulanamayacaktı. Çünkü A şahsı süresinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemekle birlikte iş kazası, sigortasız
olarak çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten sonraki bir
tarihte meydana gelmiştir.
5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin uygulanabilmesi için karşılaşılabilecek diğer bir olasılık; işyerinde sigortasız olarak çalıştırılan kişinin
sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olması ve meydana gelen iş kazasının sigortalının Kuruma bildirildiği tarihten
önce meydana gelmiş olması ihtimalidir.
Örnek 2: Örnek 1’de yer alan A şahsının 12.05.2012 tarihinde
bir iş kazasına maruz kaldıktan sonra sigortalı işe giriş bildirgesinin
20.05.2012 tarihinde yasal süresi dışında verilmiş olması halinde 23
üncü madde hükmü uygulanacaktır. Verilen bu örnekteki A şahsının
geçirdiği iş kazası 12.05.2012 tarihinde değil de 30.05.2012 tarihinde
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meydana gelmiş olsaydı bu kez 23 üncü madde hükmü uygulanamayacaktı. Çünkü sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olsa bile iş kazası bildirim tarihinden sonraki bir tarihte
meydana gelmiştir.
Uygulamada karşılaşılacak durumlardan bir tanesi de sigortalının bildirilmesi gereken yasal süre içinde bir iş kazasına maruz kalmasıdır. Bu
durum işe başlatıldığı gün yada işe başlatıldıktan sonraki sürelerde bildirilmesi halinde işe giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş olarak kabul
edilecek sigortalılar için geçerli olan bir durumdur.
Bu durum 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Sigortalının
bildirilmesi gereken yasal süre içerisinde meydana gelen iş kazalarında,
Kanunun 23 üncü madde hükmü uygulanmaz.”hükmü ile düzenlenmiştir.
Ancak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer almayan bu hüküm
17/04/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği
ile giderilmeye çalışılmıştır. Yapılan yönetmelik değişikliği ile 12/05/2010
tarihli 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinin 45 inci maddesine eklenen altıncı fıkra ile “Sigortalının
bildirilmesi gereken kanuni süre içerisinde meydana gelen iş kazalarında,
Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.”hükmü konulmuştur.
Böyle bir durumda iş kazasının, sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma
verildiği tarihten önce mi?, sonra mı?, sigortasız çalıştırıldığı Kurumca tespit edildiği tarihten önce mi?, sonra mı? meydana gelmiş olmasının artık
bir önemi yoktur. Çünkü iş kazasının meydana geldiği tarihte yasayla işverene tanınmış olan bildirim yükümlülüğü süresi henüz dolmamıştır.
Örnek 3: Özel bina inşaatı işyerinde duvar ustası olarak 10.05.2012
günü işe başlayan ve işe başladığı gün bir iş kazasına maruz kalan A
şahsının, sigortalı işe giriş bildirgesinin 10.05.2012 tarihinde Kuruma
verilmiş olması halinde 5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmü
uygulanamayacaktır. Burada gözden kaçırılmaması gerekli olan bir
husus işe giriş tarihinin meydana gelen iş kazası nedeniyle sorumluluktan kurtulmak için bildirim süresine göre ayarlanması durumudur.
Yönetmelik ve tebliğde yer alan hüküm gereği 5510 sayılı Kanunun
23 üncü maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi bakımın272
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dan, iş kazasının sigortalının bildirim süresi içinde meydana gelmiş olması
ve sigortalı işe giriş bildirgesinin de süresi içinde Kuruma verilmesi halinde bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak iş kazası, sigortalının bildirim
süresi içinde meydana gelmiş olmakla birlikte, sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında Kuruma verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 23
üncü maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda açık bir hüküm
öngörülmemiştir.
4- SONUÇ:
5510 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalıların bildirim süreleri belirlenmiştir. Bu hususta genel kural sigortalıların,
işe başlamadan önce bildirilmeleridir. Ancak niteliği gereği bazı işyerleri
ve işlerde çalışan sigortalılar için işe başladığı gün veyahut da işe başladıktan sonra bildirim yapılması halinde bu bildirimlerinde süresinde yapılmış
olacağı kabul edilerek bu kurala bazı istisnalar getirilmiştir.
5510 sayılı Kanunda bu bildirimin yerine getirilmesi yükümlülüğü işverene aittir. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren, meydana gelecek bir iş kazası halinde Kurumca yapılmış ve ileride yapılacak
her türlü masrafın karşılanması bakımından Kuruma karşı sorumlu tutulmuştur. İşverenin bu sorumluluğu 5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine
dayalı bir sorumluluktur. Bu maddeye dayalı sorumlulukta işverenin, olayın meydana gelmesinde kusurlu bir davranışının bulunup bulunmamasının hiçbir önemi yoktur.
5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde iş kazası nedeniyle işverenin
sorumluluğunun belirlenmesi bakımından sigortalının hiç bildirilmemesi
veyahut da yasal süresi dışında bildirilmesi halleri düzenlenmiş iken tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına konulan hüküm ile sigortalının
bildirilmesi gereken yasal sürede meydana gelen iş kazası haline değinilmiş olup yönetmelikte yer almayan bu hüküm 17/04/2012 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile giderilmeye çalışılmıştır.
Ancak yine de iş kazası, sigortalının bildirim süresi içinde meydana gelmiş
olmakla birlikte, sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında Kuruma verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin uygulanıp
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uygulanmayacağı hususuna değinilmemiştir. Bu durumda ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilebilmesi için söz konusu eksikliğin
bir an önce giderilmesi yerinde olacaktır.
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ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA
HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR
Erol GÜNER*
I.GİRİŞ:
10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası’nın 44. Maddesi genel tatil günlerinde ve ulusal bayramda çalışmayı, 47. Maddesi ise,
genel tatil ücretini düzenlemiş bulunmaktadır. Genel tatil ve ulusal bayram
günlerinin neler olduğu ve uygulama şekilleri ayrıca 2429 sayılı Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Yasa ve bu yasayı değiştiren 2818 sayılı yasada öngörülmüştür.
4857 sayılı İş Kanununun 44. Maddesine göre, ulusal bayram ve genel
tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi
veya hizmet akitleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması
halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu
günlere ait ücretler yasanın 47. Maddesine göre ödenir. 47. Maddeye göre
ise, bu yasa kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa,
bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak
çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Yüzde
usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.
Makalemizde genel tatil ve ulusal bayram günleri ile bu günlerde yapılan çalışmalar karşılığı yapılacak iş ve işlemleri yasal hükümler çerçevesinde değerlendirerek uygulamada ortaya çıkan ve çıkabilecek önemli
hususları irdelemeye çalışacağım.

* İş Baş Müfettişi İş Teftiş Ankara Grup Başkanı
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II. HUKUKİ DÜZENLEME VE ÖNEMLİ HUSUSLAR:
a- Hukuki Düzenleme:
Ulusal bayram ve genel tatil günleri ve bu günlerde çalışılmaması veya
çalışılması halindeki iş ve işlemler 4857 sayılı İş Kanununun 44 ve 47,
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Yasa ve 5892 sayılı Ulusal Bayram ve Genel tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun maddelerinde düzenlenmiştir.
4857 sayılı İş Kanununun Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde
Çalışma başlıklı 44. Maddesine göre;
“Madde 44 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde
çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”
Anılan kanunun Genel Tatil Ücreti başlıklı 47. Maddesine göre ise;
“Madde 47 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere,
kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak,
tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti
ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve
genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”
Ulusal bayram ve genel tatil günleri 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2. Maddesinde belirtilmiştir. Anılan düzenlemeye göre;
a) Ulusal Bayram günü: Yalnız cumhuriyetin ilan olduğu 29 Ekim günüdür. Bayram 28 Ekim günü saat: 13.00’de başlar, 29 Ekim günü devam
eder;
b) Genel Tatil günleri: Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile
yılbaşı günü genel tatil günleridir. aa) Resmi Bayramlar; 23 Nisan günü Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik
Spor Bayramı, 30 Ağustos günü Zafer Bayramı, bb) Dini Bayramlar; Ramazan bayramı, arife günü saat: 13.00’den itibaren 3,5 gün; Kurban bayramı,
arife günü saat 13.00’ den itibaren 4,5 gün, c) Yılbaşı tatili: 1 Ocak günü.
276
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5892 sayılı Ulusal Bayram ve Genel tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ile 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasına, bu fıkrada geçen Yılbaşı günü ibaresinden sonra gelmek üzere ve 1 Mayıs günü ibaresi eklenerek
1.fıkranın c bendi c) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve
Dayanışma günü tatilidir. şeklinde değiştirilmiştir.
b- Önemli Hususlar:
2429/2. Maddesine göre, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri Cuma günü akşamı sona erdiğinde bunu
izleyen Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. Kanuna göre, 29 Ekim
ulusal bayram günü resmi ve özel bütün işyerlerinin kapatılması zorunludur. Diğer günlerde ise, sadece resmi daire ve kuruluşlar tatil edilirler.
İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri
ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu
günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir(4857/44. Md. ). Bu son
hüküm karşısında işçinin bu günlerde çalışmaya zorlanamayacağı açıktır.
Kanunda 29 Ekim gününde işyerinin kapatılmasını öngören hüküm
karşısında, işin niteliği gereği devamlı çalışmak zorunda olan işyerlerinin
durumlarının ne olacağı sorusu akla gelecektir. Bu gibi işyerlerinin kapatılması olanaksız olduğuna göre, yukarıda belirtilen, İş Yasası’ nın 44. Maddesindeki, ulusal bayram ve tatil günlerinde işyerinde çalışılacağının sözleşmelerle kararlaştırılabileceğine ve 47. Maddesindeki, bu günlerde işçilerin tatil yapmayarak çalışmaları halinde ayrıca ücret ödeneceğine ilişkin
ifadeler karşısında, bu gibi işyerlerinde 29 Ekim günü de çalışılabileceği
sonucuna varmak gerekir. Eski İş Yasası döneminde de, Yargıtay 2. Ceza
Dairesinin 17.09.1985/6678 tarih ve esas sayılı kararında, 2429 sayılı Yasa
ile 29 Ekim günü işyerlerinin kapatılması zorunluluğunun getirilmesiyle
birlikte, buna uymayanlar hakkında bir ceza yaptırımının öngörülmemiş
olması nedeni ile sanığın beraatına karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
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İş Mevzuatımızda ulusal bayram ve genel tatil günlerinden birinin hafta
tatili gününe rastlaması halinde işçiye, çalışmadığı takdirde, her iki tatil
ayrı düşünülerek iki tatil günü ücretinin mi yoksa bunların aynı güne gelmesi nedeniyle bir günlüğün mü ödenmesi gerekeceği konusunda açık hüküm bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak öğreti ve uygulama işçinin
bir gündeliğe hak kazanacağı sonucuna varmaktadır.
Cumartesi günü çalışılmayan ve bu sürenin haftanın çalışılan öteki günlerine bölünerek haftalık çalışmanın yapıldığı bir işyerinde Cumartesi gününe Ulusal bayram ya da bir genel tatil gününe rastlaması üzerine uygulamada uyuşmazlıklar çıkmaktadır. İşverenler, cumartesi gününün Ulusal
bayram veya genel tatil günlerine rastlaması nedeni ile işçiye çalışılmayan
bu günler için bir günlük tatil ücreti ödemişler, işçiler ise buna itiraz ederek, haftanın altı günü çalışılması halinde ki günlük çalışma süresi ile beş
gündeki günlük çalışma süresi arasındaki farkın cumartesiye ait olduğunu,
o güne mahsuben diğer günlerde çalışıldığını, oysa cumartesi gününün kanuni tatile geldiğini, bu nedenle o ölçüde eksik çalışmaları gerektiğini, tam
çalıştıklarına göre ise kendilerine ayrıca ücret verilmesi gerektiğini ifade
etmektedirler. Bunun üzerine mahkeme, Yargıtay’ca da onanan kararı ile
haklı olarak, cumartesi gününün bayrama rastlamasının tamamen bir takvim rastlantısı olduğunu belirterek, bunun ayrıca ücret ödenmesini gerektirmeyeceğini kabul etmiştir. Gerçekten, mahkeme kararında da ortaya konulduğu gibi, bayramın, cumartesi yerine diğer günlerden birine rastlaması
halinde ise işçi yararına bir durum doğacak ve işçi hem o güne hem de cumartesiye ait ücreti çalışmadan alacaktır. Yargıtay’ın sonraki bir kararına
göre de, haftada beş gün çalıştırılan ve ücretini de tam alan işçi, bir genel
tatil gününün çalışmadığı cumartesi gününe rastlaması halinde, o gün için
ayrıca genel tatil ücreti isteyemez(Yargıtay 9. HD. 20.06.1974/30174 Tarih
ve Sayılı kararı).
4857 sayılı İş Yasası’nın 50. Maddesine göre, fazla çalışma karşılığı
olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan
işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram,
hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz. Bu hüküm, genel tatil ve ulusal bayram günü ücretinin temel(çıplak)
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ücret dikkate alınarak hesaplanması gerektiği konusunda yasa koyucunun
açık olarak düzenleme yaptığını göstermektedir.
4857 sayılı İş Kanununun saklı haklar başlıklı 45. Maddesinde “ toplu
iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel
tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.
Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun,
toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi ve gelenekten doğan kazanılmış haklar
saklıdır. “ hükmü yer almıştır. Anılan kanun maddesi ile 4857 sayılı İş
Kanununun 44, 47 ve 50. Maddelerinde öngörülen düzenlemeler ile ilgili
olarak işçi aleyhine olmamak koşuluyla daha elverişli hak ve menfaatlerin
belirlenmesinin mümkün olabileceği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 4857
sayılı İş Kanununun 44, 47 ve 50. Maddeleri nispi emredici hükmündedir.
Özellikle toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile işçilere daha elverişli
hak ve menfaatler belirlenebilir. Uygulamada bu doğrultuda düzenlemelerin olduğu da görülmektedir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2/D maddesinde
“Bu kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri Cuma günü
akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.”
Hükmü yer almaktadır. Söz konusu kanunun ifadesinden anlaşıldığı üzere cumartesi gününün yarısının ve Pazar gününün tamamının tatil olması
halinde cumartesi gününün saat: 13.00’ e kadar olan bölümünün tatil edilmesi esası getirilmiş olup, bir anlamda sosyal amaçlarla yarım günlük çalışma süresi 1,5 günlük hafta tatili süresi ile birleştirilmiştir. Bu bağlamda
söz konusu yarım günlük tatilin işçilere verilebilmesi için hafta tatilinin
Pazar günü kullanılıyor olması gerekmektedir. Cumartesi ve Pazar günlerinde işin niteliği ve yoğunluğu gereği işyerlerinin önemli bir kısmının açık
olması nedeniyle hafta tatilleri işçilere hafta arasında kullandırılmaktadır.
Hafta arası hafta tatili kullandırılan işyerlerinde “ ulusal bayram ve genel
tatil gününün Cuma günü sona ermesi halinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil edilir “ hükmünün uygulanması kanun hükmünün konuluş amacına aykırı olduğu sonuca varmak gerekir. Zira hafta arası hafta
tatili kullanılan işyerlerinde Pazar günleri hafta tatili olmadığından genel
tatilin ve ulusal bayramın, cumartesi gününün tamamı tatil edilerek Pazar
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tatili ile birleştirilmesi söz konusu olamayacaktır. Dolayısıyla 2429 sayılı
Kanunun 2/D maddesinin hafta arası hafta tatili kullanılan işyerlerinde uygulanmasının yerinde olmadığı düşünülmektedir.
Genel tatil ve ulusal bayram gününün işçinin hafta tatiline rastlaması
ve işçinin söz konusu bu günlerde çalışması halinde ücretinin nasıl tahakkuk ve tediye edileceği konusunda uygulamada yanlışlıklar yapılmaktadır.
Genel tatil ve ulusal bayram gününün hafta tatiline rastlaması, işçinin çalışması ve bu çalışmanın haftalık 45 saatlik ( 45 saatten az kararlaştırılmış
ise kararlaştırılan süreyi) süreyi aşmasına neden olması durumunda fazla
çalışma ( veya fazla sürelerle çalışma) söz konusu olup tahakkuk ve tediyenin 4857 sayılı İş Kanununun “ genel tatil ücreti” başlıklı 47. Maddesine
göre değil, aynı kanununun “fazla çalışma ücreti” başlıklı 41. Maddesine
göre yapılmalıdır. Bu durumda genel tatil ve ulusal bayram günü çalışması
karşılığında işçiye ek bir günlük ücret tahakkuk ve tediyesi değil, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma söz konusu olacağından çalışılan sürenin
%50 veya %25 artırımlı olarak tahakkuk ve tediye edilmelidir.
Diğer önemli bir konuda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçilerin kısmen çalışması ( 7,5 saatten az ) veya işçinin çalışma saatlerinin söz konusu günlere kısmen girmesi ( özellikle gece çalışmalarında)
halinde ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışma ücretinin nasıl
hesaplanması gerektiğidir. Bu durumlarda kanaatimce çalışılan süre kadar
ek ücret tahakkuk ve tediyesinin yapılması yerinde olacaktır. İşçiye söz
konusu günlerde 7,5 saatten az çalışmış ise çalıştığı saat kadar, aynı şekilde çalışma süresinin genel tatil ve ulusal bayram günü içinde kalan kısmı
kadar ek ücret ( çalışması halinde) ödenmesi uygun olacaktır. İşçiye 1 saat
bile çalışsa söz konusu günler için ek bir günlük ücret tahakkuk ve tediyesi
yapılmasının adaletli olmayacağı düşünülmektedir.
III. SONUÇ:
4857 sayılı yeni İş Kanununun önemli maddelerinden ve düzenlemelerinden birisi olan genel tatil günlerinde ve ulusal bayramda işçilerin
çalışma usul esaslarını irdelemeye çalıştık. Genel tatil ve ulusal bayram
günlerinin neler olduğu, çalışmanın hangi esaslar içinde yaptırılacağı, çalışılması veya çalışılmaması halinde ücretlerinin nasıl ödeneceğini, konu ile
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ilgili önemli hususları ve yorum farklılıklarının neler olduğunu inceledik.
Bugün işverenlerimiz arasında hangi günlerin genel tatil ve ulusal bayram günü olduğunu, ücret tahakkuk ve tediyesinin nasıl yapılması gerektiğini, tahakkuk ve tediyenin yapılmaması halinde ne gibi yaptırımlarının
olduğunu bilmediklerini denetim elemanı olarak teftişlerde görmekteyim.
İşverenlerin ve bu işlerle uğraşan yetkililerin yazımızda ayrıntılı olarak belirtilen kanun maddesi hükümlerini göz önünde bulundurarak genel tatil ve
ulusal bayram günü çalışmalarını değerlendirmeleri, tahakkuk ve tediyelerini bu doğrultuda yapmaları yerinde olacaktır. Aksi takdirde çalışma barışının bozulacağı, işverenlerin adli ve idari organlarca verilecek yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları aşikârdır. Yeni İş kanunumuzda genel tatil
günleri ile ulusal bayram günündeki çalışma ile ilgili ücretin ödenmemesi
halinde uygulanacak idari para cezası açık olarak belirtilmemiş olmakla
birlikte söz konusu muhalefet geniş anlamda ücret kapsamında değerlendirilerek 4857 sayılı İş kanununun 102/A maddesine göre idari para cezası
ile karşılığını bulmaktadır. Söz konusu idari para cezası işçi sayısı da dikkate alındığında önemli miktarlara ulaşabilmektedir. Ayrıca bu konudaki
kanuna aykırı işlemler Sosyal Güvenlik mevzuatı ile Vergi mevzuatını da
ilgilendirdiğinden ilgili aylarda yapılmayan tahakkuklar nedeniyle idari
para cezaları, vergi ve SSK prim kesintileri yönünden gecikme faizleri ile
karşı karşıya kalınmaktadır. Çalışma barışının bozulması, işçilerin haklı
nedenlerle hizmet akitlerini 4857 sayılı İş Kanununun 24 / II. Maddesine
göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetmesi de işverenlerimiz açısından olumsuz sonuçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SİGORTALILARA GEÇİCİ
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENMESİ
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**
I-GİRİŞ
Fakirliği önlemekten daha fazla amaçlara sahip olan sosyal güvenlik,
bireylere bir güvenlik duygusu sağlamak, toplumu oluşturan tüm bireyleri
tehlikelere karşı korumak ve geleceklerini garanti altına almak fonksiyonunu da üstlenir (Alper ve Tatlıoğlu, 1994, 18). Bu bağlamda sosyal güvenlik, sosyal bir riskin varlığı nedeniyle çalışamayan veya çalışma gücünü
kısmen kaybettiği için gelir kaybına uğrayan bireyin asgari geçimini temin
edebilecek geliri sağlar. Bu şekilde gelir garantisinde olan bireyler muhtaçlık durumuna düşmez veya bu durumdan kısa bir süre içinde kurtulma
imkânına kavuşur (Arıcı, 1999, 26).
Belirtmeliyiz ki, sosyal güvenlik sisteminin tek amacı, uğranılan gelir
kaybını ikame etmek değildir. Şöyle ki; sosyal güvenliğin, karşılaşılması
muhtemel tehlikeleri, meydana gelmeden önleme veya yaşanabilecek kazalara karşı önlemler geliştirme, hastalıklara karşı koruyucu tedbirler alma
gibi görevleri de vardır (Kuruca, 2001, 4.). Yine, sosyal güvenlik sistemi
sadece nakdi yardımlarla sınırlı değildir. Nakdi yardımların yanı sıra kapsamlı bir sağlık ve sosyal hizmet ağını da kapsar (Alper ve Tatlıoğlu, 1994,
19-20). Dolayısıyla sosyal güvenlik, işsiz kalanlara iş buluncaya kadar geçimlerini temin edecek yardımı yapmasının yanı sıra, iş kazası, yaşlılık
ve malullük nedeniyle muhtaç duruma düşenlere de gelir garantisi sağlar
(Göktaş, Çakar ve Özdamar, 2011, 32).
Bu çalışmada, kısa dönemli sosyal bir riskin varlığı nedeniyle çalışamayan veya çalışma gücünü kısmen kaybettiği için gelir kaybına uğrayan
sigortalının risklere bağlı olarak gelirinde meydana gelen azalmayı telefi
etme işlevini üstlenen nakdi sosyal sigorta ödemelerinden geçici iş göre* İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı-SGK Denetmeni- Doktora Öğrencisi
** Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü-SGK Denetmeni- Doktora Öğrencisi
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mezlik ödeneği hakkında bilgi verilecektir. Bu anlamda makale içerisinde
geçici iş göremezlik ödeneği ve geçici iş göremezliğin tanımı üzerinde durularak, geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için düzenlemesi gereken
istirahat raporları, geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve ödenmesi ile sigortalıdan kaynaklanan nedenlerle tedavi süresinin uzaması, iş
göremezliğin artması konuları üzerinde durulacaktır.
II- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ VE GEÇİCİ İŞ
GÖREMEZLİĞİN TANIMI
Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve
analık hallerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yetkilendirilen hekim veya
sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir (Şakar, 2009, 224). Çalışılamayan bu süreler için sigortalılara yapılan nakdi para yardımına ise geçici iş göremezlik ödeneği adı verilir
(Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2010, m. 38). Geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmesindeki gaye iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık
hallerinde sigortalının çalışarak elde ettiği gelirden mahrum kalması nedeniyle hayatını devam ettirmesi için asgari bir gelir elde etmesini sağlayarak
gelir kaybının telefi edilmesidir (Bilgili, 2008, 500).
A. SİGORTALILARA VERİLECEK İSTİRAHAT RAPORLARI
Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek için Sosyal Güvenlik
Kurumu’nca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şarttır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009, 395). Sosyal Güvenlik Kurumunca yetki verilmeyen hekim veya sağlık kuruluşlarından alınan raporların geçerli olabilmesi için on güne kadar olan raporların
Kurumca yetkilendirilen hekim tarafından on günden fazla süreli raporların ise sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir. Belirtilmelidir ki,
tedavinin aciliyetinin Kurum tarafından belirlenen sağlık tesisince kabul
edilmesi halinde istirahat raporlarının ayrıca tasdikine gerek yoktur (SSİY,
m.39/1). Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde sözleşme yapılan ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenmiş ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş ayaktan veya yatarak tedavilerde
verilen istirahat raporları aynen kabul edilir.
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Hizmet akdine tabi çalışan ve işverenleri tarafından yurtdışında görevlendirilen sigortalılar ile Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılara, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat
raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun ülkemiz dış temsilciliklerince onanması halinde, Kurumca yetkilendirilen hekim ve sağlık
kurullarının ayrıca onayı aranmaz (SSİY, m.39/3).
Sigortalıların yukarıda belirtilen haller dışında yurtdışında bulundukları sırada gördükleri tedavi sonucunda aldıkları raporların geçerli sayılması için on güne kadar olan raporların Kurumca yetkilendirilen hekim
tarafından, on günden fazla süreli raporların ise sağlık kurulu tarafından
onaylanması gerekmektedir (SSİY, m.39/4).
Sözleşmeli sağlık kuruluşlarından alınan buu raporlar günümüzde kağıt
ortamında değil e-rapor biçiminde düzenlendiğinden sözleşmesiz sağlık
kuruluşlarından alınacak kağıt ortamındaki raporun e-rapor biçimine dönüştürülmesi için SGK’ya başvurarak sevk alınması gerektiğini de özellikle belirtmemizde fayda var.
Tek hekim, ayaktan tedavilerde tedavi altına aldığı sigortalıya bir defada en çok 10 gün istirahat raporu verebilir ve kesintisiz bunu bir defa tekrarlayabilir. Tek hekimden iki defa istirahat raporu almış olan sigortalının
tedavisine devam edilmesi gerektiği takdirde, sigortalının sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir. Bu maksatla sigortalı Kurumca yetkilendirilen
sağlık kuruluna sevk edilir. Bakanlıkça yetki tanınan işyeri hekimleri ise
sigortalılara bir kerede en fazla 2 günlük istirahat raporu verebilir. Yine,
sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde
verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi aşan
istirahat raporlarının sağlık kurulunca verilmesi gerekmektedir (SSİY, m.
39/2 ve 5).
Sigortalılara tek hekim tarafından istirahat raporu verilmesi durumlarında, sigortalının çalışmaya başlayabileceği tarih, sigortalının istirahatli
kılındığını gösteren belgede hekim tarafından; istirahat, sağlık kurulu tarafından verilmişse çalışabileceği tarihin sağlık kurulu raporunda belirtilmesi, istirahat verilmemesi durumlarında da çalışabilir belgesinin düzenlenTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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mesi gerekir. Verilecek istirahatlerde örneği Kurumca belirlenen belgenin
doldurulması ve elektronik ortamda düzenlenmesi gerekmektedir. Yine
istirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilmelidir.
Kontrollü istirahat verilmesi halinde, geçici iş göremezlik belgesi üç
nüsha olarak düzenlenecek, asıl düzenlenen nüsha sağlık tesislerince Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilecek, ikinci ve üçüncü nüsha ise
kontrol muayenesine gelirken getirilmesi için sigortalılara verilecektir.
Sigortalılar kontrol için geldiklerinde istirahatlerinin uzatılması gerekiyor ise, belgenin ikinci nüshası sağlık tesislerince Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilecek, üçüncü nüshası sigortalılara verilecektir (Sosyal
Güvenlik Kurumu, 2011/50 sayılı genelge). Raporun günümüzde e-rapor
biçiminde ve elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle sigortalıya rapor
sureti verilmemektedir.
Sağlık hizmet sunucuları tarafından SGK’ya elektronik ortamda gönderilen istirahat raporları işverenler tarafından da görüntülenebildiğinden
sigortalının istirahatli olduğu sürelerde işyerinde çalışmadığına dair bildirimin SGK’ya gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçmez. Ancak
SGK, ilerleyen safhalarda raporu e-sigorta yoluyla sisteme girmemiş olan
işverenlere e-posta yoluyla tebligat yapacaktır. Bu nedenle işverenlerin
elektronik ortamda görüntüleyebildikleri geçici iş göremezlik belgelerine göre, istirahatin başlangıç ve bitim tarihini göz önünde bulundurularak, “sigortalının istirahatli olduğu sürede çalışmadığına ilişkin belgeyi”
e-posta tebligatını beklemeksizin düzenlemesi ve e-sigorta sistemi üzerinden Kuruma bildirmesi yerinde olacaktır.
B- SİGORTALILARA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
ÖDENMESİ
Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmenin ön koşulu Sosyal
Güvenlik Kurumu’nca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olmasıdır. Bu koşulu yerine getiren sigortalılardan iş
kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayanlara her gün
için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir (Şakar, 2009, 225).
286
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5510 sayılı Kanunun 4/I-a bendi (hizmet akdine tabi çalışanlar ) kapsamındaki sigortalılar ile 5. madde kapsamında kısmen sigortalı sayılanlardan, hastalık sigortasına tabi olanlara hastalıkları nedeniyle iş göremezliğe
düşmeleri halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde
en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması koşuluyla geçici
iş göremezliğin başladığı üçüncü günden başlanarak her gün için geçici iş
göremezlik ödeneği ödenir (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009, 395).
Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en
az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan
önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmayan
her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı kadının, erken
doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak
süreler ile isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar
çalışılması halinde, sigortalının bu sürede çalışmamış olması şartı ile sigortalının isteği ve hekim raporu ile doğum öncesinde kullanılmayan sürenin
beş haftaya, çoğul gebelik halinde yedi haftaya kadar olan kısmı ile erken
doğum yapması nedeniyle doğumdan önce kullanamadığı süreler doğum
sonrasına ilave edilir ve bu günler için de geçici iş göremezlik ödeneği
ödenir (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009, 406-407).
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde,
ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisi tutarındadır. Bir sigortalıda iş
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse
geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir. Sigortalının, geçici
iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu devam ederken herhangi bir nedenle işten ayrılması durumunda istirahat süresince geçici iş
göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.
Geçici iş göremezlik ödenekleri sigortalılara daha önce PTT üzerinden
ödenmekte iken yapılan son düzenlemelerle T.C. Ziraat Bankası üzerinden
ödenmektedir. Sigortalılar T.C. kimlik numarasının yer aldığı bir kimlik
belgesiyle her hangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesine giderek geçici iş göremezlik ödeneğini alabilir.
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C- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNE ESAS TUTULACAK
GÜNLÜK KAZANCIN HESAPLANMASI
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek geçici
iş göremezlik ödeneklerinin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek
hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki
on iki aydaki son üç ay içinde Kanunun 80. maddesine göre hesaplanacak
prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Kanunun 80. maddesine göre prime esas kazançların hesabında; hak
edilen ücretlerin, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan, o
ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel
sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların, idare
veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınır. Diğer bir anlatımla bu şekilde hesaplanacak
prime esas kazançlar toplamının prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle geçici iş göremezlik veya sürekli iş göremezliklere esas alınacak
günlük kazanç hesaplanır.
Oniki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına
esas günlük kazanç; sigortalının çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç
toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunur. Sigortalının
çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal
işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas alınarak günlük
kazanç belirlenir.
5510 sayılı Kanunun 4/I-a kapsamında sigortalı sayılanların ödenek
veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:
a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise
ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.
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b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret,
ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin
hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.
Meslek hastalığı, sigortalının, sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı
bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak hesaplanır (SSİY, m.40).
Konuyu örneklendirmek gerekirse; 01.01.2011 tarihinde ABC Ltd. Şti.
unvanlı işyerinde çalışmaya başlayan Ahmet Bey 08.07.2012 tarihinde bir
iş kazası geçirmiş ve iş kazasına bağlı olarak 08.07.2012 ila 31.07.2012
tarihleri arasında istirahatli kalarak 01.08.2012 tarihi itibariyle çalışabilir
raporu almıştır. Yine Ahmet Bey istirahatli kaldığı 24 günlük sürenin 10
gününü hastanede yatarak, 14 gününü ise evinde dinlenerek geçirmiştir.
Ahmet Bey’e kaza olayının meydana geldiği 08.07.2012 tarihinden önceki
son üç ayda yapılan ödemeler şu şekildedir; 2012/6. ay 30 gün çalışma karşılığı 900,00 TL ücret, 600,00 TL prim, 2012/5. ay 30 gün çalışma karşılığı
900,00 TL ücret, 550, 00 TL prim ve 2012/4. ay 30 gün çalışma karşılığı
900,00 TL ücret, 650,00 TL prim. Bu durumda Ahmet Bey’in geçici iş
göremezlik ödeneğine esas günlük kazancı kaç lira olarak hesaplanacak ve
Ahmet Bey’e kaç TL geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir?
Ahmet Bey kazadan önceki 3 ay içinde toplam 90 gün çalışmıştır. Primler hesaba katılmadığında Ahmet Bey 90 gün çalışması karşılığı 2.700,00
TL ücrete hak kazanmıştır. 2.700,00 TL toplam çalışma gün sayısı olan
90’a bölündüğünde günlük kazancı 30 TL olarak hesaplanacaktır. Ahmet
Bey’in son üç ay içinde hak kazandığı ücret ve prim tutarı ise 4.500,00
TL olarak hesaplanacaktır. 4.500,00 TL toplam çalışma gün sayısı olan
90’a bölündüğünde ise bu sefer Ahmet Bey’in günlük kazancı 50,00 TL
olarak hesaplanacaktır. Kural gereği günlük kazancın hesabında prim ve
ikramiye şeklindeki ödemelerin varlığı halinde % 50 oranında bir artırıma
gidilebilmektedir. Bu anlamda prim dışı günlük kazanç 30,00 TL olduğundan sigortalıya en fazla 45,00 TL üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği
ödenebilecektir. Dolayısıyla Ahmet Bey için ücret ve prim ödemeleri dahil
edilerek bulunan 50,00 TL üzerinden değil 45,00 TL üzerinden geçici iş
göremezlik ödeneği ödenecektir.
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İş kazası durumunda sigortalılara istirahatli kaldıkları her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerektiği, geçici iş göremezlik ödeneğinin yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı tutarında, ayakta tedavilerde
2/3 oranında ödeneceği göz önünde bulundurulduğunda; Ahmet Bey istirahatli olduğu 24 gün için geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanacak, bu 24 günün 10 günü için günlük kazancı olan 45,00 TL’nin yarısı
tutarında, 14 gün için ise 2/3’ü tutarında geçici iş göremezlik ödeneğine
hak kazanacaktır. Bu durumda Ahmet Bey’in 24 günlük istirahati için alabileceği geçici iş göremezlik ödeneği (10x45/2=225,00) + (14x45x2/3 = 420,00)
645,00 TL olarak hesaplanacaktır.
D– SİGORTALIDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE TEDAVİ
SÜRESİNİN UZAMASI, İŞ GÖREMEZLİĞİN ARTMASI
Sigortalının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde
geçici iş göremezlik ödeneği belirli şartlara bağlı olarak eksiltilerek ödenmektedir.
Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç
olmak üzere, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan
tavsiyelere uymaması nedeniyle, normal tedavi süresi uzamış, sürekli iş
göremezlik derecesi artmış veya malul kalmış yahut maluliyet oranı artmış
ise, bu hususların hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi halinde sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik
geliri, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak
dörtte birine kadarı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca eksiltilerek ödenir (5510
sayılı Yasa, m.22/I-a, SSİY, m.44/1-a).
Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına
uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının, mahkeme
kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar
veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında Kurumca
eksiltilerek ödenir. Ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer alma290
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ması halinde yüzde beş oranında Sosyal Güvenlik Kurumunca eksiltilir
(5510, m.22/I-b, SSİY, m.44/1-b).
Yukarıda belirtilen hükmün uygulanmasında; sigortalının, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen
emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği
veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir
hareketi savsaması, ağır kusuruna esas tutulur (SSİY, m.44/2).
Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı,
hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği
tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı
saptanan meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, geçici iş
göremezlik ödeneği yarı tutarda ödenir (5510, m.22/I-c, SSİY, m.44/1-c).
Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalıştığı tespit edilen sigortalıya geçici iş
göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yasal faizi ile birlikte
geri alınır. Bu nedenle uygulamada geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken sigortalının istirahatli olduğu devrede çalışmadığına dair işvereninden
elektronik ortamda beyan ve taahhüt belgesi alınmaktadır (5510, m.22/I-d,
SSİY, m.44/1-d).
III-SONUÇ
Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve
analık hallerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yetkilendirilen hekim veya
sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Çalışılamayan bu süreler için sigortalılara yapılan nakdi para
yardımına ise geçici iş göremezlik ödeneği adı verilmektedir.
Buradan geçici iş göremezlik ödeneğinin 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanların tamamına ödendiği sonucuna varmak yanıltıcıdır.
Zira 5510 sayılı kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri
Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlar hakkında uygulanmadığından bunların geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanma hakları bulunmamaktadır. Yine hastalığa bağlı istirahatler için ödeTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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nen geçici iş göremezlik ödeneğinden sadece 5510 sayılı Kanunun 4/I-a ve
5/b ve g. maddesi kapsamında sigortalı sayılanlar yararlanabilir.
Analık sigorta kolundan ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinden ise
5510 sayılı Kanunun 4/I-a ve 5/b ve g. maddesi kapsamında sigortalı sayılanların yanı sıra kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (1),
(2) ve (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanlarda yararlanabilmektedir. Ancak kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendinde sayılan şirket ortağı kadınların analık sigorta koluna bağlı olarak geçici iş göremezlik ödeneği almaları mümkün değildir.
Yine kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı
sayılanlara iş kazası ve meslek hastalığı durumunda geçici iş göremezlik
ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş
olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenmektedir.
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YENI TTK’DA ‘BUDAMA’ VE
BAĞIMSIZ DENETIM’DE ‘TARIHI SORUMLULUK’
Yahya ARIKAN*
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda taşıyıcı ana kolonlara vurulan darbeyle yapılan budama, ekonomide güç kaybı yaratacak. Bugün ise Bağımsız
Denetim’de yapılacak düzenlemelere gerekli özen gösterilmezse, tüm sermaye şirketleri büyük yara alabilir.
Bu konuda, “hatası ve eksiği çok” Yönetmelik Taslağı açıklayan Kamu
Gözetimi ve Muhasebe Denetimi Standartları Kurumu “denetim, şeffaflık,
hesap verebilirlik” adına tarihi sorumlulukla karşı karşıya.
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı ve genel anlamda 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.
Akademisyenlerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve
ticaret hayatının öznesi konumundaki tüm iş çevrelerinin görüşlerine başvurularak “reform” niteliğinde bir kanun olarak hazırlanmasına karşın,
bilindiği gibi yasanın hayata geçmesine sayılı günler kala büyük bir “budama” işlemi yapıldı.
Yapılacak bazı değişikliklerde, muhasebe meslek camiasının da dile getirdiği noktalarda az çok fikir birliği oluşmuşken, ne yazık ki; “maksat”
aşıldı.
Reform niteliğindeki 6102 sayılı yeni TTK, adeta “güncelleştirme kanunu” haline getirildi.
Oysa yeni TTK ile amaç; Türk şirketlerinin kurumsal yönetim ilkelerinden olan şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk kriterlerinin
hayata geçirilerek yönetilmesiydi. Bu amacı gerçekleştirmek için de pek
çok önemli düzenleme yeni TTK’da kendine yer bulmuştu.
Buna karşın 6102 sayılı yeni TTK ve 6103 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’ da toplam
84 maddeyi etkileyen önemli değişiklikler yapıldı.
*

İSMMMO Başkanı
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Ancak bize göre; “Türk Ticaret Devrimi” olarak nitelendirilebilecek
bu Kanun’da yapılan budamada; ülkemizin geleceği açısından en kritik
düzenlemelerin başında “bağımsız denetim”le ilgili bölümler geliyor.
BAĞIMSIZ DENETİM!
Bu değişiklikler yeni TTK’nın ruhunu bozuyor.Örneğin; bağımsız denetimin kapsamı oldukça daraltılıyor ve bağımsız denetime tabi olacak
şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na veriliyor. Yine denetçi raporlarının önemi de görece azaltılırken, işlemlerin doğruluğunun sağlanmasında önemli işlevi olacağını düşündüğümüz işlem denetçiliği ise yasada kendine yer bulamıyor.
Bu değişikliklere karşın yeni TTK; ticari hayatımıza bağımsız denetimi
getirecek olması, dünya piyasalarındaki rekabetle baş edebilecek, kurumsallaşmasını tamamlamış, güçlü sürdürülebilir şirketler oluşturabilmek ve
kayıt altında bir ekonomik yaşamı hayata geçirebilmek açılarından hala
önemli bir misyona sahip.
Çünkü yeni TTK öncelikle KOBİ’lerin veya büyük şirketlerin hazırlayacakları mali tabloların temelinin “yorumsal ifadesiyle” uluslararası standartlara dayandırılmasını öngörüyor.
Bir bütünsellik içinde kanun; bahsedilen uluslararası standartların Türkiye tercümesi olan; Türkiye Denetim Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları’nın hayata geçeceğini belirtiyor.
İşte bu sebeple bugün bağımsız denetimde, gerek bağımsız denetim
şirketlerinin gerekse de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin görevleri ve sorumlulukları her zamankinden daha
fazla artıyor.
21 yılı aşkın örgütlü yapıya sahip olmalarının kazandırdığı birikim ve
deneyim, değişime ve gelişime olan açık yapısı, her şeyden önemlisi ülkesine karşı olan sevgisi, söz konusu sorumluluğun yerine getirilmesinde
meslek mensuplarının en büyük gücünü oluşturuyor.

10
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BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI) - EŞİTLİK
VE HAK TALEBİ
Bağımsız denetim ve denetçilerin denetimi konusunda ise bilindiği
üzere yetki; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu’nda (KGK).
9 kişilik yönetim kurulundan 7’sinin atamayla göreve getirildiği kurum geçen yıl bir gece yarısı kararıyla, hiç kimseden görüş ya da değerlendirme alınmadan hayata geçirilmişti.
Dünya uygulamalarında eşi benzeri olmayan geniş yetkiler tanınan
KGK, kısa bir süre önce hazırlamış olduğu “ Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı”nı görüşe açtı.
Ancak açıklanan taslak yönetmelik incelendiğinde muhasebe meslek
camiasının temel taleplerine duyarsız kalındığı görülüyor.
Türkiye genelindeki sermaye şirketlerini denetleyecek serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere ilişkin taslakta olumlu
yaklaşımlardan söz edebilmek mümkün değil.
Özellikle mesleğin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
devre dışı bırakılmak istenmektedir.
Kamu Gözetimi Kurumu, yetkilendirme ve sicil işleriyle kendilerini
meslek örgütü yerine koymuştur. TÜRMOB’un eğitimlerini ise göz ardı
etmiştir.
Oysa; çalışanları ve aileleriyle birlikte 500 bin kişilik bir muhasebe
meslek camiasını temsil eden TÜRMOB’un ve meslek odalarımızın ve
meslektaşlarımızın istekleri son derece basit, tamamen eşitlik ve bütünüyle siyasetten arındırılmış taleplerdir.
Üç başlıkta öne çıkan temel talepler şunlardı:
1. 3568 sayılı yasaya göre ruhsat almış meslek mensupları arasında ayrımcılık yapılmamalıdır.
2. Sınav yapılmamalıdır,
3. Yapılan en son değişiklikler dikkate alınarak TÜRMOB tarafından
hazırlanan ve titizlikle yürütülen ”Bağımsız Denetim Eğitimleri” yeterli
görülmelidir.
Bu taleplere duyarsız kalınmıştır.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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Tebliğ taslağının geçiş hükümleri içinde, yasal hakları olduğu halde,
son derece büyük bir donanıma sahip olan genç meslek mensuplarına yer
verilmemiştir. Bütün bunların dışında daha vahim olanı ise, yönetmelik
taslağı henüz kamuoyu ile paylaşılmadan; başta TÜRMOB, üniversiteler,
ilgili diğer kurum ve kişilerin görüşleri alınmadan, Sakarya Üniversitesi
ile eğitim protokolü yapıldığının açıklanmasıdır.
Meslek mensuplarının, nesnel gerekçeleri açıklanmadan, görüşler alınıp
meslek örgütünün talep ve önerileri değerlendirilmeden, böyle bir üniversiteye yönlendirilmesinin de etik olmadığı ortadadır. TÜRMOB Başkanlar
Kurulu’nun yaptığı 24 Temmuz 2012 tarihli toplantısında “bu aşamada
denetim konusunda akredite edilmemiş bir üniversite tarafından düzenlenen eğitim programına başvurmak için, meslek mensuplarımızın
aceleci olmamaları” konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Daha önce olduğu gibi bu aşamada da, kuşkusuz talep ve düşüncelerimiz Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu başta
olmak üzere ilgili kurumlara iletilecek. Bu konuda yapılacak olan düzenlemeler yakından takip edilirken, gelişmelere göre tüm taraflara gerekli
bilgilendirmeler de yapılacaktır.
Ancak bir şeyin altını özellikle çizmekte yarar var.
Bugün denetimde sürekli eğitim, etik ve ücretlendirme konusu Kamu
Gözetimi Kurumu’nun işi değildir.
Kurul; TÜRMOB’un görev ve yetkisi dahilindeki yapacağı işleri
mutlaka mesleğin tek yasal temsilcisi sıfatıyla çatı örgütümüze devretmelidir.
Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat sahiplerinin devre dışı
bırakması yaklaşımı doğru değildir. Daha makul bir tecrübe süresi b elirlenerek, bu süreyi tamamlayan bütün ruhsat sahibi meslek mensuplarının,
TÜRMOB tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak kaydıyla sınavsız
denetçi olarak atanması gerekir. Esasen bu bütün meslek mensuplarının
yasal haklarıdır.
Yeni TTK’da gerek SMMM’lerin gerekse de YMM’lerin denetim konusunda uzmanlıkları ve hakları yasal olarak ifade edilmiş 3568 sayılı
meslek kanunumuzda da bunun çerçevesi çizilmiştir.
12

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

SONUÇTA ÜLKEMİZ KAZANMALI
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi gelirlerinin arttırılması sonuçta toplam refahın yükselmesinde ve adil dağılımında bağımsız denetimin
rolü çok büyüktür. Bu rolün hayata geçirilmesinde meslek mensupları
sorumluluklarının bilincinde olup kendilerine güvenmektedirler.
Yeter ki düzenleyici kurumlarda güvensin ve adil davransın.
Tüm toplumun yararına ve hukuki olan bu beklentiler ve talepler gerçekleşmediği takdirde sonuçta ülkemiz kaybedecektir.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun değerli yöneticilerine “kamu yararı” adına tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun hakkıyla verilmesi başta ülkemize, sonra ticaret yapanlara ve meslektaşlarımıza hak, hukuk, eşitlik ve dürüstlük borcunun
yerine getirilmesi anlamına gelecektir.
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SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ
PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI
Ersin UMDU*
1. GİRİŞ
5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun’un 102. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu idari para cezaları ile ilgili olarak idari para cezaları ile ilgili
iyi niyetli işverenleri korunması ve söz konusu para cezalarının tahsilatının daha çabuk yapılması için Kanunda iki tip indirim söz konusudur. Bu
indirimleri pişmanlık ve peşin ödeme indirimi olarak adlandırabiliriz. Son
olarak pişmanlık indirimi olan işverenin kendiliğinden idari para cezası
gerektiren fiili yaptığını kabul edip konuyla ilgili SGK’ca işlem yapılması
istediği durumlar 6270 sayılı kanunla daha da genişletilmiştir. Daha sonra,
6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işten ayrılış bildirgesi ile
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık çalışanlarının işe
giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin geç verilmesinden dolayı uygulanan
idari para cezası miktarının alt sınırı asgari ücretin onda biri olarak, üst
sınırı ise işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre tutmakla yükümlü oldukları işyeri defter, kayıt ve belgelerinin
Kuruma verilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezası miktarını aşmayacak şekilde belirlenmiştir.
Makalemizde 5510 sayılı Kanunda belirtilen idari para cezaları için yapılan indirimlerin usul ve esasları izah edilecektir.
II- İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM HALİ
5510 sayılı Kanun’da, idari para cezalarına ilişkin olarak iki tür indirim
uygulaması öngörülmüştür. Birincisi pişmanlık indirimi diğeri ise peşin
ödeme indirimidir. Ancak söz konusu indirimleri izah eden yasal hüküm
* İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müd. Yardımcısı
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olan 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6270 sayılı
Kanun ile değiştirilmiş ve işverenler lehine indirimler arttırılmıştır.
Buna göre; “Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin
denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere
istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal
süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve
söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına
karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.” Şeklinde değiştirilmiştir.
Yapılan bu değişikliğe istinaden söz konusu fıkra kapsamına, işverenlerce yasal süresi geçirildikten sonra kendiliğinden verilen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgelerinin yanı sıra;
-Kamu idarelerince, vazife malullüğüne sebep olan olayın,
-Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kurulurlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,
-Kamu idareleri ile bankalarca, sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,
-Ticaret sicil memurluklarınca, Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların iĢe başlama tarihini bildiren işverenlere
ilişkin bildirimlerin,
-Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel
hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine
ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama
ilişkin bilgilerin,
yasal süresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan
fiiller girmektedir.
Diğer taraftan, anılan fıkrada öngörülen indirimden yararlanılabilmesi
için cezaya konu olan bilgi ve belgelerin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma verilmiş olması ve tebliğ edilen idari para cezasının en geç tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş
gün içinde ödenmiş olması gerekmektedir.
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Kapsama giren idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş
gün içinde Kuruma itiraz edilmeden ve yargı yoluna başvurulmadan ödenecek olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin besinci
fıkrasında yer alan “İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya
yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün
içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.” hükmü de
dikkate alınarak, tebliğ edilen ceza tutarının yalnızca 1/4’ünün 3/4’ü tahsil
edilecektir.
Bununla birlikte; 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işten
ayrılış bildirgesi ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık çalışanlarının işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin geç verilmesinden
dolayı uygulanan idari para cezası miktarının alt sınırı asgari ücretin onda
biri olarak, üst sınırı ise işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre tutmakla yükümlü oldukları işyeri defter, kayıt
ve belgelerinin Kuruma verilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezası
miktarını aşmayacak şekilde belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen indirimler
haricinde görüldüğü üzere, bilhassa işten ayrılış bildirgelerinde onda biri
uygulaması yapılmıştır.
Söz konusu indirimler genel değerlendirildiğinde; 5083 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin sonuna 5335 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile eklenen
fıkra uyarınca, idarî para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde
bir Türk Lirası’nın (1.00 TL) altında kalan tutarların dikkate alınmayacağı öngörüldüğünden, her bir fiil bazında yapılan hesaplama sonucunda
uygulanacak idari para cezalarının, varsa Kuruş kısmı atılarak tebliğ ve
tahsil edileceğinden, idari para cezalarının tebliğe çıkartılması sırasında bu
hususlara da dikkat edilecektir.
III- İNDİRİMLERİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Gerek perin ve pişmanlık olarak yapılan ödemelerden kaynaklanan indirimler gerekse onda biri ödemesi ilgili uygulanan indirimde kafa karışıklığını kaldrımak için konuyu örnekle izah edelim.
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Buna göre; örneğin, 10/2/2012 tarihinde işe girmiş olan bir sigortalıya
ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin 23/2/2012 tarihinde işveren tarafından kendiliğinden verilmiş olduğu varsayıldığında, söz konusu belgenin
yasal süresi geçirildikten sonra ve 30 günlük süre içinde verilmiş olması
nedeniyle, her ne kadar aylık asgari ücret 886,50 TL olsa da 5083 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca idari para cezası 886,00 TL olarak tebliğe
çıkartılacaktır. Bu durumda, 886,00 tutarındaki idari para cezasının tebliğ
edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenecek olması halinde,
886,00 * 1 / 4 = 221,50
221,50 * 3 / 4 = 166,13 TL’si tahsil edilecektir.
Bununla birlikte; 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işten
ayrılış bildirgesi ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık çalışanlarının işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin geç verilmesinden
dolayı uygulanan idari para cezası miktarının alt sınırı asgari ücretin onda
biri olarak, üst sınırı ise işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre tutmakla yükümlü oldukları işyeri defter, kayıt
ve belgelerinin Kuruma verilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezası
miktarını aşmayacak şekilde belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen indirimler
haricinde görüldüğü üzere, bilhassa işten ayrılış bildirgelerinde onda biri
uygulaması yapılmıştır.
Buna göre; örneğin; 12/3/2012 tarihinde işten ayrılan sigortalıya ait
sigortalı işten ayrılış bildirgesini 22/3/2012 tarihinde Kuruma e-sigorta
yoluyla vermesi gereken işveren, bu bildirgeyi 27/3/2012 tarihinde vermiş olup, bildirgenin geç verilmesinden dolayı işverene uygulanacak idari
para cezası tahakkuk tutarı 88,65 TL’dir. İşverenin işten ayrılış bildirgesini kendiliğinden ve 30 günlük süre içinde verdiği ve 12/4/2012 tarihinde
tebliğ edilen tutarı 18/4/2012 tarihinde ödendiği varsayıldığında 88,65 x
¼ = 22,16 TL, 22,16 x ¾ = 16,62 TL (kuruş kısmı atıldıktan sonra16,00
TL) idari para cezası tahsil edilecektir. Bu ceza 1 işçi için geçerlidir. Ancak unutmamak gerekir ki bu ceza her halükarda ibraz etmeme cezasını
geçmeyecektir. Buna göre; yukarıdaki, örnekte; işverenin bilanço esasına
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tabi defter tuttuğu ve 150 sigortalıya ait sigortalı işten ayrılış bildirgesini
27/3/2012 tarihinde Kuruma verdiği varsayıldığında 2012 yılı Mart ayının
son günü olan 31/3/2012 tarihinde işverene uygulanacak idari para cezası
tahakkuk tutarı 88,65 x 150 = 13.297,50 TL olup, bu tutar bilanço esasına
tabi defter tutmakta olan işverenlere uygulanan tutardan fazla olduğundan
idari para cezası 10.638,00 TL’ye indirilecek, işverenin işten ayrılış bildirgesini 30 gün içinde vermesi ve tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
ödemesi halinde ise 10.638,00 x ¼ = 2.659,50 TL, 2.659,50 x ¾ = 1.994,63
TL (kuruş kısmı atıldıktan sonra 1.994,00 TL) tahsil edilecektir.
II- SONUÇ
İdari para cezalarının genel olarak uygulama gayesi ceza gerektiren fiilin önlenmesidir. Bununla birlikte; 5510 Sayılı Kanun ile getirilen erken
ödeme indirimi uygulaması ile birlikte gelecekte tahsil edilmesi öngörülen
primlerin daha erken bir süre içerisinde Kurum kasasına dahil edilmesi
amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda da primini kanuni süresinden önce
ödeyenler için bir indirim öngörülmüştür.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDE ORTALAMA İŞÇİ SAYISININ
TESPİTİNE İLİŞKİN YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM
YOLLARI
Umut TOPCU*
1- GİRİŞ
İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik
farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet tarafından farklı zamanlarda hazırlanan yasa tasarıları TBMM’ye sunularak yasalaşmıştır. Bilhassa 2008
ila 2010 yılları arasında sigorta prim teşviki ile ilgili 8 teşvik uygulanmıştır. Söz konusu teşviklerin bazılarının nihai bir geçerlilik süresi bulunmazken bazılarının ise nihai süreleri mevcuttu. Yaşanan süreçte teşvikten
faydalanan işveren sayısının giderek arttığı görülmektedir. Ancak her ne
kadar teşvikten faydalanan işveren sayısı artsa da bu günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teşvikten faydalanan işverenlerin gerçekten bu
teşviklerden faydalanma hakkının olup olmadığına yönelik geriye doğru
yapmış olduğu incelemelerde aslında teşvikten faydalanmaması gerektiği
halde faydalanan işverenlerin olduğu anlaşılmış ve işverenlerden geçmişe dönük prim farkları, gecikme zamları ile iptal ve asıl/ek aylık prim ve
hizmet belgeleri düzenlemeleri istenmeye başlanmıştır. Bu durum haliyle
hem işverenlere hem de mali müşavirlerine gerek maddi gerekse de iş yükü
anlamında çeşitli zorluklar çıkarmıştır.
Hangi nedenle prim teşviklerinin yanlış uygulandığı sorusunu cevaplamaya kalktığımızda karşımıza en çok ortalama sigortalı sayısına ilişkin
hesap hatalarının teşvikin yanlış uygulanmasına sebebiyet verdiği görülmektedir.
Yazımızda kısaca 6111 sayılı yasa ile getirilen teşvik ana hatları ile
kısaca hatırlatıldıktan sonra prim teşvikinden faydalanmak için ortalama
sigortalı sayısının tespitinde nelere dikkat edilmesi gerektiği örneklerle
açıklanmaya çalışılacaktır.

* SGK Müfettişi
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II- YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİNİN KAPSAMI
Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul
edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
74. maddesi ile 4447 sayılı Kanun’ a eklenen geçici 10. Madde ile yeniden
düzenlenen söz konusu teşvik ile bilhassa 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin
işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasının sona ermiş olması ve
kamuoyu tarafından söz konusu teşvikin uzatılma taleplerinin olması neticesinde işverenler açısından yeni teşvik devreye girmiştir. Genel olarak
söz konusu teşvik ile 4447 sayılı Kanun’un muhtelif maddelerinde düzenlenen teşviklerin adeta bir revizyonu yapılmış ve neredeyse niteliklerine ve
vasıflarına göre istihdama kazandırılan her bir yeni sigortalı için muhtelif
şartlarda ve oranlarda teşvik unsuru oluşturulmuştur.
Buna göre;
Torba Kanunla getirilen teşvik düzenlemesi;
1- 18 yaşından büyük kadınlar,
2- 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler,
3- 29 yaşından büyük erkekler,
4- Mesleki yeterlik belgesi sahipleri,
5- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler,
6- Mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta
veya yüksek öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar,
7- İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta
veya yüksek öğretimi bitirenler,
8- İŞKUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar,
9- İŞKUR’ a kayıtlı olmadan işe alınanları, kapsamaktadır.

300

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

III- YENİ İŞE ALINAN SİGORTALILARDAN DOLAYI
TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
Geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yeni işe alınan sigortalılardan
dolayı yararlanılabilmesi için,
Sigortalının;
a) 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b) İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması,
c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik
Kurumu’na verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
d) Fiilen çalışması,
İşyerinin;
a) Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,
b) Sigortalının, ortalama sigorta sayısına ilave olarak işe alınmış olması, gerekmektedir.
IV- ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ TESPİTİNE İLİŞKİN
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten,
maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin Kurumumuza verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.
Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş
tarihinden önceki altı ayda SGK’ ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave
olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre,
ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0
(sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ
edilecektir.
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Örnek 1; 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre sigortalılar
yönünden aranılan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (A) Limited Şirketine
ait kırtasiye malzemeleri satışı faaliyet konulu işyerinde 20/3/2011 tarihinde
işe alındığı ve bahse konu işyerinin son altı aylık döneminde,
2011/Şubat ayında : 6
2011/Ocak ayında : 3
2010/Aralık ayında : 3
2010/Kasım ayında : 5
2010/Ekim ayında : 5
2010/Eylül ayında : 6 sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında,
Baz alınan aylardaki toplam sigortalı sayısı: 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 28
Ortalama sigortalı sayısı: 28 / 6 = 4,6 = 5 olacaktır.
Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 6 ve üzerinde sigortalının
çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, maddede aranılan
diğer şartlara sahip olan sigortalılar, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak
işe alınmasalar dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalılardan
dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.
Örnek 2; 1 nolu örnekteki işyerinde, 20/3/2011 tarihi itibariyle işe alınan (B) sigortalısı ile birlikte çalışan toplam sigortalı sayısının;
2011/Mart ayında 5 sigortalı
2011/Nisan ayında 6 sigortalı
2011/Haziran ayında 4 sigortalı
2011/Temmuz ayında 7 sigortalı olduğu varsayıldığında, anılan sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen
destekten ortalama sigortalı sayısının aşıldığı 2011/Nisan ve 2011/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı
yararlanılabilecektir. Bu bağlamda, yeni işe alınan ve maddede aranılan
diğer şartlara sahip olan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olup olmadıkları hususu her bir ayda işe alınan sigortalılar
için ayrı ayrı belirlenecektir.
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Örnek 3; (A) Anonim Şirketince, 2011/Nisan ayında kapsama giren
(A) sigortalısının, 2011/Mayıs ayında ise kapsama giren (B) ve (C) sigortalılarının işe alındığı ve söz konusu işyerinde çalışan sigortalı sayısının,
2011/Nisan ayında işe alınan (A)
sigortalısı için
2011/Mart ayında : 1
2011/Şubat ayında : 2
2011/Ocak ayında : 1
2010/Aralık ayında : 2
2010/Kasım ayında : 1
2010/Ekim ayında : 1

2011/Mayıs ayında işe alınan
(B) ve (C) sigortalısı için
2011/Nisan ayında : 2
2011/Mart ayında : 1
2011/Şubat ayında : 2
2011/Ocak ayında : 1
2010/Aralık ayında : 2
2010/Kasım ayında : 1

olduğu varsayıldığında, 2011/Nisan ayında işe alınan (A) sigortalısı
için dikkate alınacak ortalama sigortalı sayısı;
1+2+1+2+1+1=8
8 / 6 = 1,33 = 1
2011/Mayıs ayında işe alınan (B) ve (C) sigortalısı için dikkate alınacak
ortalama sigortalı sayısı;
2+1+2+1+2+1=9
9 / 6 = 1,5 = 2 olacaktır.
Dolayısıyla, söz konusu destekten (A) sigortalısından dolayı bir sigortalıya ilave olarak çalıştırılması halinde, (B) ve (C) sigortalılarından dolayı
ise iki sigortalıya ilave olarak çalıştırılmaları halinde yararlanılabilecektir.
Örnek 4; 3 nolu örnekteki işyerinde;
2011/Nisan ayında : (A) ve (D) sigortalılarının
2011/Mayıs ayında : (A), (B) ve (C) sigortalılarının
2011/Haziran ayında : (A), (B), (C) ve (E) sigortalılarının
2011/Temmuz ayında : (A), (C) ve (E) sigortalılarının
2011/Ağustos ayında : (A) ve (C) sigortalılarının, çalıştırıldığı varsayıldığında,
2011/Nisan ayında, yalnızca (A) sigortalısından dolayı, 2011/Mayıs
ayında, (A) sigortalısının yanı sıra (B) ve (C) sigortalılarından yalnızca birinden dolayı, 2011/Haziran ayında, (A), (B) ve (C) sigortalılarından dolayı 2011/Temmuz ayında, (A) ve (C) sigortalılarından dolayı, 2011/Ağustos
ayında, yalnızca (A) sigortalısından dolayı, yararlanılabilecektir.
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Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan bazı aylarda sigortalı
çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış
aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.
Örnek 5; 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde aranılan
şartlara sahip bir sigortalının 12/4/2011 tarihinde işe alındığı ve bahse
konu işyerinde çalışan sigortalı sayısının,
2011/Mart ayında : Bildirim yapılmamış,
2011/Şubat ayında : 6
2011/Ocak ayında : 5
2010/Aralık ayında : 3
2010/Kasım ayında : 3
2010/Ekim ayında : Bildirim yapılmamış, şeklinde olduğu varsayıldığında, ortalama sigortalı sayısı,
6 + 5 + 3 + 3 = 17
17 / 4 = 4,25 = 4 olacaktır.
Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerek
işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması halinde, sigortalıların, ortalama sigortalı
sayısına ilave olup olmadıklarına bakılamayacağından, kapsama giren sigortalıların tamamından dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden
yararlanılabilecektir.
Örnek 6; 5510 sayılı Kanun kapsamına 13/4/2010 tarihinde alınmış
olan bir işyerinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde aranılan diğer şartlara sahip (A) sigortalısının 28/4/2011 tarihinde işe alınmış
olduğu varsayıldığında, bahse konu işyerinde 2011/Nisan ayı içinde işe
alınanlar için, 2011/Mart ve öncesinde sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, söz konusu
destekten yararlanılıp yararlanılmayacağının tespitinde 2011/Nisan ayında işe alınan sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınıp
alınmadığına bakılmayacaktır.
Gerek ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede,
gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının
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tespiti sırasında, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet
belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya
dahil edilecektir.
Örnek 7; Ortalama sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak olan
2011/Ocak ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarının;
(A) sigortalısı 20 gün, 1.000,00 TL
(B) sigortalısı 25 gün, 1.200,00 TL
(C) sigortalısı 0 gün, 0,00 TL
(D) sigortalısı 10 gün, 300,00 TL (SGDP‟ne tabi çalışan) olduğu varsayıldığında, 2011/Ocak ayında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının 4
olduğu kabul edilecektir.
Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her
bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve
ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından,
iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı
düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
Örnek 8; (A) Limited Şirketinin ortalama sigortalı sayısının tespitinde
dikkate alınacak aylardan olan 2011/Şubat ayında, 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “asıl nitelikteki” aylık prim ve hizmet belgesi ile 8 sigortalı, 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan
“ek nitelikteki” aylık prim ve hizmet belgesi ile 3 sigortalı, 1 nolu belge
türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile 2 sigortalı, 2 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen
“asıl nitelikteki” aylık prim ve hizmet belgesi ile 3 sigortalı bildiriminde
bulunulmuş olduğu varsayıldığında, bu işyerinde 2011/Şubat ayında çalıştırılmış olan sigortalı sayısı 8 + 3 – 2 + 3 = 12 olarak kabul edilecektir.
Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık döneme ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten
ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış
olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki
ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.
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Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde
işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.
Örnek 9; 2011/Ocak ayında Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin
Sigortalı
Prim Gün Sayısı İşe Giriş Tarihi İşten Ayrılış Tarihi
(A) Sigortalısı 10
21.01.2011
(B) Sigortalısı 1
31.01.2011
(C) Sigortalısı 2
02.01.2011
şeklinde olduğu varsayıldığında, 2011/Ocak ayında çalışan sigortalı sayısı 3 olarak kabul edilecektir.
V- SONUÇ
Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul
edilen 6111 sayılı Kanun’un 74. maddesi ile getirilen söz konusu teşvik ile
bilhassa 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasının sona ermiş olması ve kamuoyu tarafından söz konusu teşvikin
uzatılma taleplerinin olması neticesinde işverenler açısından yeni teşvik
devreye girmiştir. Söz konusu düzenleme ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların önceki düzenlemede olduğu gibi teşvik kapsamında sayılmasının yanında bu teşvik ile 29 yaşından büyük erkeklerin teşvik kapsamına alınmış, 5510 sayılı Kanun’un
4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar
veya mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulunu bitirenlerin daha avantajlı olarak yararlanmaları sağlanmıştır.
Ayrıca teşvikten yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların,
ortalama (işe alındığı tarihten önceki altı aylık süredeki) sigortalı sayısına
ilave olarak işe alınmış olmaları ve işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş
prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Bunlar, istihdamın artırılması ve teşvik edilmesi bakımından bu Kanunun amaca uygun, olumlu sonuçlar doğulacak doğru ve yerinde yapılmış
olan düzenlemelerdir. Ancak teşvikten faydalanılmasına ilişkin mevzuatın
sadeleştirilmesi ve/veya anlaşılır hale getirilmesi de amaçlanan hedeflere
ulaşılması açısından hayati öneme sahip olduğu unutulmamalıdır.
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SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI
İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ
Ekrem TAŞBAŞI*

I-GİRİŞ
Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor.
Sosyal güvenlik açısından da önemli bir olgu olan kayıt dışılık işçi kesiminin sağlık hizmetlerinden yeterince ya da hiç yararlanamaması, emekli
olamaması ya da geç emekli olması, emekli maaşının düşük olması gibi
birçok olumsuzluluğu beraberinde getiriyor. Bunun yanında gelir dağılımında adaletsizliğe neden olduğu gibi çalışma barışını da bozuyor. Sosyal
güvenlik reformunun yapılmasından sonra sosyal güvenlik mevzuatında
kayıt dışılık oranı % 37’ye kadar düştü.
Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler sosyal güvenlik mevzuatı açısından
önemli maliyetlerle karşılaşma riski altındadırlar. Bu makalede kayıt dışı
istihdamın işverenlere maliyetinin bir kısmı olan idari para cezaları ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinden beş
puanlık indirimin 1 yıl boyunca iptal edilmesinden bahsedilecektir. Ayrıca
denetimin engellenmesi ve cebir ve şiddet kullanılması halinde işverenlerin karşılaşacakları idari para cezalarından bahsedilecektir.
II- KAYITDIŞI İSTİHDAMIN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
AÇISINDAN İŞVERENLERE MALİYETİ
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bir ihbar sonucunda (X) işyerinde
Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanlarınca 01.08.2012 tarihinde
yapılan denetimde 10 kişinin 1 yıldır kayıt dışı çalıştığı tespit edilmiştir.
Bunun işverene sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinden kaynaklanan idari para cezaları ile malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinden beş puanlık indirimin
1 yıl boyunca iptal edilme maliyeti aşağıda açıklanacaktır.:
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı
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a) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesinden Kaynaklanan
İdari Para Cezaları
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8
inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işverenler, hizmet akdi ile çalıştırdıkları sigortalı sayılan kişileri, çalıştırmaya başladıktan yani sigortalılık
başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi
uyarınca sigortalı işe giriş bildirgesinin belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde
anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret
tutarında idari para cezası uygulanır.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından
veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari
ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu
idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya
belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde yukarıda belirtildiği üzere Mahkeme kararı, Kurumun ya da diğer kamu kurumlarının
denetim elemanının tespiti ya da belirtilen kurum ve kuruluşlardan alınan
bilgi ve belgelerden verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş
katı tutarında idari para cezası uygulanır.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, Kurumun denetim ve
kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden anlaşılması halinde
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bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Dolayısıyla
01.07.2012-31.12.2012 döneminde aylık asgari ücret 940,50 TL olduğundan işveren hakkında 10 kişinin işe giriş bildirgesinin verilmemesinden dolayı 18.810 TL (940,50 TLx2x10) idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca
bir yıl içerisinde sigortasız işçi çalıştırılmasına ilişkin yeni bir tespit olması
halinde bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari
para cezası uygulanacaktır.
b) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesinden Kaynaklanan
İdari Para Cezaları
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendine
göre aynı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi
gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da
Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu
tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;
1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte
biri tutarında,
2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca
re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,
4) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin
denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli
kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği
veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin
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asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği
dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında,
idari para cezası uygulanır.
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan
tespitler sonucunda işverenin 10 sigortalıların hizmetleri veya kazançlarını(2012/Temmuz ve Ağustos ayları dahil) Kuruma bildirilmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla işveren hakkında her bir ay için aylık asgari ücretin
iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. İşveren hakkında uygulanacak idari para cezası tutarı aşağıda yer almaktadır.
Prim Belgesinin Ait Olduğu Ay
2011/Ağustos
2011/Eylül
2011/Ekim
2011/Kasım
2011/Aralık
2012/Ocak
2012/Şubat
2012/Mart
2012/Nisan
2012/Mayıs
2012/Haziran
2012/Temmuz
2012/Ağustos
Toplam

Uygulanacak İdari Para Cezası
1674 TL
1674 TL
1674 TL
1674 TL
1773 TL
1773 TL
1773 TL
1773 TL
1773 TL
1773 TL
1881 TL
1881 TL
1881 TL
22.977 TL

c) Denetimin Engellenmesi ve Cebir ve Şiddet Kullanmaktan
Kaynaklanan İdari Para Cezaları
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ( ı ) bendine
göre Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının;
l) Bu Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri
ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel
olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş
katı tutarında idari para cezası uygulanır.
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2) Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan
işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha
ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza
Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu
suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para
cezası uygulanır.
Buna göre 01.08.2012 tarihinde yapılan denetim sırasında denetimin
engellenmesi ya da cebir ve şiddet kullanılması söz konusuysa işveren hakkında denetimin engellenmesi halinde 4.702,50 TL, cebir ve şiddet kullanılması halinde ise 9.405 TL idari para cezası uygulanacaktır.
d) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren
Hissesinden Beş Puanlık İndirimin 1 yıl Boyunca İptal Edilmesi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81
inci maddesinin birinci fıkrasına 5763 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi
ile eklenen (ı) bendi uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör
işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık
kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır.
İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin
sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren
hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borcu bulunmaması gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının;
(a) bendinde, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, sigortalının prime esas kazancının % 20’si olduğu, bunun % 9’unun sigortalı
hissesi, % 11’inin işveren hissesi olduğu, (b) bendinde ise, Kanunun 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için
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uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, (a) bendinde belirtilen % 20 oranına; 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1
puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet
gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan, eklenmesi suretiyle belirleneceği, bu
şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka
ait primin tamamının işveren tarafından ödeneceği, öngörülmüştür.
Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara
göre vazife malullüğü aylığı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için esas alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
prim oranları;
- Fiili hizmet zammının uygulanmadığı işlerde; % 9 sigortalı hissesi, %
11 işveren hissesi,
- 60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi,
% 12 işveren hissesi,
- 90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi,
% 12,5 işveren hissesi,
- 180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi,
% 14 işveren hissesi,
olacaktır.
Bu bağlamda, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari
para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu
bulunmayan işverenlerin, kapsama giren sigortalılarına ilişkin aylık prim
ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek yasal süresi içinde Kuruma göndermeleri halinde, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primlerinden yukarıda belirtilen işveren hisselerinin beş puanlık kısmı, ilgili ayda tahakkuk etmiş sigorta primlerinin işveren hissesinin Hazinece
karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin tamamının yasal süresi içinde
ödenmesi kaydıyla, Hazinece karşılanacaktır.
Örnek - Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası
ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan
ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (1) olan (D) Anonim Şirketinin,
kapsama giren sigortalılarına ilişkin 1 nolu belge türü ve 5510 sayılı Kanun
314

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu 2008/Ekim ayına ilişkin aylık
prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılarına ait prime esas kazanç tutarı
toplamının 5.000,00 YTL olduğu varsayıldığında, tahakkuk eden primler,
Sigorta kolları
KVSK Primi :
MYO Primi :
GSS Primi
:

S.P.E.K.
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Prim oranı / %
1,00
20,00
12,50

Prim tutarı / TL
50,00
1.000,00
625,00

olacak olup, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin,
5.000,00 X 5 % = 250,00 YTL’si işveren hissesine ait Hazinece karşılanacak olan tutar,
5.000,00 X 6 % = 300,00 YTL’si işveren hissesine ait işverence ödenecek olan tutar,
5.000,00 X 9 % = 450,00 YTL’si sigortalı hissesine ait işverence ödenecek tutar,
olacaktır.
Bu durumda, işveren tarafından ödenmesi gereken, 50,00 TL (KVSK
Primi) + 750,00 TL [(300,00 TL + 450,00 TL) MYO Primi] + 625,00
YTL (GSS Primi) = 1.425,00 TL’nin yasal ödeme süresinin son günü olan
30/11/2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle ilk iş günü olan
1/12/2008 Pazartesi gününe kadar ödenmesi halinde, 250,00 TL tutarındaki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri Hazinece karşılanacaktır.
Buna karşın, işveren tarafından ödenmesi gereken 1.425,00 YTL tutarındaki sigorta primleri, 1/12/2008 tarihine kadar ödenmediği veya eksik
ödendiği takdirde, 1.425,00 YTL + 250,00 YTL = 1.675,00 YTL’nin tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. (Sosyal Güvenlik Kurumunun 2008/93 sayılı Genelgesi, 13.11.2008)
Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri
sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamazlar. Bu nedenle 1 Ağustos 2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda prim ödeme gün sayıları ile
prime esas kazançlarının Kuruma bildirilmediği tespit edildiğinden işverenin 2012/Eylül ila 2013/Ağustos aylarında beş puanlık prim indiriminden
yararlanması mümkün değildir. Özellikle çok sayıda işçi çalıştıran işveren-
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lerin açısından beş puanlık prim indirimden 1 yıl boyunca yararlanılamaması işverenler açısından önemli bir maliyet unsuru olmaktadır.
III- SONUÇ
Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler aslında çok büyük risk almaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinden kaynaklanan idari para cezaları ile malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinden beş puanlık
indirimin 1 yıl boyunca iptal edilme riski bunların bir bölümünü teşkil etmektedir.
İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde özellikle de ölüm durumlarında
işverenlerin karşılaşacakları maliyetler yukarıda bahsettiklerimiz çok daha
fazladır.
Olayın işverenlere maliyet unsuru yanında çalışma barışı ve insan ve
yaşam hakkı bağlamında değerlendirdiğimizde kayıtlı istihdamın önemi
ortaya çıkacaktır.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (13.11.2008) 2008/93 Sayılı Genelge. Ankara: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
T.C. Yasalar (31.05.2006). Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Ankara: Resmi Gazete ( 26200 sayılı)
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HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR’LU OLAN DUL KADINLAR
DAVA AÇARAK SGK’DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ
Son zamanlarda gündemde olan önemli bir Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yargıtay’ın bu kararı, dul bir kadının SGK’ya aleyhine dava açarak
hem SSK’lı kocasından, hem de SSK’lı babasından aynı anda, birlikte ve
eksiksiz olarak dul ve yetim aylığını alabilmesine imkân vermiştir.
Fakat kamuoyunda Yargıtay’ın bu kararından sadece ölen kocası ile babasından her ikisi de SSK’lı olan kadınların faydalanabileceğine dair yanlış bir algı ve anlayış oluşmuştur. Bahse konu Yargıtay kararından, yalnızca
SSK sigortalıları ve bunların hak sahiplerinin yararlanabileceği açısından
baktığımızda tek taraflı ve eksik bir bakış açısı olacaktır.
Bu nedenle, babası ve kocası SSK’lı olan dul kadınlara SGK’dan çift
aylık alma imkânı veren bu Yargıtay kararının, babası ile kocasından her
ikisi de Bağ-Kur’lu olan dul kadınlar için de emsal teşkil edip etmeyeceğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Yani, babası ve kocası BağKur’lu (tarım Bağ-Kur’lusu veya esnaf Bağ-Kur’lusu olması fark etmez)
olup, sonradan her ikisi de vefat ederlerse, dul kadınların SGK aleyhine iş
mahkemelerine dava açtıklarında, açtıkları bu davaları kazanıp SGK’dan
hem babaları hem de kocaları üzerinden çift aylık alıp alamayacaklarının
izah edilmesi gerekmektedir. Bu makale çalışmamızda, bu konunun detayları üzerinde durup açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.
II- EŞİ VE BABASI SSK’LI OLAN KADINLARA DAVA YOLUYLA
SGK’DAN ÇİFT AYLIK BAĞLANMASIYLA İLGİLİ YARGITAY
KARARI
Yargıtay’ın çift aylık bağlanma konusunda vermiş olduğu karar, dul bir
kadının hem SSK’lı kocasından hem de SSK’lı babasından aynı anda, birlikte ve eksiksiz olarak SGK’dan dul ve yetim aylığı alabilmesine olanak
tanıyan bir karardır.
* SGK Müfettişi
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Bilindiği üzere, 506 sayılı yasanın ölüm sigortasından “eş ve çocuklara aylık bağlanması” başlıklı 68 inci maddesinin, 06.08.2003 tarihli ve
4958 sayılı yasa ile değişmeden önceki haline göre, kız çocuklarına aylık
bağlanma şartları arasında, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında -kendi çalışmalarından dolayı olsun ya da olmasın- gelir veya aylık
alma şartı yoktu.
Kız çocuklarının SSK’dan yetim aylığı alma şartları arasına SSK,
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamından gelir veya aylık almama şartı,
06.08.2003 tarihli ve 4958 sayılı yasa ile getirilmiştir. 506 sayılı yasanın
4958 sayılı yasayla değişik, 68/IV. maddesi hükümleri; “VI - Sigortalının
kız çocuklarına bağlanan aylıklar, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına
tabi işlerde çalışmaya buralardan gelir veya aylık almaya başladıkları
veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren kesilir. Aylığın
kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde I inci bölümün (C)
fıkrası hükmü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak yeniden aylık
bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak
kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir.” şeklindedir.
Kanun metnindeki hükümlerden anlaşılacağı üzere, kız çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamından gelir veya aylık almama şartı ilk olarak 06.08.2003 tarihinden itibaren
SSK mevzuatına getirilmiştir.
02.07.2005 tarihli ve 5386 sayılı Yasa’nın 2. maddesi ile 506 sayılı
Yasa’ya eklenen Geçici 91 inci maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre ise,
06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve
aylıkların, bunların evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına
tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya
aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaması gerekmektedir.
İşte Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 29.03.2011 gün ve 2010/1954 Esas,
2011/2938 Kararı, üstteki mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurarak,
her ikisi de SSK’lı olan eş veya karı/kocadan birisinin 06.08.2003 tarihinden önce ölmüş olması halinde, dava açmak yoluyla SGK’dan çift
aylık alınabileceğini ortaya koymaktadır.
Yargıtay’ın söz konusu karar metnini özeti; “Dava, 27.08.2003 tarihinde ölen eşinden dolayı 01.10.2003 tarihinden itibaren ölüm aylığı al318
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makta olan davacının 01.04.1996 tarihinde ölen sigortalı babası Ahmet
Doğan’dan da ölüm aylığına hak kazandığının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. Dosyadaki kayıt ve belgelerden, 506 sayılı Yasa kapsamında yaşlılık aylığı alan davacının babası
Ahmet Doğan’ın 01.04.1996 tarihinde, eşi Muhammet Adnan Yüzgeç’in
27.08.2003 tarihinde vefat ettiği, davacının ölen eşinden dolayı 01.10.2003
tarihinden itibaren ölüm aylığı aldığı, davacının 04.01.2008 tarihli dilekçesi ile ölen babasından ölüm aylığı bağlanmasını talep ettiği, Kurumun
28.02.2008 gün ve 156450 sayılı yazı ile 506 sayılı Yasa’nın 23 ve 68.maddelerine göre anadan veya babadan veya eşinden gelir/aylık almaya hak
kazanan kız çocuklarına bu aylıklardan sadece yüksek olanın ödeneceğini,
davacının eşinin aylığının yüksek olması nedeniyle babasından dolayı aylık alamayacağını belirterek talebi reddettiği anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık,
ölen eşinden dolayı ölüm aylığı almakta olan davacının babasından da
ölüm aylığına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. 506
sayılı Yasa’nın 65, 66 ve 68. maddelerine göre aylık bağlama koşulları
bulunduğu takdirde ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına ölüm sigortasından aylık bağlanır. Davacıya, eşi Muhammet Adnan
Yüzgeç’in 27.08.2003 tarihinde vefat etmesi üzerine 01.10.2003 tarihinden
itibaren ölüm aylığı bağlanmıştır. Davacı, bu davada, eşi yanında babasından da ölüm aylığı bağlanmasını talep etmektedir. 506 sayılı Yasa’nın 68.
maddesinin 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Yasa’nın 35.
maddesi ile değişik VI. bendine göre, sigortalının kız çocuklarına bağlanan
aylıklar, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi işlerde çalışmaya buralardan gelir veya aylık almaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip
eden devre başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan sebebin
ortadan kalkması halinde I. bölümün (C) fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son
bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 02.07.2005 tarih ve 5386 sayılı Yasa’nın 2. maddesi
ile 506 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici 91. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına
göre, 06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar, bunların evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına
tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya
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aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaz. Bunlardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen
veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları, kesme veya durdurma
tarihi itibariyle talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır. Gelir ve aylığın kesilmesi nedeniyle diğer hak sahiplerine önceki hisselerinden fazla
ödenen tutarlar, gelir ve aylığı tekrar başlatılacak hak sahibine yapılacak
ödemeden mahsup edilir. Gelir veya aylığı kesilenlerden tahsil edilmiş olan
tutarlar aynen iade edilir. Somut olayda, davacı, 01.10.2003 tarihinden
itibaren ölen eşinden ölüm aylığı almaktadır. Davacı, 01.04.1996 tarihinde ölen babasından dolayı ölüm aylığı talebini 04.01.2008 tarihinde
dile getirmiştir. Davacının evli olması nedeniyle eşinin ölüm tarihi olan
27.08.2003 tarihinden önce ölüm aylığı talep etmesi mümkün değildir. Ancak 02.07.2005 tarih 5386 Sayılı Yasa’nın 2. Maddesi ile 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa eklenen Geçici 91. Madde ile getirilen düzenlemeye
göre 06.08.2003 tarihinden önce ölen babası nedeniyle hak sahibi olan
davacı, eşinden ölüm aylığı almakta olsa dahi evliliğinin ölüm nedeniyle son bulmasından sonra babasından da ölüm aylığı talep etme hakkına
sahiptir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin davanın
kabulü yerine reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma
nedenidir.” şeklindedir.
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu bu karar, Ankara 13.
İş Mahkemesi’nin 17.12.2009 ve 2008/264 Esas, 2009/968 Karar sayılı
kararı üzerine verilmiştir. Bozma kararının ardından yerel mahkeme kararında direnmesi üzerine, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine gelmiştir. Dosyayı inceleyen hukuk genel kurulu yerel mahkemenin
direnme kararını bozarak, üstte metnini verdiğimiz 21. Hukuk Dairesi’nin
görüşüne uygun karar vermiştir.
III- YARGITAYIN DUL KADINA ÇİFT AYLIK KARARINA
GÖRE HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR’LU OLAN
KADINLAR DA SGK’DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER
Hem kocası hem babası SSK’lı olan dul kadınlara dava yoluyla
SGK’dan çift aylık alabileceklerini yazımızın üstteki bölümlerinde izah ettik. Şimdi ise üstte örneğini verdiğimiz Yargıtay kararının hem kocası hem
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de babası Bağ-Kur’lu olan dul kadınlar için uygulanıp uygulanmayacağını
açıklamaya çalışalım.
Dul bir kadının hem Bağ-Kur’lu (4/b sigortalısı) kocasından, hem de
Bağ-Kur’lu (4/b sigortalısı) babasından çift aylık alma konusunda Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun günümüzde yaptığı uygulamalarının yasal dayanağı, 5510 sayılı yasanın “Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi” başlıklı 54 üncü
maddesidir.
Sözünü ettiğimiz 54/a-5 maddesi gereğince, dul kadınların hem BağKur’lu kocasından hem de Bağ-Kur’lu babasından birlikte aylık alma hakları bulunmamaktadır. Bu madde gereğince, hem Bağ-Kur’lu kocasından
hem de Bağ-Kur’lu babasından aylık almaya müstahak durumdaki dul bir
kadın, yalnızca miktarı fazla olan aylığı SGK’dan alabilmektedir. SGK’nın
18.11.2008 tarihli ve 2008/96 sayılı genelgesi ile 22.07.2011 tarihli ve
2011/58 sayılı genelgesinde de aynı ifadeler yer almaktadır.
5510 sayılı yasanın 54/a-5 maddesi gereğince, günümüz itibariyle
SGK’dan hem Bağ-Kur’lu kocasından hem de Bağ-Kur’lu babasından birlikte aylık almak için talepte bulunan kadınların talepleri geri çevrilmekte
ve bu durumda olanlara SGK tarafından çift aylık bağlanmamaktadır.
SGK’nın günümüz itibariyle yapmış olduğu uygulama bu şekilde olmakla birlikte, bu konuda dava açıldığı takdirde hem kocası hem de babası
Bağ-Kur’lu olan dul kadınların da SGK’dan çift aylık alabileceklerini belirtmek isteriz.
Bilindiği üzere, 1479 sayılı esnaf Bağ-Kur yasasının ölüm sigortasından “eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması” başlıklı 45 inci maddesinin, 24.07.2003 tarihli ve 4956 sayılı yasa ile değişmeden önceki haline göre, kız çocuklarına aylık bağlanma şartları arasında, SSK, Bağ-Kur
ve Emekli Sandığı kapsamında -kendi çalışmalarından dolayı olsun ya da
olmasın- gelir veya aylık alma şartı yoktu.
Kız çocuklarının Bağ-Kur’dan yetim aylığı alma şartları arasına SSK,
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamından gelir veya aylık almama şartı,
24.07.2003 tarihli ve 4956 sayılı yasa ile getirilmiştir. 1479 sayılı yasanın
4956 sayılı yasayla değişik, 45/c maddesi hükümleri; “c) I8 yaşını, orta
öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25
yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu Kanun ile
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diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar
kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malül olan erkek çocuklarla,
yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı
gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine % 25’i, … Aylık veya
toptan ödeme şeklinde verilir.” şeklindedir.
Kanun metnindeki hükümlerden anlaşılacağı üzere, kız çocuklarına
yetim aylığı bağlanabilmesi için SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamından gelir veya aylık almama şartı ilk olarak 24.07.2003 (02.08.2003)
tarihinden itibaren Bağ-Kur mevzuatına getirilmiştir.
İşte Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 29.03.2011 gün ve 2010/1954
Esas, 2011/2938 Kararı ile üstteki mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurduğumuzda, söz konusu Yargıtay kararı Bağ-Kur’lular için de bir
emsal oluşturacak ve her ikisi de Bağ-Kur’lu olan eş veya karı/kocadan
birisinin 02.08.2003 tarihinden önce ölmüş olması halinde, bu durumdaki dul kadınlar iş mahkemelerine dava açarak SGK’dan çift aylık alabileceklerdir.
IV- SONUÇ
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun günümüzde yapmış olduğu uygulamaya
göre, bir kadın hem SSK’lı babasından hem de SSK’lı kocasından birlikte
ölüm aylığı alamamaktadır. Böyle bir durumdaki kadın ancak bu aylıklardan tercih ettiği yüksek aylığı alabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu
uygulamasına dayanak olarak, 5510 sayılı yasanın 54/a-5 maddesi hükümlerini göstermektedir.
Yargıtay 21. Hukuk Daire’sinin 29.03.2011 gün ve 2010/1954 Esas,
2011/2938 Kararında ise, “her uyuşmazlığın dayandığı işlem veya olayların meydana geldiği tarihte yürürlükte olan yasal kurallara göre çözümlenmesi gerektiği” ilkesinden hareketle konu değerlendirilmiş ve kız
çocuklarına SSK mevzuatına göre yetim aylığı bağlanabilmesi için SSK,
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamından gelir veya aylık almama şartının
ilk olarak 06.08.2003 tarihinde SSK mevzuatına getirildiği, bu hükmün
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ancak 06.08.2003’ten sonraki olaylara uygulanabileceği, dolaysıyla baba
veya kocadan herhangi birisinin ölüm tarihi 06.08.2003 tarihinden önce
ise, bir kadının hem SSK’lı babasından hem de SSK’lı kocasından ölüm
aylığı alabileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu anlatılanlardan olarak, 21. Hukuk Daire’sinin 29.03.2011 gün ve
2010/1954 Esas, 2011/2938 Kararı, hem kocası hem de babası Bağ-Kur’lu
olup ta bunlardan ikisi de ölen dul kadınların SGK’dan çift aylık alabilmesine emsal oluşturmaktadır. Çünkü, SSK mevzuatındaki gibi Bağ-Kur
mevzuatında da, kız çocuklarına yetim aylığı bağlanırken, SSK, Bağ-Kur
ve Emekli Sandığı kapsamından gelir veya aylık almama şartı ilk olarak,
02.08.2003 tarihli ve 4956 sayılı yasa ile getirilmiştir. Dolaysıyla, ölen
Bağ-Kur’lu kocası veya babasından her ikisi de Bağ-Kur’lu olan dul kadınlardan, eş (karı veya koca) veya babasından herhangi birisinin 02.08.2003
tarihinden önce ölmüş olması halinde, SGK aleyhine iş mahkemelerine
dava açarak SGK’dan hem dul, hem de yetim aylığını birlikte ve tam olarak alabilme imkânları bulunmaktadır.
Özetle; Bağ-Kur’lu kocasının veya Bağ-Kur’lu babasının herhangi birisinin ölüm tarihleri 02.08.2003’ten önce olanlar SGK’dan önce hem baba
ve hem koca üzerinden dul ve yetim aylığını bilikte almak için yazılı olarak
talepte bulunsunlar. SGK’dan ret cevabı geldiğinde ise, üstte verdiğimiz
Yargıtay kararını ve Bağ-Kur mevzuatını emsal göstererek iş mahkemelerine dava açtıklarında, açtıkları davayı kazanacaklar ve dava yoluyla
SGK’dan çift aylık alma hakkı elde edeceklerdir.
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1/1/2008 TARİHİNDEN SONRA İLK DEFA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ
KİŞİ OLARAK KIZ ÇOCUKLARINA SAĞLANACAK SAĞLIK
YARDIMLARI
Mikail KILINÇ*
1.GİRİŞ
Sosyal Güvenlik açısından evli olmayan kız çocuklarının durumu gerek 01.10.2008 öncesinde, gerekse 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan 6111 sayılı kanun ile çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bu yazımızın konusunu 6111 sayılı kanun ile kız çocuklarının sağlanacak sağlık
yardımlarından yararlanma şartları örneklerle açıklanacaktır.
2.KIZ ÇOCUKLARINA SAĞLANACAK SAĞLIK YARDIMLARI
VE KOŞULLARI
1/10/2008 tarihinden önce bir şekilde anne veya babasından bakmakla
yükümlü olan kız çocuklarının müktesep hakları korunarak 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle
yaş şartı aranmadan evleninceye veya çalışmaya başlayıncaya kadar sağlık
yardımlarından yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.
Ancak, bu tarihten (1/10/2008 tarihinden) sonra ilk defa anne veya babalarından dolayı bakmakla yükümlü olan kız çocukları için ise şu andaki
mevcut düzenleme çerçevesinde, kız çocuklarının ilköğretim görmeleri halinde en fazla 18, ortaöğretim görmeleri halinde en fazla 20 ve yükseköğretim görmeleri halinde de en fazla 25 yaşına kadar sağlık yardımı almaları
şeklinde uygulama söz konusu olacaktır.
Bu durum ilk defa sisteme girecek olan anne ve babaları kapsamaktadır.
Konunun anlaşılması için birkaç örnek vermek yerinde olacaktır.
Örnek 1- 13 yaşındaki (A) kız çocuğunun anne veya babası 1/1/2012
tarihinde ilk defa sisteme girmiş (daha önce çalışması yoksa, yani kız çocuğu daha önce bakmakla yükümlü kişi sıfatına girmemişse) bu kız çocuğu
öğrenim şartına bakılmaksızın 18 yaş, ortaöğretim görmesi durumunda 20,
* SGK Müfettiş Yardımcısı
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yükseköğretim görmesi halinde de en fazla 25 yaşına kadar anne veya babasından sağlık yardımı alabilecektir.
Örnek 2- 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan anne
ve babanın (B) kız çocuğu öğrenim şartına bakılmaksızın 18 yaş, ortaöğretim görmesi durumunda 20, yükseköğretim görmesi halinde de en fazla 25
yaşına kadar anne veya babasından sağlık yardımı alabilecektir.
Örnek 3- 1/10/2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan anne ve babanın (C) kız çocuğu 1/10/2008 tarihinden sonra doğmuş ise bu kız çocuğu
öğrenim şartına bakılmaksızın 18 yaş, ortaöğretim görmesi durumunda 20,
yükseköğretim görmesi halinde de en fazla 25 yaşına kadar anne veya babasından sağlık yardımı alabilecektir.
Bu durumda, 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa bakmakla yükümlü
olan kız çocukları öğrenimlerini tamamladıklarında, anne veya babalarından sağlık yardımı alamayacaklar, ancak, yeni getirilen sistem gereğince
de bir şekilde zorunlu olarak genel sağlık sigortasından yararlanmak durumunda olacaklardır.
Zira, 1/1/2012 tarihinden itibaren çalışmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen veya SGK’dan gelir ya da aylık alamayan kişiler de zorunlu olarak gelir durumlarına göre ya primleri devlet ya da kendileri tarafından ödenerek
genel sağlık sigortası kapsamında olacaktır.
Daha açık ifadelerle, kız çocukları da yine sistem içerisinde olmakla
birlikte, genel sağlık sigortasından yararlanma şekli değişmiş olacaktır.
Kız çocuklarının anne veya babalarından dolayı sağlık yardımı almalarının sonlanması halinde kız çocuğu gelir testine tabi tutulacaktır.
Eğer kız çocuğu ailesi ile birlikte yaşıyorsa ailenin tüm gelir ve harcamaları
dikkate alınarak, ailede kişi başına düşen gelir miktarı tespit edilecektir.
Tespit edilen gelir miktarı;
1) İçinde bulunulan yıla ait asgari ücretin 1/3’ünden az ise bunların
primleri devlet tarafından ödenerek,
2) İçinde bulunulan yıla ait asgari ücretin 1/3’ünden fazla olması durumunda;
a) Gelir, asgari ücretin 1/3’ü ila asgari ücret arasında ise asgari ücretin
1/3’ü matrahı üzerinden % 12 genel sağlık sigortası primi (2012 yılının
ikinci 6 ayı için 37,63.-TL),
b) Gelir, asgari ücret ila asgari ücret 2 katı arasında ise bir asgari ücret
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matrahı üzerinden % 12 genel sağlık sigortası primi (2012 yılının ikinci 6
ayı için 112,86.-TL),
c) Gelir, asgari ücretin 2 katından fazla ise 2 asgari ücret matrahı üzerinden %12 genel sağlık sigortası primi (2012 yılının ikinci 6 ayı için
225,72.-TL),
kendilerince ödenerek, genel sağlık sigortası kapsamı içinde yer alınacaktır.
Dikkat edilecek olursa ödenecek prim miktarları her yıl belirlenecek
olan asgari ücrete göre değişkenlik gösterecektir.
Şu anda gelir test işlemleri sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından yapılarak SGK’ya bildirilmektedir.
Yani, gelir testi için kişilerin bulundukları yerdeki sosyal yardımlaşma
vakıflarına başvurması gerekmektedir.
3.SONUÇ
01.10.2008 tarihi öncesinde anne veya babasından bakmakla yükümlü olarak sağlık yardımı alan evli olmayan kız çocukları, bu haktan faydalanmaya aynen devam edecekler, 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa
bakmakla yükümlü olarak sağlık yardımı alan evli olmayan kız çocukları,
öğrenim şartına bakılmaksızın 18 yaşına kadar, ortaöğretim görmesi durumunda 20, yükseköğretim görmesi halinde de en fazla 25 yaşına kadar
anne veya babasından sağlık yardımı alabilecektir. Bu şartları taşımayan
evli olmayan kız çocukları gelir testine tabi olacak ve bunun sonucunda çıkan duruma göre primini kendisi ya da devlet ödeyerek sağlık yardımından
faydalanacaktır.
KAYNAKÇA
T.C Yasalar (01.08.1964) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Ankara: Resmi Gazete (11779sayılı)
T.C Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ankara : Resmi Gazete (26200sayılı)
T.C Yasalar (25.02.2011) 6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması il Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ankara: Resmi Gazete (27857 sayılı 1. Mükerrer)
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ÖRNEKLERLE 6322 SAYILI KANUN SONRASI YENİ SİGORTA
PRİM TEŞVİK SİSTEMİ
Bünyamin ESEN*
I- GİRİŞ
Sosyal güvenlik sistemimizde uygulanmakta bulunan sigorta prim teşvikleri özellikle küresel ve sektörel krizlerin istihdam üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak, kayıtlı istihdamı arttırmak, turizm gibi bazı sektörlerde yatırımı özendirmek, üretim süreçlerine inovasyon, ARGE’yi ve yeni
teknoloji adaptasyonunu desteklemek, bölgesel ve sektörel olarak yatırım
ortamını verimli hale getirmek gibi çeşitli amaçlara özgülenmiştir.
Bununla birlikte teşviklerin şimdiye kadar bölgesel kalkınma mantığı
ile uyumlu olmadığı, kalkınmada öncelikli yörelere istihdam çekmekte yetersiz kaldığı görülmektedir. Teşviklerden yararlanan işverenlerin istatistiklerine bakıldığından genel olarak sanayileşmiş yörelerdeki işverenlerin
sistemden daha fazla faydalandığı görülmektedir. Teşvikler genel olarak
ülke çapında etkin olan krizlere odaklanılırken, bölgesel krizlere karşı tedbir almakta yetersiz kalındığı açıktır. 2011 yılında % 8,5 GSYİH büyüme
oranına ulaşan Türkiye ekonomisinin1 her bölgede eşit ölçüde geliştiğini,
kişi başına milli gelirin her bölgemizde ayni oranda arttığını ve büyümeye
paralel olarak bölgesel eşitsizliklerin azaldığını söylemek güçtür.
Bu eksikliği gören kamu yönetimi, TBMM’de kabul edilerek yasalaşan ve 15.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bölgesel teşvik
sisteme geçilmesini sağlamış bulunmaktadır. 6322 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında kalkınmada öncelikli yörelere dönük devrim niteliğinde
kademeli bir teşvik yapısına geçilmiş bulunmaktadır. Yine sigorta teşviklerinde ilk kez olarak Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıf* Sosyal Güvenlik Denetmeni
1 Türkiye’nin harcama yöntemiyle GSYİH’sı 2010 yılında % 9,2 oranında büyürken, 2011 yılında % 8,5 oranında büyümüştür. Bkz.: Hazine Müsteşarlığı, Üretim ve Büyüme Verileri, http://
www.hazine.org.tr/tr/index.php/ekonomi/ueretim-ve-bueyueme (Erişim tarihi: 20.07.2012).
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landırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik
düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile
birlikte “sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmının” karşılanması
yani yüzde yüz sigorta prim desteği verilmesi usulü getirilmiştir.
Bu yazımızda 6322 sayılı Kanun sonrasında sigorta teşvik sisteminin
genel yapısına değinecek, yeni sistemin içerdiği “sigortalı hissesi prim
teşviki” unsurunu irdeleyerek işverenlerin bölgesel prim teşvikinden nasıl
yararlanabileceğini örneklerle ele alacağız.
II- SİGORTA TEŞVİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM
6322 sayılı Kanun sonrasında oluşturulan yeni sigorta prim teşvik sisteminde temel unsurun yatırım teşvik belgesi almak olduğunu görmekteyiz.
Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktadır. Genel teşvik kapsamında tersanelerin
gemi inşaat yatırımları işveren hissesi sigorta teşviği ile desteklenmektedir.
Bunun yanında bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar da işveren
hissesi prim desteğini alabilmektedirler.
Yeni teşvik sisteminden yararlanmak için öncelikle teşvik belgesi almak ön koşulu bulunuyor. Kapsamdaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için, makroekonomik programlar ve arz-talep dengesi dikkate
alınarak yapılacak sektörel, malî ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde
projenin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
Müracaatlar yatırımın özelliğine göre Ekonomi Bakanlığı’na ya da yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere yapılacaktır.2
Sistemin ikinci temel unsurunu teşviklerden yararlanmada bölgesel bir
kademelendirmenin uygulanması oluşturuyor. Endüstrileşmiş bölgelerden
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine gidildikçe teşvik oranlarının, teşvikten yararlanma süresinin ve kapsamın genişletildiği görülmektedir.
Yeni teşvik sisteminin son ve en önemli özelliği ise işveren hissesi prim
2 Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. Ancak,
genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan ve Tebliğin eki EK-4’te belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın
yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilecektir. (Bkz.: 20.06.2012 tarihli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ. Başvuru için gerekli
belgeler anılan tebliğde sıralanmıştır.)
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teşviki yanında sigortalı hissesi prim teşvikinin de getirilmiş olması. Bu
uygulama Türkiye’de teşvik tarihinde ilk kez yürürlüğe konuluyor. Yeni
sistemde yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde
düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde
sayılan ve 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı
(asgari ücret tutarı) üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri
ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmının Ekonomi
Bakanlığı bütçesinden karşılanması mümkün hale geliyor. Altıncı bölgede
yapılması koşuluyla bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik tüm yatırım türlerinin tümünün bu kapsama girmesi ve komple sigorta prim teşviği uygulamasından yararlanması mümkün.
Yeni teşvik sisteminin uygulanmasını sağlamak üzere 20.06.2012 tarihinde çıkartılan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de teşvikin uygulanma usulleri açıklanmıştır.
İlgili tebliğe göre yeni sistem prim teşvikinde yararlanmak için öncelikle
teşvik belgesi alınması gereklidir. Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik
değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından
istifade imkânı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak
gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir.
Yeni teşvik sistemi özellikle kalkınma planları ve yıllık programlarda
öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası
rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel
ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine odaklanmış bulunmaktadır.
21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KaTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri3 ile sosyal
güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar
teşvik kapsamı dışarısında tutulmuş bulunmaktadır.
Yeni teşvik sisteminde primlerin Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilmesi için işverenlerce, çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun
uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca karşılanmayan tutarın yasal süresi
içinde ödenmiş olması gerekiyor.
III- BÖLGESEL YAPININ ESASLARI
Yeni teşvik sisteminin bölgesel yapısı, temelde ülkeyi gelişmişlik düzeyine göre altı farklı bölge halinde ele almaya dayanıyor. Söz konusu
bölgeler istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli
gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle
belirlenmiş bulunuyor. Buna göre her bir il Tablo 1’de belirtilen bölgeye
alınmış bulunmakta.

3 Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler,
il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal
güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile
müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar
bu kapsama girmektedir.
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1. Bölge
Ankara
Antalya
Bursa

2. Bölge
Adana
Aydın
Bolu
Çanakkale
(Bozcaada
Eskişehir
ve Gökçeada
İlçeleri Hariç)
İstanbul
Denizli
İzmir
Edirne
Kocaeli
Isparta
Muğla
Kayseri
Kırklareli
Konya
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
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3. Bölge
Balıkesir
Bilecik
Burdur

4. Bölge
A.Karahisar
Amasya
Artvin

5. Bölge
Adıyaman
Aksaray
Bayburt

6. Bölge
Ağrı
Ardahan
Batman

G.Antep

Bartın

Çankırı

Bingöl

Karabük
Karaman
Manisa
Mersin
Samsun
Trabzon
Uşak
Zonguldak

Çorum
Erzurum
Düzce
Giresun
Elazığ
Gümüşhane
Erzincan
K.Maraş
Hatay
Kilis
Kastamonu
Niğde
Kırıkkale
Ordu
Kırşehir
Osmaniye
Kütahya
Sinop
Malatya
Tokat
Nevşehir
Tunceli
Rize

Yozgat

Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van
Bozcaada ve
Gökçeada
İlçeleri

Sivas

Tablo 1: Teşvik kapsamındaki bölgeler.
Sigortalı hissesi prim teşviki (başka bir deyişle asgari ücret tutarı üzerinden yüzde yüz prim teşviki) tablonun son sütununda yer alan 6. Bölge
kapsamındaki yatırımlara uygulanmaktadır. Bu bölge için seçilmiş bulunan iller göz önüne alındığında temelde kalkınmada öncelikli yörelere ve
özel olarak teşvik çekilmek istenilen bölgelere (Gökçeada ve Bozcaada
gibi) öncelik tanındığı görülmektedir. Altı bölgede kademeli olarak teşvik
uygulanması söz konusu olup birinci bölgeden altıncı bölgeye gidildikçe
teşvik unsurları artmaktadır.
Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon TL, 3 üncü, 4 üncü, 5
inci ve 6 ncı bölgelerde ise beş yüz bin TL olması gerekmektedir.
Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış
teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;
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a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen
yatırımla sağlanan,
b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik
taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları
dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet
belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen,
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari
ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
desteklenen yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanacaktır:
Bölgeler

1
2
3
4
5
6

31.12.2013 tarihine kadar
(bu tarih dâhil) başlanılan
yatırımlar
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl

01.01.2014 tarihinden
itibaren
başlanılan yatırımlar
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl

Tablo 2: Bölgelere göre desteklerin uygulanma süresi.
Stratejik yatırımlar için bu destek 6 ncı bölgede on yıl, diğer bölgelerde
yedi yıl süreyle uygulanacaktır.
Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel
teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli
yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez.
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Bölgeler

1
2
3
4
5
6

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteğinin Sabit Yatırım
Tutarına Oranı (%)
10
15
20
25
35
50

ÇÖZÜM

Büyük Ölçekli Yatırımlar
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteğinin Sabit Yatırım
Tutarına Oranı (%)
3
5
8
10
11
15

Tablo 3: Bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar için destek tutarının sabit
yatırım tutarına oranı
Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı,
bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemeyecektir.
İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal
süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin
geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak
ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil
edilir.
Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi
inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu
geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça
karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama
tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis
ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir.
Yeni sistemin sağladığı desteklerin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası
TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

335

MALİ

ÇÖZÜM

altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen
işçi sayısı da dikkate alınabilecektir.
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, tamamlama vizesi
tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde
kayıtlı azami destek oranının aşılmaması kaydıyla belgede belirtilen süre
kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.
Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla
sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal
Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari
ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on
yıl süreyle işveren adına Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.
Yeni teşvik sistemi kapsamında komple yeni yatırımlar olduğu kadar
işletmelerde gerçekleştirilecek modernizasyonlar da desteklenmektedir.
Komple yeni yatırım; mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine
ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve binainşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim
konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları ifade ederken; modernizasyon ise mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve
teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın
yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımları ifade etmektedir.
Hangi sektörlerin hangi bölgelerde teşvik edileceği, teşvik edilmeyecek
veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın eklerinde ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir.
IV- ÖRNEKLERLE TEŞVİKTEN YARARLANMA
Bakanlar Kurulu’nca belirlenen kalkınmada öncelikli yörelerde asgari
ücret üzerindeki sigorta prim yükünü sıfırlayan yeni teşvik sisteminin, bu
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hedefi prime esas kazanç alt sınırı üzerinden verilen işveren hissesi yanında sigortalı hissesi teşvikini de kapsama alması ile sağladığı görülmekte.
Bu uygulama teşvik tarihinin en radikal değişimini oluşturuyor.
Asgari ücretin üzerindeki prim yükünün sıfırlanması uygulamasının
kalkınmada öncelikli yörelere özgülenmiş olması yeni sistemin bölgesel
kalkınmayı destekleyen yapısıyla uyum arz ediyor. Bakanlar Kurulunca
belirlenen illerde bölgesel kalkınma mantığı ile uyumlu olan yeni sistemle
şimdiye kadar teşvik uygulamalarının handikapı olan sanayileşmiş bölgelerin daha fazla teşvik kullanmasının ve böylece yatırımın az gelişmiş yörelerden dışlanmasının da önüne geçilmiş bulunmaktadır.
Yeni teşvik sisteminin daha net anlaşılması için uygulanmayı örneklerle
açıklayalım:
Örnek 1: A Anonim Şirketi unvanlı tüzel kişilik 01.09.2012 tarihinde aldığı yatırım teşvik belgesi dâhilinde 6. Bölge kapsamında bulunan
Siirt’te yaptığı komple yeni yatırımı 15.12.2012 tarihinde tamamlamıştır.
Belge kapsamında yatırımda 50 yeni sigortalı istihdam etmekte ve bu sigortalıların tümüne asgari ücret ödemektedir. A Anonim Şirketine ait işyerince bildirimi yapılacak tüm çalışanlara ait işveren hissesi ile birlikte
sigortalı hissesi prim tutarları yatırımın tamamlama vizesinin yapılması
tarihinden itibaren 10 yıl boyunca işyeri teşvikten yararlanmaya dair diğer
şartları taşıdığı sürece Ekonomi Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacaktır.
Başka bir deyişle teşvik dönemi boyunca ilgili işyerinin prim yükü sıfır TL
olacaktır.
Örnek 2: A Anonim Şirketi unvanlı tüzel kişilik tarafından Örnek 1’de
belirtilen yatırıma 31.12.2013 tarihinden sonraki bir dönemde başlanılırsa,
bu kez teşvik kapsamında yararlanılacak yıl sayısı yatırımın tamamlanma
vizesinin yapılmasından itibaren 7 yıl olarak uygulanacaktır.
Örnek 3: B Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişilik aldığı yatırım teşvik belgesi
dâhilinde 6. Bölge kapsamında bulunan Kars’a yaptığı komple yeni yatırımı 10.06.2013 tarihinde faaliyete geçirmiştir. İşyerinde teşvik belgesi kapsamında toplam 50 işçi çalıştırılmaktadır. Bu işçilerden 40’ı asgari ücret,
10’u ise 1500 ile 2000 TL arasında değişen brüt ücretler ile çalışmaktadır.
Bu takdirde işveren çalıştırdığı işçilerin tümü için işveren hissesi ile birlikte sigortalı hissesi prim tutarlarının asgari ücret üzerinden hesaplanacak
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tutarı kadarını yatırımın tamamlama vizesinin yapılması tarihinden itibaren 10 yıl boyunca ödemeyecek, teşvikten yararlanacaktır. İşverenin prim
yükü yalnızca asgari ücret üzerindeki brüt ücret üzerinden hesaplanacak
tutarda olacaktır.
Örnek 4: C Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişilik aldığı teşvik belgesi kapsamında Afyonkarahisar ilindeki mevcut işletmesini genişletmek ve modernizasyon amacıyla 10.10.2013 tarihinde yatırım yapmıştır. İşyerinin son
altı aylık prim ve hizmet belgelerindeki çalışan ortalaması 310’dur. Afyonkarahisar 4. Bölge kapsamında olduğundan işletme teşvik unsurlarından 6
yıl boyunca yararlanabilecektir. İşletme 310 işçi sayısının üzerinde çalıştıracağı her bir sigortalı için almış olduğu teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla, işveren hissesi prim teşvikinden altı yıl boyunca
yararlanabilecektir.
Örnek 5: Örnek 4’te belirtilen işyerinin C Ltd. Şti. son altı aylık dönemde D Ltd. Şti. unvanlı “özel güvenlik” işi ile ilgilenen bir alt işveren
çalıştırdığı görülmektedir. Söz konusu alt işverenin son altı aylık çalışan
sayısı ortalaması 30’dur. Bu rakam C Ltd. Şti. unvanlı işyerinin son altı
aylık dönemdeki çalışan ortalamasına eklenebilecek, böylece işyerinin 340
işçi üzerinde teşvik belgesi kapsamında çalıştıracağı işçiler için teşvikten
yararlanması olası hale gelebilecektir.
Örnek 6: E Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişilik aldığı teşvik belgesine istinaden İstanbul ili sınırları içerisinde 5 Milyon TL’lik sabit yatırıma sahip
“Makine ve teçhizat imalatı” sektöründe bir işletmeyi 01.10.2013 tarihinde
faaliyete geçirmiştir. İşletme yeni sistem kapsamında 2 yıl boyunca işveren
hissesi prim teşviki uygulamasından yararlanabilecektir. Ancak her halükarda işletmenin yararlanabileceği prim teşvik tutarı 500 bin TL’yi geçemeyecektir. Zira 1. Bölge kapsamındaki yatırımlarda sigorta primi işveren
hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranı en fazla %10 olabilmektedir.
Örnek 7: Örnek 6’da belirtilen işveren ayni yatırımı 6. Bölge kapsamına
yapmış olsaydı bu kez prim desteğinin sabit yatırım tutarına oranı en fazla
%50 olabilecek başka bir deyişle 2,5 Milyon TL’lik tutara kadar prim desteğinden faydalanılabilecekti.
Örnek 8: F Anonim Şirketi unvanlı tüzel kişilik aldığı teşvik belgelerine istinaden “İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı” sektöründe Sakarya
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ve Konya her biri 2 Milyon TL’lik iki adet yatırımı hayata geçirmiştir. Sakarya ve Konya 2. Bölge kapsamındaki illerdendir. G A.Ş. Konya ilindeki
yatırımı için bölgesel teşvikten yararlanabilecek, Sakarya’daki tesis için
ise faydalanamayacaktır. Zira her iki il de 2. Bölge kapsamında olsa da “inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı” sektörü, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Kararın eki EK-2’de sayılan Sakarya ilindeki
destek kapsamında olan sektörlerden değildir.
Örnek 9: G Anonim Şirketi tarafından 05.01.2013 tarihinde 2. Bölge
kapsamında olan Kırklareli’nde alınan teşvik belgesi kapsamında “gıda
ürünleri ve içecek imalatı” sektöründe komple yeni bir yatırım yapılmış,
söz konusu yatırım 01.11.2013 tarihinde tamamlanarak faaliyetine başlamıştır. Yatırım kapsamında 100 yeni istihdam yaratılmış bulunmaktadır.
İşveren G A.Ş. söz konusu yatırımı 01.06.2014 tarihinde H A.Ş. unvanlı
firmaya devretmiştir. İlgili yatırımın işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yatırımın tamamlanma vizesinden itibaren 3 yıl boyunca (31.10.2016
tarihine kadar) yararlanma hakkına sahip olmasından ötürü teşvik uygulaması geriye kalan belirtilen süre boyunca yeni işverence kullanılabilecektir.
Örnek 10: H Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişilik aldığı teşvik belgesine istinaden 2. Bölge kapsamında olan Kayseri’de “giyim eşyası imalatı” sektöründe komple yeni bir yatırım yapmıştır. Söz konusu yatırımın teşvikten
yararlanması mümkün olamayacaktır. Zira “giyim eşyası imalatı” sektörü
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın eki
EK-2’de sayılan 2. Bölge kapsamındaki illerde teşvik kapsamına giren
sektörler arasında değildir.
Görüldüğü üzere yeni teşvik sisteminde faydalanmak için öncelikle
sistemi iyi incelemek gerekmektedir. Yatırımın hangi bölgeye yapılacağı
kararı verilmeden önce yatırımın yapılacağı sektörün yeni sistemin getirdiği destek kapsamında olup olmadığı, destek kapsamında ise hangi yatırım
türüne girdiği, destek kapsamındaki bu sektörün yatırımın yapılacağı ilde
destek kapsamında olup olmadığı, kapsamda ise asgari sabit yatırım tutarının ne olduğu ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Örnek 11: H Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişilik tarafından aldığı teşvik belgesine istinaden Diyarbakır ilinde yapılan “kapalı spor tesisi” şeklindeki
sabit yatırımın tutarı 6 Milyon TL olup, söz konusu yatırım 01.10.2014
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tarihinde tamamlanmış ve yatırımın faaliyete geçmesi ile 50 yeni istihdam
yaratmıştır. Söz konusu yatırım 6. Bölgede yapılmış olmasına karşın teşvik
kapsamında değildir. Zira 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararın eki EK-4’de spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon
TL sabit yatırım şartı aranır.
Yatırım kararı verilmeden dikkat edilmesi gereken bir başka husus da
yatırımın organize sanayi bölgesi içerisinde yapılması halinde daha fazla
destekten faydalanacağıdır.
Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, “yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi” ya da “yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından
gerçekleştirilmesi yanında ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu
sağlayacak bir yatırım olması” koşullardan en az birini sağlamaları halinde sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin
bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilmektedir.
Bu kapsamında 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi işveren
hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek suretiyle
uygulanacaktır. Yine uygulamasını örneklerle açıklayalım:
Örnek 12: F Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişilik tarafından aldığı teşvik belgesine istinaden 5. Bölge kapsamında olan Adıyaman’da yapılan 500 bin
TL bedelli “makine ve teçhizat imalatı” vasfındaki yatırım 7 yıl boyunca
sigorta prim hissesi işveren yararlanacaktır. Söz konusu yatırımın OSB içerisinde yapılması halinde ise yararlanılacak süre bir alt bölgenin yararlanma süresi olan 10 yıl olarak uygulanacaktır.
Örnek 13: Örnek 12’de belirtilen yatırımın 6 bölge olan Van ilinde ve
organize sanayi bölgesi dâhilinde yapılması halinde teşvik unsurlarından
diğer şartları da sağladığı sürece 12 yıl boyunca faydalanabilecektir.
V- SONUÇ
6322 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonrasında ülkemizde sigorta prim teşvik sisteminde yeni bir döneme girilmiş
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bulunmaktadır. Yeni teşvik sistemi özellikle kalkınma planları ve yıllık
programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri
yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına,
uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve
çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine odaklanmış bulunmaktadır.
Yeni teşvik sisteminin üç temel ayağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi teşvik belgesi alma zorunluluğunun getirilmesidir. İkinci unsur bölgesel teşvik uygulamasının yeniden düzenlenerek belirginleştirilmiş olmasıdır. Yatırımın büyüklüğüne ve yerine göre teşvik unsurlarının değişmesi
söz konusudur. Üçüncü ve en önemli unsur ise prime esas kazanç alt tutarı
üzerinden sigortalı hissesi prim teşvikinin de getirilmesi suretiyle Bakanlar
Kurulu’nca belirlenen illerde teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar
için asgari ücret üzerindeki prim yükünün sıfırlanmasıdır.
Bakanlar Kurulunca teşvik kapsamındaki illerin hangi bölgeye gireceğini tespit etmekte istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına
düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmıştır. Yeni teşvik sistemi kapsamında hangi sektörlerin hangi bölgelerde
teşvik edileceği, teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Karar ve eklerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
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FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNLERİ YÖNÜYLE
UFRS VE BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU
IFRS AND DECISION RELEVANCE
IN THE CONTEXT OF FINANCIAL DISTRESS PREDICTION
Yrd. Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR*
Prof. Dr. Frederick D. S. CHOI**
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI ***
Öz
Türkiye’de finansal tablo düzenleme esasları bakımından, ulusal (yerel) genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayalı muhasebe ve finansal
raporlama sistemi ile uluslararası standartlara dayalı muhasebe ve finansal raporlama sistemi olmak üzere iki ayrı sistem geçerlidir. Esasları açısından farklı olan bu sistemler, çıktıları bakımından da farklı finansal tablolar ortaya koymaktadırlar. Bu da farklı finansal raporlama sitemlerinin,
kullanıcılara sunulan finansal bilgileri içerik ve nitelik açısından farklılaştırdığı anlamına gelmektedir. Farklı esaslar altında üretilen finansal bilgiler, finansal başarısızlık tahmin modellerinden yararlanılarak, kullanıcılar
tarafından verilecek ekonomik kararlarda etkili olabilme güçleri (ihtiyaca
uygunluğu) yönüyle değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı finansal başarısızlık tahminlerinin fiili durumu tahmindeki başarımları (genel tutarlılıkları) üzerinden, Türkiye’de uygulanan yerel GKGMİ’ye ve uluslararası
standartlara dayalı muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin kendi
içinde DD ve PD esaslı finansal başarısızlık tanımlamalarına gösterdikleri
duyarlılığı ortaya koymaktır.
Ampirik bulgular, gelişmekte olan ülke sınıfında yer alan Türkiye’de
ulusal GKGMİ’ye dayalı olarak gerçekleştirilen finansal raporlama so*
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nucunda elde edilen finansal bilgilerin DD esaslı finansal başarısızlık
tanımlaması ile daha tutarlı (ihtiyaca uygun) sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. Buna karşın, uluslararası standartlara dayalı olarak
gerçekleştirilen finansal raporlama sonucunda elde edilen finansal bilgilerin ise beklenildiği kadar belirgin olmasa da, PD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması ile daha tutarlı (ihtiyaca uygun) sonuçlar ortaya
koyduğu ifade edilebilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Finansal raporlama sistemleri, TFRS seti, finansal başarısızlık tahmin modelleri, finansal bilginin niteliksel özellikleri,
ihtiyaca uygunluk.
Abstract
From the perspective of principles, there are two reporting regimes in
Turkey. One of them is national generally accepted accounting principles based on accounting and financial reporting system. The other one
is international standards of accounting and financial reporting system
based on accounting and financial reporting system. These systems are
different in terms of principles, therefore their outcomes are different.
This means that financial statements reported under different systems
make the reported financial information different in terms of content and
in terms of qualitative characteristics of financial information. In addition, users make their economic decisions based on financial statements;
therefore users need relavant information for their economic decisions.
Hence reported financial information under different regimes ought to
be considered by users from the perspective of financial information relavency. The purpose of this study is to reveal which financial reporting
regimes’ in Turkey could provide more efficient distress prediction performances (accuracy rates) based on book-value and market-value basis
distress definitions.
Overall, the study shows certain findings: Financial information based on Turkish GAAP shows more consistent results with BV based financial failure definition. It proves the expectation; however, IFRS based
financial information shows consistent results along with MV based financial failure definition more than Turkish GAAP does, even though it
is not as significant as expected initially.
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Keywords: Financial reporting systems, the set of TFRS, financial
failure prediction models, qualitative characteristics of financial information, and relevance.
1. GİRİŞ
Türkiye’de faaliyet alanları bakımından özel kanun hükümlerine tabi
tutulan işletmeler (bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar gibi) hariç
olmak üzere, ortaklık türü, faaliyet konusu, ölçeği ve yaşı ne olursa olsun tüm klasik işletmeler Türkiye’nin ulusal (yerel) GKGMİ içinde yer
alan esaslara uygun biçimde finansal raporlama yapmak zorundadırlar. Öte
yandan, bu işletmelerden hisse senetleri borsada işlem görenler (halka açık
olanlar), aynı zamanda SPK hükümlerine uygun olarak, UFRS setine aykırı düşmemek kaydı ile TMSK tarafından Türkçeye çevrilerek, TFRS seti
adı altında yayımlanan standartlara göre de finansal raporlama yapmakla
yükümlüdürler. Dolayısıyla Türkiye’de halka açık işletmelerin hem ulusal
GKGMİ’ye hem de UFRS setine göre iki ayrı finansal raporlama yapma
yükümlülükleri bulunmaktadır.
Ulusal GKGMİ ile UFRS sistemleri, hem esaslarının niteliği bakımından hem de kapsamı bakımından farklı sistemlerdir. İki farklı sistem olması dolayısıyla, her iki sistemden elde edilen çıktılar (finansal tablolar),
özellikle sistemlerin benimsediği farklı değerleme (ölçme) ilkeleri nedeniyle birbirinden farklı olmaktadır. Bu da, farklı esaslar altında raporlanmış finansal tabloların ve bu tablolar ile kullanıcılara sunulan bilgilerin,
içerik olarak birbirinden farklı olmasına neden olmaktadır. Nitekim ulusal
GKGMİ sistemi, değerlemede tarihi maliyetleri (değerleri) öne çıkarırken,
UFRS sistemi piyasa değerini (cari değeri) öne çıkarmaktadır.
Farklı raporlama sistemleri altında raporlanan finansal bilgiler, niteliksel özellikleri bakımından da farklılık arz etmektedir. Ancak sunulan finansal bilgilerin niteliksel özellikleri bakımından karşılaştırılabilmesi, içerik
bakımından yapılacak karşılaştırmalardan daha farklıdır. Çünkü niteliksel
değişimin belirlenebilmesi için öncelikle, finansal raporlarla açıklanan bilginin taşıması gereken niteliksel özellikleri yönüyle sayısal olarak etkilenmiş olması gerekmektedir. Sonrasında yapılacak bir değerlendirmenin de
bu niteliksel farklılığı ölçmeye elverişli olması gerekmektedir. Bu nedenTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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le, finansal bilgi niteliğindeki değişimin içerikteki değişim gibi doğrudan
gözlenmesi ve değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır.
Finansal bilginin taşıması gereken niteliksel özellikler arasında; bilginin ihtiyaca uygunluğu ve gerçeğe uygun şekilde sunum (temsilde sadakat)
yer alırken, karşılaştırılabilirlik (tutarlılık), doğrulanabilirlik, zamanlılık ve
anlaşılabilirlik ise destekleyici niteliksel özellikler arasında sıralanmaktadır.
Finansal bilginin taşıması gereken bu özellikler esasen finansal raporlar ile kullanıcılara sunulan bilginin kalitesini temsil etmektedir. Kaliteli
finansal bilginin; bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesi, verilecek ekonomik kararların isabetliliğini artırması, bilgi asimetrisini
azaltarak ters seçim olasılığını en aza indirmesi gibi sonuçlar doğurması
beklenmektedir. Nitekim Bayazıtlı ve Diğerleri (2006), finansal bilgilerin
muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun olarak üretilmesi durumunda bilgi kalitesinin yükseleceğini ifade etmektedirler.
Finansal bilgilerin belirli özellikleri taşıması, ulusal GKGMİ sisteminde olduğu kadar, uluslararası standartlar bakımından da önem arz etmektedir. IASCF ve FASB’in yanı sıra, literatürdeki birçok kaynak, uluslararası
finansal raporlama standartlarını uygulamanın finansal bilginin niteliksel
özellikleri bakımından daha nitelikli bilgi sağlayacağı beklentisine yer
vermektedir. Ancak bu beklentinin ne ölçüde sağlandığı henüz tam olarak değerlendirilebilmiş değildir. Çünkü bu türden bir değerlendirmenin
yapılabilmesi, her şeyden önce her iki sisteme göre hazırlanmış ve türdeş
finansal tablolar ile raporlanmış finansal bilgileri gerektirmektedir. Ayrıca UFRS sisteminin, ulusal GKGMİ sistemi ile karşılaştırılabilmesi için,
UFRS sisteminin ulusal GKGMİ sisteminin yerini alması değil, ulusal
GKGMİ sisteminin yanı sıra uygulanıyor olması gerekmektedir.
Araştırma kapsamında da, UFRS setine göre hazırlanmış ve sunumu
gerçekleştirilmiş finansal raporların, IASCF ve FASB tarafından beklenildiği gibi, daha yüksek düzeyde ihtiyaca uygun olup olmadığının; finansal
başarısızlık tahmininde kullanılan modeller yardımı ile değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu nedenle, inceleme konusu şirketlerin UFRS setine ve
TDMS’ye göre sunulmuş finansal raporları, finansal başarısızlık tahmin
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modellerinde girdi olarak kullanılarak, karşılaştırmalı değerlendirmeler
yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; TDMS’ye ve UFRS setine
göre raporlanan finansal tabloların kendi içinde hem defter değeri (DD),
hem de piyasa değeri (PD) esaslı finansal başarısızlık tanımlamaları ile
gösterdikleri tutarlılık yönüyle, her iki sisteme göre raporlanmış finansal
bilgilerin ihtiyaca uygunluğunun finansal başarısızlık tahmin yöntemleri
yardımıyla değerlendirilmesidir.
2. FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU
İhtiyaca uygunluk; İngilizce “relevance” sözcüğünün Türkçe karşılığı
olarak kullanılmaktadır. Cemalcılar ve Önce (1999) ise bu kavramı, ilgililik olarak Türkçeleştirmişlerdir. Finansal bilginin ihtiyaca uygunluğu; bilgi
kullanıcılarının hem geçmiş, bugün ve geleceğe dair olaylara ilişkin tahminlerinin, hem de geçmişteki beklentilerinin doğrulanması sırasında, finansal
bilgi kullanıcıları tarafından verilecek ekonomik kararlar üzerinde söz konusu bilginin farklılık yaratabilme gücünü ifade etmektedir (“AICPA”, t.y.).
İhtiyaca uygun finansal bilginin ne olduğu ise bir örnek üzerinden şu
şekilde açıklanabilir. Örneğin; bankalar ve sigorta şirketlerinin sermaye
yeterliliklerinin, bu sektörlerin güvene dayalı sektörler olması, bu sektörlerde yaşanacak işletme başarısızlıklarının (iflaslarının) tüm ülke ekonomisindeki kırılganlığı artırıcı etkisi gibi nedenlerle; önceden belirlenmesi
ve düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, sermaye yeterliliği
bakımından zorda olan şirketlerin belirlenmesinde finansal oranlara dayalı
erken uyarı modelleri kullanılmaktadır. Erken uyarı modelleri yardımı ile
müdahale kararı alınmakta ve/veya bu müdahalenin niteliğine ve ölçüsüne karar verilmektedir. Buna göre yapılacak erken müdahalede, finansal
bilginin yapılacak müdahale bakımından belirleyici olabilme gücü (özelliği), o bilginin müdahale kararı bakımından geçerli bilgi olduğu anlamına
gelmektedir. Finansal bilginin yapılacak müdahalenin gerekliliği ya da niteliği ve ölçüsü konusundaki etkililiği ise, söz konusu bilginin tahmin ve/
veya teyit etme gücü ile ilgisine işaret etmektedir. İhtiyaca uygunluğun alt
bileşenleri ise bilginin tahmin ve teyit etme gücüdür.
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Finansal bilginin tahmin ve teyit etme gücünü haiz olması, finansal tablolardaki bilgilerin; yatırımcıların, kredi verenlerin ve diğer işletme dışı
bilgi kullanıcılarının gelecekteki olaylar veya sonuçları hakkındaki beklentilerinin oluşturulması, doğrulanması veya değiştirilmesinde yararlı olmasını sağlamaktadır (Akdoğan ve Tenker, 2007: 44).
Finansal bilginin tahmin ve teyit etme gücü, aşağıdaki gibi kısaca tanımlanabilir:
• Finansal bilginin tahmin gücü
Finansal bilginin tahmin gücü (değeri); kullanıcılara sunulan finansal
bilginin, geçmişteki veya şimdiki olayların sonuçlarını doğru olarak
tahmin etme olasılığını artırabilme özelliğidir. Yapılan araştırmalar da
yatırımcı ve kredi verenlerin finansal bilgiler yardımı ile çeşitli olaylar
hakkında tahminlerde bulunabildiklerini, araştırmalar sonucunda geliştirilen istatistiki ve ekonometrik modeller ile etkili bir tahmin sağlayabildiklerini göstermektedir. Örneğin işletmelerin gelecekte finansal
başarısızlık içine düşme olasılıkları istatistiki modeller yardımı ile değerlendirilebilmekte ve önceden tahmin edilebilmektedir (Akdoğan ve
Aydın, 1987: 146).
• Finansal bilginin teyit etme gücü
Finansal bilginin teyit etme gücü (geri besleme değeri); mevcut bilgilerin, daha önceden alınmış kararların ve/veya yapılmış tahminlerin
doğrulanması veya düzeltilmesine yardımcı olma özelliğini ifade etmektedir.
Finansal bilginin tahmin ve teyit etme rolleri de birbiriyle iç içedir.
Örneğin, varlıkların mevcut tutarı ve yapısı, işletmenin karşılaştığı fırsatlardan yararlanma ve zor durumları karşılama yeteneği hakkında
bilgi sahibi olmayı amaçlayan kullanıcılara (potansiyel yatırımcılar,
kredi kuruluşları gibi) önemli bilgiler verdiği gibi, aynı zamanda geçmişte yapılan tahminler ile bugünkü sonuçlarının karşılaştırılmasına
da imkân verir (Çelik, 2007: 55).
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Özetle, finansal tablolarda açıklanan bilgiler çeşitli tahminlere yardımcı olduğunda ve/veya daha önceki tahminlerin doğrulanmasına
veya düzeltilmesine imkân verdiğinde, finansal bilginin tahmin ve teyit
etme gücünün varlığından, dolayısıyla finansal bilgilerin ihtiyaca uygunluğundan söz edilmektedir.
3. FİNANSAL BAŞARISIZLIK VE TAHMİN MODELLERİNE
İLİŞKİN LİTERATÜR
Finansal başarısızlık tahmin modellerinin; işletmelerin önsel olarak belirlenmiş fiili finansal başarı/başarısızlık durumlarını tahmin etmede gösterdikleri başarım (tutarlı sınıflandırma kabiliyeti); bu modellerin girdi olarak
kullandığı finansal bilgilerin ihtiyaca uygunluğunu ölçmede de yararlı bir
ölçüt niteliği taşımaktadır. Nitekim finansal başarısızlık tahmin literatüründeki önemli ve ilk çalışmalardan biri Beaver (1966) tarafından gerçekleştirilmiştir. Beaver (1966) çeşitli muhasebe rasyolarının işletmelerin iflasını
tahmin etmedeki başarısı araştırmış; iflastan beş yıl öncesine kadar, iflas
eden işletmelerin finansal oranlarının, etmeyen işletmelere göre daha iyi olmadıklarını belirlemiştir. Beaver (1966) iflas eden ve etmeyen işletme gruplarının finansal oranlarının ortalama değerlerindeki artıştan hareketle, artışların iflas olasılığını artırdığını ifade etmiştir (Akdoğan ve Aydın, 1987: 28).
Finansal başarısızlık (kurumsal işletme başarısızlığı), bir işletmenin
aşağıda sıralanan dört durumdan birini yaşıyor olması durumunda ortaya
çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, bir işletmenin finansal olarak başarısız olduğuna hükmetmek için bu dört durumdan birinin var olması yeterli görülmektedir (Altman ve Hotchkiss, 2006: 4):
i) İşletmenin devam eden faaliyetlerinin durdurulması veya iflası,
ii) İşletmenin icra, haciz veya mülkiyete rehin gibi olaylara maruz kalması,
iii) İşletmenin isteğe bağlı olarak faaliyetine son verilmesi (tasfiye) ve
henüz yerine getirilmemiş yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınması, kayyum atanması veya yeniden yapılandırma gibi mahkeme süreçleri
içinde bulunması,
iv) İşletmenin kendisine borç verenler ile yükümlülüklerin vadesi ve
ödenmesi konusunda gönüllü olarak uzlaşmaya gitmesi.
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Bu dört sonuçtan biriyle karşı karşıya kalan işletmeler finansal olarak
başarısız kabul edilmektedir. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında ise,
çalışmaların birçoğunda araştırmacıların finansal başarısızlığı, iflasa başvurmuş olma biçiminde tanımladıkları görülmektedir. Finansal başarısızlık
denilince akla ilk olarak iflasın gelmesinin nedeni de budur.
Oysa iflas, finansal başarısızlık hallerinden yalnızca biridir ya da finansal başarısızlığın, yalnızca iflas demek olmadığı ifade edilebilir. Bu
bağlamda Aktaş (1997), iflası, finansal başarısızlığın dar anlamdaki karşılığı olarak ifade etmektedir. Yükümlülüklerin karşılanamaması, borç ve/
veya faizlerinin ödenememesi gibi durumlar da işletmenin finansal başarısızlık içinde olduğunu gösteren haller olarak kabul edilmektedir. Nitekim finansal başarısızlık literatüründe işletme başarısızlığını ifade eden
farklı jenerik terimler kullanılmaktadır. Bu terimler; finansal başarısızlık
(business failure) başlığı altında; yükümlülükleri karşılamadaki yetersizlik (insolvency), borç ve/veya faizlerinin ödenememesi (default) ve iflas
(bankruptcy) terimleridir (Altman ve Hotchkiss, 2006: 4). Ayrıca likidite
yetersizliği (illiquidity) de kimi kaynaklarda finansal başarısızlığı niteleyen farklı bir kavram gibi kullanılmaktadır. Ancak likidite yetersizliği1,
farklı bir finansal başarısızlık kavramı değil, yükümlülükleri karşılamadaki yetersizliğin, akış temelinde tanımlanması ve işletme sermayesi ile
ölçülmesi durumuna verilen addır.
Finansal başarısızlık kavramını karşılamak üzere kullanılan yukarıdaki
kavramlar içinde en objektif ve kesin sonucu ifade eden kavram iflastır.
İflasın, işletmelerin finansal riskini tahmin etmeye yönelik çalışmalarda
bu denli çok tercih edilmesinin nedeni de bu olmaktadır (Aktaş, 1997: 5).
Ancak finansal başarısızlığın iflas gibi somut bir olay yerine, yükümlülüklerin karşılanamaması gibi daha esnek bir durum ile nitelendirilmesi daha
1 Likidite yetersizliği, varlıkların değeri, yükümlülüklerin değerinden daha yüksek olmasına
karşın, yaklaşan kısa vadeli yükümlülüklerin karşılamaya yeterli likit varlıklara sahip olmaması
halidir. Literatürde teknik ödeme aczi olarak da nitelendirilen likidite yetersizliği, geleneksel
biçimde, işletmenin yaklaşan kısa vadeli yükümlülüklerini, sahip olduğu işletme sermayesi ile
karşılayabilme gücü ile değerlendirilmektedir.  İşletmeler, alacakları basit önlemler ile likidite
yetersizliği sorununun üstesinden gelebilmektedirler. Örneğin likidite yetersizliği yaşayan bir
işletme peşin satışlara ağırlık verilebilir, dağıtılacak kâr payı oranlarını azaltabilir veya kâr dağıtımına bir süre ara verilebilir, ürün fiyatlarında mümkünse indirime gidebilir veya artıştan kaçınabilir, kredili satışlarda vade sürelerini azaltabilir ve/veya borçlanma vadelerini uzatabilir.  
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uygun olmaktadır. Bunun nedeni, iflasın finansal başarısızlık içine düşmüş
bir işletme için son noktayı oluşturması ve bu noktada işletme için finansal
başarısızlığın geçerli bir risk olmaktan çıkmasıdır. Başka bir ifadeyle, iflas
eden bir işletme, finansal başarısızlığın işletme üzerinde doğurduğu riskin
sonuçlarına zaten maruz kalır ve bu aşamadan sonra finansal başarısızlık,
önceden tahmin edilmesi gereken bir olgu olma niteliğini kaybeder. Bu
bağlamda finansal başarısızlığın; “İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ile cari yükümlülüklerin karşılanamaması, taahhütlerin yerine
getirilememesi ve işletmenin bu sıkıntıyı aşmak için bazı önlemler almaya
zorlanması durumu” (Ross, Westerfield and Jaffe, 2005: 832) biçiminde
tanımlanması daha uygundur. Bu tanım; işletmenin yükümlülüklerini yerine getirememesini (acze düşmesini), finansal başarısızlık içine düşme hali
olarak kabul etmektedir. Nitekim yükümlülüklerini karşılamakta zorlanan
her işletmenin iflas etmesi beklenilemez.
Finansal başarısızlık ile ilgili literatürde öne çıkan araştırmacıların çalışmalarında finansal başarısızlığı tanımlama biçimleri Tablo-1’de verilmiştir.
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Tablo-1. Literatürdeki Finansal Başarısızlık Tanımları 2
Araştırmacı

Araştırmanın
Tarihi

Finansal
Başarısızlığı
Nasıl
Tanımladığı

Kriter

Vadesi gelen finansal yükümlülükleri ödeyememe. Başarısızlık
tanımı içinde kabul edilen olaylar ise; iflas, tahvil faizlerinin
ödenememesi, karşılıksız çek
yazılması, imtiyazlı hisse senetlerine temettü dağıtılmaması.
Yasal olarak iflas başvurusunda bulunmuş olma ve kayyum
atanmış ya da ulusal iflas yasası
hükümlerince reorganizasyon
hakkı verilmiş işletmeler.
Belirlenen iki nokta arasında
işletmenin varlıklarında meydana gelen azalma.
Beaver’in kriterlerini kullanmıştır.
Vadesi gelen borçların vadesinde
ödenememesi, alacaklılar ile
borçların azaltılması konusunda
anlaşma talebinde bulunma ve
iflas sürecine girme.
Yasal olarak iflas başvurusunda
bulunmuş olmak.
İflas etme veya alacaklıların
isteği üzerine tasfiyeye gitme.

Beaver

1966

Başarısızlık

Altman

1968

İflas

Wilcox

1970

Başarısızlık

Edminister

1972

Başarısızlık

Blum

1974

Başarısızlık

Elam

1975

İflas

Deakin

1976

Başarısızlık

Altman,
Haldeman ve
Narayanan

1977

İflas

Yasal olarak iflas başvurusunda
bulunmuş olmak.

Ohlson

1980

İflas

Yasal olarak iflas başvurusunda
bulunmuş olmak.

Göktan

1981

Başarısızlık

Zavgren

1982

İflas

Taffler

1982

Başarısızlık /
İflas1

İşletmenin borcunu
ödeyemeyecek duruma düşmesi
Yasal olarak iflas başvurusunda
bulunmuş olmak.
Tasfiye, alacaklıların isteği üzerine tasfiye ve mahkeme kararıyla
faaliyete son vermiş olmak.

2 Bu tablo, AKTAŞ, Ramazan., Mali Başarısızlık (İşletme Riski) Tahmin Modelleri, 2. Baskı,
Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1997, s.8’den yararlanılarak tarafımızdan geliştirilmiştir.

26

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo-1. Literatürdeki Finansal Başarısızlık Tanımları (Devam ediyor)
Araştırmacı

Araştırmanın
Tarihi

Finansal
Başarısızlığı
Nasıl
Tanımladığı

Zmijewski

1983

İflas

Casey ve
Bartczak

1985

İflas

Aktaş

1993

Başarısızlık

Altman,
Zhang ve
Yen

2007

Başarısızlık

2009

İflas

2010

İflas

2011

Başarısızlık

Beaver, Correia, McNichols
Wu, Gaunt
ve Gray

Özdemir

Kriter

Yasal olarak iflas başvurusunda
bulunmuş olmak.
Yasal olarak iflas başvurusunda
bulunmuş olmak.
Üç yıl üst üste zarar etme veya
yaşanan mali kriz nedeniyle
üretimin durdurulması.
Çin’e özel bir tanımlama
yapılmış:
i) Son iki yılda üst üste zarar
etme veya hisse başına
düşen net aktif değerinin
hisse başına düşen defter
değerinin altına düşmesi,
ii) Son yılda zarar eden fakat
özkaynaklar toplamı, kayıtlı sermayenin altına düşen
işletmeler,
iii) Bağımsız denetim raporunda işletmenin sürekliliğine
dair endişeye yer verilmiş
olan işletmeler
Bir yıl içinde yasal olarak iflas
başvurusunda bulunmuş olmak.
Bir yıl içinde yasal olarak iflas
başvurusunda bulunmuş olmak.
Son iki yıl içinde üst üste zarar
etmiş olma durumunu, defter değeri esaslı; hisse senedi fiyatının
son iki yıl içindeki değişiminin,
hisse senedinin işlem gördüğü
borsanın genel endeksindeki
değişim karşısındaki bağıl durumunu, piyasa değeri esaslı başarısızlık kriteri olarak almaktadır.

Tablo-1 incelendiğinde, çalışmaların büyük çoğunluğunda finansal başarısızlık, iflas etmiş veya iflas başvurusunda bulunmuş olma hali ile tanımlanmaktadır.
Finansal başarısızlığın, doğrudan iflas veya daha esnek başarısızlık tanımlamaları ile tanımlanmış olması, araştırmalarda örneklem içine girecek
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başarısız işletme sayısının değişmesine neden olmaktadır. Ancak, esnek
başarısızlık tanımı yerine iflası seçen araştırmalar, yoğunlukla, görece gelişmiş ülkelerde yapılmaktadır ve bu araştırmalarda gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmalara göre gerek yeterli sayıda iflas etmiş işletme
örneğine rastlama, gerekse bu işletmelere ait geçerli ve güvenilir veri seti
elde etme noktasında çok daha az sorunla karşılaşılmaktadır. Gelişmekte
olan ülkelerde ise, iflas etmiş işletme örneklerine ve bu işletmelere ilişkin
sağlıklı finansal verilere rastlamak güç olduğundan, daha esnek finansal
başarısızlık tanımlamalarından hareket edilmektedir.
Finansal başarısızlık tahmininde kullanılan modeller, çoğunlukla başarısızlığı istatistiksel olarak tahmin etmeye yönelen modellerdir. Çünkü
istatistiksel modeller, finansal başarısızlık olayını, karar vericinin öznel
yorumu ile değil; nesnel bir biçimde belirlemektedirler. Modellerin tahmin
gücünü ise, analizde kullanılan nesnel verilerin finansal başarısızlığı yansıtabilme güçleri belirlemektedir (Aktaş, 1997: 24-25).
Finansal başarısızlığı tahmin etmek amacıyla kullanılan istatistiksel
modeller kendi içinde, tahmin modelinde yer alan bağımsız değişken sayısına göre tek değişkenli ve çok değişkenli modeller biçiminde ikiye ayrılmaktadır.
Finansal başarısızlık tahminlerinde kullanılan tek değişkenli modeller,
çeşitli finansal oranları ayrı ayrı ele alarak işletmelerin finansal başarısızlık
risklerini belirlemeye yönelen modellerdir (Aktaş, 1997: 26). Bu modellerde, işletmelerin performansı yalnızca bir tek finansal oran yardımı ile
saptanmaktadır. Bu nedenle, tek değişkenli modeller statik modeller olarak
da anılmaktadır (Aktaş, 1997: 26; Keskin, 2002: 28).
Tek değişkenli finansal başarısızlık tahminlerinde başvurulan başlıca
modeller arasında; basit ikili regresyon, tekli diskriminant ve markov zinciri yöntemine dayalı modeller yer almaktadır (Keskin, 2002: 28; Doğrul,
2009: 56). Bu modeller, finansal başarısızlık tahmin literatürünün en eski
ve temel çalışmaları olması bakımından önem taşımaktadır.
Modellerde açıklayıcı değişken olarak yer alan finansal oranlar, işletmelerin gelecekteki performanslarını belirlemek üzere, işletmelerin kredi değerliliği yönüyle ilk defa 1849 yılında çalışmalara konu olmuştur. 1930’lu
yıllar ile birlikte de bu çalışmaların hız kazanmış, nihayet çok boyutlu tah28
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min modellerinin gelişmesinde de mihenk taşı olmuşlardır (Keskin, 2002:
29; Altman, 1968, 590).
Çok değişkenli modeller yardımıyla finansal başarısızlık tahmini ilk
defa Altman (1968) tarafından gerçekleştirilmiştir. Altman (1968) tarafından yapılan ilk çok değişkenli finansal başarısızlık tahmin çalışması,
birçok araştırmacıyı finansal başarısızlıkların önceden tahmin edilebilmesine yönelik modeller geliştirme, geliştirilmiş modellere yönelik eleştiriler
getirme veya farklı modellere yönelik karşılaştırmalar yapmak suretiyle
çalışmalarda bulunmaya itmiştir. Halen Altman (1968) sonrası çalışmaların birçoğu, daha ileri matematiksel teknikler ile finansal başarısızlığın
önceden tahmini konusuna odaklanmaya devam etmektedir. Nitekim bugün itibariyle finansal başarısızlığın tespitinde kullanılan modeller oldukça
çeşitlenmiştir3.
Finansal başarısızlık tahminlerinde kullanılan çok değişkenli modeller;
diskriminant modelleri, regresyon modelleri ve diğer modeller olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Bu şekilde bir ayrıma gidilmesinin nedeni, literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğunda, diskriminant ve regresyon modellerinin ayrı ayrı veya birbiri ile karşılaştırmalı olarak yer almış olmasıdır.
Diğer modeller ise, finansal başarısızlık tahminlerine yönelik görece daha
yeni çalışmalarda başvurulan ve farklı algoritmaları olan modellerdir.
4.

AMPİRİK ARAŞTIRMA

4.1. Araştırmanın Konusu
IASCF ve FASB’den yapılan yayın ve sunular yanında diğer birçok
çalışmada; UFRS setine uygun olarak yapılan finansal raporlamanın bilgi kullanıcılarına daha şeffaf, daha ihtiyaca uygun ve güvenilirliği daha
yüksek, başka bir ifadeyle daha kaliteli bilgiler sağlayacağı vurgusu yapılmaktadır.
Bu araştırmanın konusu, UFRS setine göre sunulan finansal bilgilerin
3
Finansal başarısızlığın tahmin edilmesinde kullanılan modellere ilişkin ilk sınıflandırma
çalışması Aktaş (1993) tarafından yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bakınız; Aktaş, Ramazan., Endüstri İşletmeleri İçin Mali Başarısızlık Tahmini (Çok Boyutlu Model Uygulaması), Ankara,
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 323, 1993, s.24-67.
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niteliksel özelliklerinin daha güçlü olacağı yönündeki bu beklenti doğrultusunda, sunulan finansal bilgilerin gerçekten daha ihtiyaca uygun
bilgi sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi şeklindedir. Bu amaçla, her
iki finansal raporlama sisteminin birlikte uygulandığı dönem(ler)de, raporlanan bilgilerin kullanıcıların kararlarını etkileme gücünün değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu değerlendirmede UFRS setine göre
raporlanmış finansal tabloların konsolide edilmiş rakamlardan oluşması
nedeniyle, iki farklı finansal raporlama sistemi -bir bütün olarak- birbirleri ile değil, her bir finansal raporlama sistemi kendi içinde defter değeri
ve piyasa değeri esaslı tahminlere gösterdikleri duyarlılık yönüyle değerlendirilebilmiştir. Nitekim UFRS seti, TDMS ile karşılaştırıldığında;
UFRS seti piyasa değerini (cari değeri) esas alan değerleme ölçütleri
ile öne çıktığından, PD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında
beklenen tutarlı açıklama kabiliyetinin (tahmin yeterliliğinin), DD esaslı
finansal başarısızlık tanımlamasına göre daha yüksek olması beklenmektedir. Buna karşın tarihi maliyetleri (değerleri) öne çıkaran TDMS’nin ise
DD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması ile daha yüksek bir açıklama
tutarlılığı göstermesi beklenmektedir.
4.2. Araştırmanın Önemi
Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının geliştirilmesinin ardındaki temel nedenin, daha kaliteli finansal bilgi elde edilmesine olanak sağlayacak bir muhasebe sistemine geçilmesi arzusu olduğu ifade edilebilir (Antill ve Lee, 2005: xxi). UFRS setinin daha kaliteli finansal
bilgi sağlaması ise, azaltması beklenilen finansal bilgi asimetrisi ile ilgilidir. Kaliteli finansal bilgi; finansal raporlama standartlarına uygun olarak
yapılan raporlama sonucunda elde edilen daha şeffaf, ihtiyaca uygunluğu
ve güvenilirliği daha yüksek finansal bilgiyi ifade etmektedir. IASCF ve
FASB’in daha kaliteli finansal bilgi beklentisinin Türkiye’deki doğruluğu ise, Türkiye’de 2006 yılı hesap döneminden itibaren uygulanan Türkçe
UFRS setinin, finansal bilgilerin kalitesi (niteliksel özellikleri) üzerinde
yarattığı sayısal etkileri şimdilerde yeni yeni test edilebilecek niteliktedir.
Bu nedenle, söz konusu araştırmanın literatürde önemli bir yer tutması
beklenmektedir.
30
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UFRS setine uygun olarak finansal raporlama yapmanın finansal bilgilerin ihtiyaca uygunluk gibi niteliksel (kalitatif) özellikler üzerindeki sayısal
etkilerini değerlendirebilmek, işletmelerin hem UFRS setine hem de ulusal
GKGMİ’ye uygun olarak hazırlamış oldukları finansal raporların varlığına
bağlıdır. Bu raporlar ise, UFRS setini, mevcut ulusal GKGMİ’ye göre gerçekleştirilen finansal raporlama esaslarının yanı sıra, ikinci bir raporlama
sistemi olarak kabul eden ülke/işletme örneklerinden temin edilebilmektedir. Nitekim finansal raporlamanın 2006 yılı hesap dönemi ve sonrasında ulusal GKGMİ’nin yanı sıra UFRS setine göre de yapılmaya başlanan
Türkiye, IASCF ve FASB’in beklediği gibi, UFRS setine uygun finansal
raporların daha kaliteli finansal bilgi içerip içermediğinin çeşitli kriterler
yönüyle değerlendirilmesi bakımından uygun bir ülke niteliğindedir. Buna
karşın Türkiye’nin AB’ye tam üye statüsünde olmaması, gelişmekte olan
ülke sınıfında yer alması, hem Kıta Avrupası hem de Anglosakson ülkelerinin etkisinde şekillenmiş ulusal bir muhasebe sistemine sahip olması gibi
niteliksel faktörler, yapılacak karşılaştırmalı değerlendirmelerde, Türkiye’yi
diğer ülke örneklerinden ayıran önemli özellikler olacaktır.
Gelişmekte olan ülke sınıflandırmasına giren Türkiye’nin, UFRS setine
göre yapılan raporlama sonucunda daha ihtiyaca uygun finansal bilgi sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi, gelişmiş ülkeler ile yapılacak doğrudan
karşılaştırmalar bakımından da önemlidir. Ayrıca standart setinin geliştirilmesinde, AB’nin Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi büyük üyelerinin
yanı sıra, 2002 yılında imzalanan Norwalk Anlaşması sonrası ABD’nin etkileri öne çıkmaktadır. Buna karşın geliştirilen standart metinleri tüm dünya ülkeleri tarafından uygulanmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın, ABD,
AB’nin Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi büyük üyeleri ve farklı gelişmişlik düzeyindeki diğer dünya ülkelerinde UFRS setini uygulamanın
yol açtığı sayısal etkilerin değerlendirilmesi ve bunlar arasında yapılacak
karşılaştırmalar yönüyle de önemli bir kaynak niteliği taşıması beklenmektedir.
4.3. Araştırmanın Kapsamı
Finansal bilginin taşıması gereken niteliksel özelliklerin temel ve destekleyici olarak ikiye ayrılması ve sayıca az olmaması nedeniyle, uluslaTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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rarası finansal raporlama standartlarını uygulamanın sayısal etkilerinin
belirlenmesi ifade edildiği kadar kolay olmamaktadır. Bu nedenle etkilerin
hepsini aynı anda belirlemek yerine, finansal bilginin taşıması gereken her
bir niteliksel özellik yönüyle ayrı ayrı değerlendirilmesi daha uygun olmaktadır.
Farklı esaslara göre düzenlenmiş finansal raporlarda yer alan finansal
bilgilerin ihtiyaca uygunluğunu sınamada finansal başarısızlık tahminleri
uygun bir araç olmaktadır. Finansal başarısızlık tahminlerinde finansal raporlardan elde edilen oransal değişkenler kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen tahminlerde başarısızlık riski altında olduğu belirlenen işletmelere de
bu tahminler doğrultusunda müdahalelerde bulunulmaktadır. Müdahelenin
gerekliliğine ve/veya ölçüsüne ise finansal başarısızlık tahminlerinin tutarlı sınıflandırma kabiliyetlerine bakılarak karar verilmektedir. Bu nedenle,
tahminlerin tutarlı sınıflandırma kabiliyetleri aynı zamanda bir performans
değerlendirme kriteri olarak da kabul edilmektedir (Altman ve Sabato,
2005: 6; Miller, 2009: 2). Öte yandan finansal bilginin ihtiyaca uygunluğu, dolayısıyla finansal başarısızlık tahminlerinin tutarlılığı veri kalitesine
bağlı olarak değişmektedir (Bemmann, 2005: 41).
Finansal başarısızlık tahminlerinde kullanılan modeller oldukça çeşitlidir. Literatürde gerek tek değişkenli gerekse çok değişkenli modeller
finansal başarısızlık tahminleri için kullanılmaktadır. Fakat finansal başarısızlık tahmininde kullanılan bu modellerden hangisinin en etkili biçimde
finansal başarısızlık tahmininde bulunduğu ya da modelde hangi değişkenlere yer verildiğinde yapılacak tahminlerin daha yüksek bir sınıflandırma
tutarlılığı sağlayacağı yönündeki karşılaştırmalar bu araştırmanın kapsamı
dışındadır.
Ayrıca farklı sistemlere göre raporlanmış finansal bilgilerin ihtiyaca
uygunluğunu karşılaştırmayı hedefleyen bu araştırmada, yalnızca bilginin ihtiyaca uygunluğundan kaynaklanan farklılığı ortaya koyabilmek için
literatürdeki birçok çalışmada olduğu gibi hangi finansal başarısızlık yönteminin daha tutarlı ya da yüksek açıklama düzeyine sahip olduğu biçimindeki bir karşılaştırmadan da uzak durulmuştur. Başka bir ifadeyle, finansal
başarısızlık tahmin modelleri, araştırmada yalnızca örneklem olarak seçilen işletmelerin tabi oldukları farklı finansal raporlama esasları altında su32
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nulan finansal bilgilerin DD ve PD esaslı finansal başarısızlık tanımlamasına gösterdikleri duyarlılık suretiyle incelenerek, finansal bilgilerin göreli
ihtiyaca uygunluk düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır.
Bu nedenle, araştırma kapsamında başvurulan finansal başarısızlık tahmin
modelleri, araştırma bulgularının sadeliği amacıyla Altman Z’’ Skor modeli, aynı değişkenleri kullanan lojistik regresyon analizi ve faktör skorları
analizi ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırma kapsamında başvurulacak finansal başarısızlık modelleri belirlendikten sonra; modellerin bağımlı değişkenini oluşturan finansal başarısızlığın tanımı konusunda; literatürdeki güncel çalışmalar, bu konuda
öne çıkan araştırmacıların görüşleri ve araştırmanın kapsamı da dikkate
alınmıştır. Buna göre ikili bir değerlendirme yapılması uygun görülmüştür.
Literatürdeki gibi, işletmelerin son iki yılda üst üste zarar etmiş olmaları
durumu, DD esaslı bağımlı değişken olarak belirlenirken; işletmelerin hisse senedi fiyatının son iki yıl içindeki değişiminin, hisse senedinin işlem
gördüğü borsanın genel endeksindeki değişimi karşısındaki bağıl durumu,
PD esaslı bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Her iki bağımlı değişken
tanımına göre oluşturulan modellerin finansal başarısızlık tahminleri bir
yıl öncesinden tahmin kabiliyetleri ile değerlendirilmiştir.
Araştırma kapsamında incelenen gözlemler ise karşılaştırmaya esas alınan finansal tabloların olabildiğince türdeş olmasını sağlayabilmek amacıyla, 2006–2009 yılları arasında kalan dört hesap dönemi boyunca
İMKB Sınai endeksinde devamlı olarak işlem gören toplam 136 şirket
içinde, tam konsolidasyon yapan ve bağlı ortaklıklardaki sermaye payı tam
olan 80 şirket, araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir.
Modellerin iki ve daha fazla yıl öncesinden tahmin kabiliyetleri yönüyle yapılacak değerlendirmeler ise araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunun nedeni; iki yıl öncesinden yapılacak tahminlerin, araştırmanın
iki yıllık inceleme dönemini esas aldığı dikkate alındığında, 2008 yılına,
yani global finans krizinin etkilerinin görüldüğü döneme isabet etmesidir.
Literatürde, ekonominin düşüş dönemlerinde işletmelerin finansal başarısızlık içine düşme eğilimlerinin daha yüksek olduğu ifade edilmektedir
(Lennox, 1999: 355). Bu nedenle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde, daha çok sayıda başarısız işletmeye ulaşılabilir. Araştırma kapsamında
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da, eğer 2008 yılındaki fiili sonuçlar referans alınacak olsa idi; bu durum,
araştırmanın örneklemi içinde yeterli sayıda başarısız işletmenin belirlenmesine yardımcı olacak bir husus teşkil edebilirdi. Ancak işletmelerin fiili
başarı/başarısızlıklarının araştırmadaki gibi, 2009 yılı finansal tablolarının
açıklanmasının ardından belirlenmesi durumunda, iki yıl öncesinden yapılacak tahminler işletmelerin kriz nedeniyle ihtiyatlı finansal kararlarının4
etkisinde oluşmuş finansal veriler ile gerçekleşeceğinden, iki yıl öncesinden tahmin modellerine araştırma kapsamında yer verilmemiştir.
Benzer şekilde daha fazla yıl öncesinden finansal başarısızlık tahminlerinde bulunabilmek için çok daha geniş bir veri setine ihtiyaç bulunmaktadır. Buna karşın UFRS’nin zorunlu olarak uygulanmaya başladığı tarih
de dikkate alındığında, tahmin aralığını genişleterek, modellerin tutarlılıklarındaki değişime yönelik duyarlılık analizleri yapmak da mümkün olmamıştır. Başka bir ifadeyle veri koşullar altında, analiz kapsamı olabildiğince
geniş tutulmak istenmiş, fakat belirtilen kısıtlar nedeniyle karşılaştırmalar
aynı örneklemin farklı iki yıllık inceleme dönemi içinde biraraya getirilen
başarısızlık örneklerinin yalnızca bir yıl öncesinden gerçekleştirilen tahminleri yönüyle yapılabilmiştir.
4.4. Araştırma Sırasında Karşılaşılan Güçlükler ve Varsayımlar
Araştırma sırasında karşılaşılan güçlüklerin başında, araştırma örneklemi olarak belirlenen İMKB Sınai endeksinde işlem gören şirketlerin ve
solo finansal raporlarının temin edilememiş olması gelmektedir. Bu durum,
UFRS seti ve TDMS’ye göre raporlanmış finansal bilgilerin ihtiyaca uygunluğunun doğrudan karşılaştırılmasına mani olduğundan, UFRS setine göre
konsolide finansal tablolardan yararlanılmış ve bu iki raporlama sistemi altında sunulan finansal bilgilerin ihtiyaca uygunluğu, her bir sistemin kendi
içinde DD ve PD esaslı finansal başarısızlık tanımlamasına karşı gösterdikleri duyarlılık aracılığıyla dolaylı olarak değerlendirilmiştir.
Araştırma üzerinde sınırlama yaratan bir diğer husus da, TDMS doğrultusunda hazırlanan finansal tabloların, vergi düzenlemelerinin etkisinde
4 Örneğin likidite krizinin yaşandığı bu dönemde işletmeler, ürün fiyatlarında mümkün ise
indirime gitmiş veya artıştan kaçınmış, kredili satışlarda vade sürelerini azaltmış ve/veya borçlanma vadelerini uzatmış olabilir.  
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şekillenmiş olması ile ilgilidir. Bu durum, Kıta Avrupası ülkelerinin ulusal muhasebe uygulamalarının genel özelliği niteliğindedir. Türkiye’de de
muhasebe uygulamalarına ağırlıklı olarak vergi kanunları yön vermektedir.
Nitekim ilk yayım tarihi 1950’li yıllar olan gelir ve kurumlar vergisi kanunları, ticari işletmelerin defter tutma, değerleme ve raporlama gibi muhasebe fonksiyonlarını yönlendirici hükümleri ve bu hükümlere uyulmaması durumunda verilecek cezaları belirlemiştir. Bu durum mükelleflerin
işletmelerine ait gerçek sonuçları vergi kanunu hükümlerinde aramasına
neden olurken; işletmenin en önemli sonucunun vergi öncesi kâr ya da
vergi matrahı olmasına neden olmuştur (Akdoğan ve Tenker, 2007: 22).
TDMS’ye göre gerçekleştirilen muhasebe uygulamalarının da mali mevzuatı esas alması ve mali mevzuatın gerektirdiği biçimde çeşitli uyarlamalara tabi tutularak, vergi beyannamesi ekinde sunulan finansal tablolar formuna sokulması, finansal tabloların ihtiyaca uygunluğunu sınırlamaktadır.
TDMS’ye göre düzenlenen finansal tabloların vergi kanunlarına göre
uyarlanması, bu tabloları, özü itibari ile kullanıcıların ekonomik kararlarına yardımcı olmaktan ziyade, işletmelerin mali bilgilerini gösteren tablolar
biçimine getirmektedir. Nitekim TDMS’ye göre hazırlanan finansal raporlarda çeşitli teşviklerin (yatırım indirimi gibi), caydırmaların (binek otomobili için kıst amortisman uygulaması gibi), ihmallerin (enflasyonun, garanti
karşılıklarının dikkate alınmaması gibi) etkileri bulunmaktadır. Çünkü vergi
düzenlemelerinde vergi otoritesinin (devletin) amacı, işletmelerden en fazla
vergi tahsilâtını gerçekleştirmektir. Oysa işletmelerin amacı, muhasebe tekniklerinin seçiminde ve muhasebe işlemlerinin kaydında en az vergi ödenecek tercihlerde bulunmaktır. Bu bağlamda, başta Vergi Usul Kanunu (VUK)
olmak üzere diğer vergi düzenlemelerinin TDMS’ye getirdiği uyarlamalar,
finansal raporlardan elde edilecek bilgilerin ihtiyatlı değerlendirilmesini gerektirmektedir. Çünkü sunulan bilgiler doğru olmasına karşın, kimi zaman
işletmenin fiili durumunu bütünü ile yansıtmayabilmektedir. Ancak araştırmanın örneklemi olarak belirlenen işletmelerin İMKB’de işlem gördükleri,
ölçek bakımından en büyük; kurumsallaşma düzeyleri bakımından da en üst
sınıfta gruplandırılabilecek işletmeler oldukları dikkate alındığında, yukarıda anılan sınırlamadan doğacak olumsuz etkinin en düşük düzeyde olması
beklenmektedir.
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4.5. Araştırmanın Problemi
Araştırma kapsamında incelenmek üzere iki temel araştırma sorusu geliştirilmiştir. Bunlar:
i) TDMS’ye göre raporlanmış finansal bilgilerin hangi esasa göre tanımlanmış finansal başarısızlık tahmin modellerinde tutarlılık düzeyi
“TD” (ihtiyaca uygunluğu) daha yüksektir?
(Beklenti yönünde)
ii) UFRS setine uygun olarak raporlanmış finansal bilgilerin hangi esasa göre tanımlanmış finansal başarısızlık tahmin modellerinde tutarlılık
düzeyi “TD” (ihtiyaca uygunluğu) daha yüksektir?
(Beklenti yönünde)
4.6. Araştırmanın Yöntemi
4.6.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklem
Araştırmanın evreni, Türkiye’de hem TDMS’ye hem de UFRS setine
göre finansal raporlama yapmakla yükümlü tüm sınai işletmelerden oluşmaktadır. Ancak araştırma evreninde yer alan tüm işletmelere ulaşılması
zaman, emek ve maliyet bakımından güç olduğundan örneklem seçimine
gidilmiştir.
Örneklem seçiminde, olasılıksız örnekleme yöntemlerinden amaçlı
örnekleme benimsenmiştir. Tabakanın seçimine ilişkin olarak ise amaçlı
örneklemenin alt türü olan benzeşik örneklemeye gidilerek, İMKB Sınai
endeksinde yer alan şirketler örneklem olarak belirlenmiştir. Bu şekilde, örneklem içinde yer alan gözlemler, hem ölçek hem de faaliyet konuları bakımından kontrol altına alınmıştır. Bu sayade ölçek ve endüstrinin,
modellerin tahmin gücü üzerinde geçerli bir değişken olmasının önüne
geçilmiştir. Çünkü finansal başarısızlık tahmin modellerinin yüksek bir tutarlılık ortaya koyabilmesi, her şeyden önce önsel tanımlamanın (bağımlı
değişken seçiminin) çok iyi yapılmasına bağlıdır. Ayrıca gözlem birimlerinin ölçek farklılıkları, verinin kalitesi ve önsel tanımlamada yanlılık, tutarlı
sınıflandırmayı olumsuz etkileyen başlıca faktörler olarak sıralanmaktadır
(Bemmann, 2005: 85).
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4.6.2. Araştırmada Kullanılan Verilerin Toplanması
Araştırma kapsamında kullanılan veriler ikincil veri niteliğindedir.
Araştırmanın problemini teşkil eden ve cevabı aranan sorularla ilgili olarak, hisse senetleri İMKB Sınai endeksinde işlem gören işletmelerin
UFRS setine göre raporlama yapmaya başladıkları ilk zorunlu hesap
döneminin 2006 yılı5 olması, analiz için seçilen dönemin başlangıcının da
2006 yılı olarak belirlenmesine neden olmuştur.
Analiz için seçilen dönemin son yılı olarak ise araştırmanın yapıldığı
tarihte tamamlanmış en son hesap dönemi olan 2009 yılı belirlenmiştir.
Buna göre 2006–2009 yılları arasında kalan 4 hesap döneminde gerek
TDMS, gerekse UFRS setine göre sunulmuş tüm finansal raporlar
(dönem sonu finansal tabloları) araştırma kapsamında elde edilmesi
gereken veri setini oluşturmuştur.
UFRS esaslı finansal tablolar, İMKB ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun
(KAP) resmi ağ sayfasından yararlanılarak temin edilmiştir.
TDMS esaslı finansal tabloların temini (araştırma sırasında karşılaşılan güçlükler ve varsayımlar başlığı altında ifade edildiği gibi) daha zor
olmuştur. Bu tablolardan gelir tabloları yine İMKB ve KAP aracılığı ile
temin edilebildiği halde, bilançoların aynı yolla temini mümkün olmamıştır. TDMS esaslı bilançoların edinilmesinde, ilk olarak ilgili şirketler
ile doğrudan bağlantıya geçilmiş ve e-posta yoluyla söz konusu finansal
tabloları göndermeleri istenmiştir. Geri bildirimlerin ardından, e-posta
yoluyla temin edilemeyeceği anlaşılan bilançolar için, örneklemdeki işletmelerin bağlı bulundukları defterdarlıklara, serbest muhasebeci mali
müşavir ve/veya yeminli mali müşavirlerine, denetim şirketlerine, il sanayi ve ticaret müdürlüklerine ulaşmak suretiyle eksik kalan bilanço verileri
tamamlanmıştır.
4.6.3. Araştırmada Başvurulan Analiz Yöntemlerinin Seçimi
Araştırmada başvurulan analiz yöntemlerinin seçiminde, araştırma için
yeterli doyuruculuğu sağlayacak, aynı zamanda anlaşılabilirliği de basit
kılacak yöntemler benimsenmiştir.
5 2006 yılı finansal raporlamada TMSK tarafından yayımlanmaya başlanan Türkçe standart
setinin baz alınmaya başlandığı yıldır.  
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Finansal başarısızlık tahmin literatüründe, Edward Altman tarafından
geliştirilen diskriminant analizi temelli farklı Z skor modelleri (Z Skor, Z’
Skor, Z’’ Skor) ile lojistik, lineer, logit, probit gibi regresyon esaslı diğer
modellerin yanı sıra yapay sinir ağları, karar ağacı modelleri, opsiyon fiyatlaması ve faktör analizi gibi çeşitli modellerin kullanıldığı görülmektedir.
Finansal başarısızlık tahminlerinde kullanılan yöntemler, bir işletmenin
varlıklarının piyasa değerinin, yükümlülüklerinin piyasa değerinin altına
düşmesi durumunda, o işletmenin nasıl iflasa gittiğine dair güçlü bir teorik
temel ile geliştirilmiştir (Altman, Zhang ve Yen, 2007: 5). Ancak araştırmanın kapsamı bölümünde de ifade edildiği gibi, bu araştırmada finansal
başarısızlık tahmininde kullanılan yöntemlerin değil; farklı esaslar ile düzenlenmiş finansal raporlardaki finansal bilgilerin ihtiyaca uygunluğuna
yönelik karşılaştırma yapılması amaçlandığından, bu yöntemlerin yalnızca
birkaçından yararlanma yoluna gidilmiştir. Bu nedenle araştırma kapsamında literatürde sıklıkla başvurulan; Altman Z’’ Skor (diskriminant) analizi ve lojistik regresyon analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır.
4.6.4. Araştırmada Kullanılan Değişkenlerin Seçimi
Hisse senetleri İMKB Sınai endeksinde işlem gören işletmelerin
TDMS’ye ve UFRS setine göre hazırladıkları finansal raporlar aracılığı ile
kullanıcılara sundukları finansal bilgilerin ihtiyaca uygunluklarına yönelik
bu araştırma için ilk adım, araştırma sorularına cevap verecek şekilde, söz
konusu raporlardan (finansal bilgilerden), analiz için gerekli değişkenlerin belirlenmesi ve bu değişkenlere ilişkin veri setinin oluşturulmasıdır.
Bunun için ilk olarak araştırmanın dizaynı ve kullanılacak olan yöntemlerin gerekleri dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, işletmelerin finansal başarısızlıklarının bir yıl öncesinden tahmini için gerekli veri dönemi aralığı
belirlenmelidir.
Veri dönemi, yeterli sayıda finansal başarısız işletmeyi içermelidir6. Bu
sebeple, kimi zaman tek bir yıla ilişkin finansal başarısızlıktan hareket etmek yerine, önsel olarak belirlenmiş finansal başarısızlık tanımına uygun
6 Finansal başarısızlık tahminlerinde kullanılan modellerin tahmin kabiliyetleri ile örneklem
hacmi arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır ve modeller örneklem hacmindeki yetersizliğe
karşı oldukça duyarlı olmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Aktaş, 1997: 82-83.
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olarak farklı yıllarda gerçekleşmiş başarısızlık örnekleri sanki aynı dönemde gerçekleşmiş gibi tek bir düzlem üzerinde bir araya getirilebilir.
Araştırma kapsamında da örneklemi oluşturan 80 işletmenin yalnızca
2009 yılında başarısızlık içine düşmüş olanlarının sayısı yeterli olmadığından; 2007 yılındaki başarısızlık örneklerinden de yararlanılmıştır. Bu iki
yıldaki başarısızlık örnekleri aynı düzlemde biraraya getirilmiş ve tahminler bu yolla gerçekleştirilmiştir.
Veri dönemi aralığının belirlenmesinin ardından, bağımlı değişkenin
nasıl belirleneceği aşamasına geçilmiştir. Nitekim finansal başarısızlık tahminlerinin başlangıç noktasını, finansal başarısızlığın araştırmacı tarafından nasıl tanımlandığı oluşturmaktadır. Bu nedenle, finansal başarısızlığın
nasıl tanımlanması gerektiği konusunda araştırmacının henüz araştırmanın
başında önsel bir fikri bulunmalıdır.
Bu araştırmada finansal başarısızlığın tanımı hususunda; literatürdeki güncel çalışmalar, öne çıkan araştırmacıların görüşleri ve araştırmanın
kapsamı da dikkate alınarak ikili bir belirleme yapılmıştır.
i) Defter değeri esaslı finansal başarısızlık tanımlaması:
Literatüre sadık kalınarak, en sık başvurulan DD esaslı tanımlamalar
içinden seçim yapılmıştır. Bu tanımlamalarda; işletmenin son birkaç (iki
veya üç) hesap döneminde üst üste zarar etmesi, dağıtılmayan kârların belirli bir oranda azalma göstermesi, sermayenin belirli bir oranda aşınması, aktif büyüklüğünün belirli bir oranda azalması, özkaynakların negatife
dönmesi gibi ilişkilerden hareket edildiği görülmüştür7. Ancak, son birkaç
hesap döneminde üst üste zarar etme kriteri dışındaki diğer kriterlerin belirli bir oran düzeyini referans alması ve bunun üzerindeki düşüşleri
başarısızlık olarak tanımlaması; bu kriterlerin daha yüksek bir öznelliğe
sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, finansal başarısızlık tanımlamasında defter değeri esaslı 2 yıl üst üste zarar etmiş olma koşulundan
7 Kimi çalışmalarda ise bu değişkenlere ek olarak hisse senetlerinin kottan çıkarılması, tahtasının işleme geçici olarak kapatılması ve/veya gözaltı pazarına alınması gibi ölçütlerin de yukarıdaki değişkenler ile birlikte dikkate alındığı ve yeterli sayıda başarısız işletme sayısına ancak bu
şekilde ulaşıldığı görülmektedir. Ancak kottan çıkarılma vb. kriterlerin finansal tablo verilerine
dayanan diğer tanım ile birleştirilmesinin tahminlerin açıklama gücünü azaltacağı hususu da
gözetilmelidir.

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

39

MALİ

ÇÖZÜM

hareket etmenin uygun olacağına karar verilmiştir. Nitekim Gilbert
ve Diğerleri (1990); Aktaş (1991; 1993; 1997); Yıldız (2001); Keskin
(2002); Doğrul (2009); Keskin Benli ve Diğerleri (2008) son birkaç yılda
üst üste zarar etme koşulunu finansal başarısızlık riski (veya finansal sıkıntı içinde bulunma hali) olarak nitelendirmektedirler.
ii) Piyasa değeri esaslı finansal başarısızlık tanımlaması:
Araştırmada piyasa değeri esaslı8 finansal başarısızlık tanımı (bağımlı
değişken) olarak; işletmelerin hisse senedi fiyatının son birkaç yıldaki birikimli değişiminin, hisse senedinin işlem gördüğü borsanın genel endeksindeki kümülatif değişim karşısındaki bağıl durumu benimsenmiştir.
Bunun için, her bir gözlemin son iki yıl boyunca, her dönemdeki sermaye
kazançları hesaplanmış ve bu kazançların iki yıllık ortalaması ile endeksin aynı şekilde hesaplanan iki yıllık ortalama değişimi karşılaştırılmıştır.
Buna göre, endekse göre daha fazla kayıp gösteren işletmeler “başarısız”,
daha az kayıp gösteren işletmeler ise “başarılı” olarak sınıflandırılmıştır.
Nitekim bir gözlemin başarısız olarak nitelendirilebilmesi için, referans
(benchmark) alınan bir noktaya göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Bir sonraki aşamada, DD ve PD esaslı finansal başarısızlık tanımlamalarına uyan yeterli sayıda başarısız işletme bulunup bulunmadığı araştırılmıştır.
2009 yılı için belirtilen finansal başarısızlık tanımlarına uyan başarısız
ve başarılı işletme sayıları Tablo-2’de verilmiştir.
8 Piyasa değeri esaslı tanımlamanın bu şekilde yapılması önerisi Edward Altman tarafından
getirilmiştir. Kendisi ile doğrudan yapılan görüşmeler sırasında “Şirketlerin son iki veya üç
yıldaki hisse senedi fiyatlarındaki değişimin borsa endeksindeki birikimli değişimin üzerinde
gösterdiği kaybın, defter değeri esaslı başarısızlık tanımlamasına iyi bir alternatif olacağı” ifade
edilmiştir. Altman, borsanın genelinde bir düşüş varken, hisse senedinin de değer düşüklüğüne
uğramasının, işletmenin finansal anlamda başarısızlık riski altında bulunduğu anlamına gelmeyeceğini de ifade etmiştir. Bu nedenle bir hisse senedinin (ya da şirketin borsadaki) değeri, ancak
borsa endeksindeki düşüşün daha üzerinde olduğunda, o işletme için finansal başarısızlık riskinin
doğduğu; yani işletmenin finansal sıkıntı içinde olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca piyasa değeri
esaslı bağımlı değişkenin belirlenmesi sırasında her bir gözlemin birim standart sapma başına
düşen getiri oranlarından (değişim katsayılarından) da yararlanılmıştır. Ancak değişim katsayısnı
dikkate almanın yapılan önsel bağımlı değişken serisi tanımlaması üzerinde etkisi olmamıştır.  

40

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo-2. Örneklemde Yer Alan İşletmelerin Önsel (Fiili)
Başarı/Başarısızlık Durumları
Finansal Başarısızlık Tanımı

Başarısız

Başarılı

Toplam

Defter Değeri Esaslı

37

99

136

Piyasa Değeri Esaslı

92

68

160

Tablo-2’ye göre, DD esaslı finansal başarısızlık tanımlamasına uyan
başarısız işletme sayısı, başarılı işletme sayısına nazaran daha az sayıdadır.
Bunun nedeni, seçilen işletmeler değil, başarısızlığın bir olgu olarak daha
nadir görülmesi gerçeğidir. Nitekim Dun ve Bradstreet (1982) finansal başarısızlığın görülme eğiliminin görece küçük ve yeni kurulan işletmelerde
daha yüksek olduğunu, bu gerçeğin de finansal başarısızlık içinde olan işletmelere ilişkin veri setine bütünüyle ulaşılmasına engel oluşturduğunu
ifade etmektedirler.
Bu sınırlama karşısında; Beaver (1966), Altman (1968), Wilcox (1971;
1973), Deakin (1972), Blum (1974), Elam (1975) ve Zavgren (1982) gibi
literatürdeki öncü çalışmalar, örneklem içindeki bu dengesizliğin eşleştirilmiş örneklem yardımı ile giderilmesi yoluna gitmektedirler. Ancak Ohlson
(1980), Zmijewski (1983; 1984) gibi daha yoğun metodoloji ile finansal
başarısızlık tahmin çalışmalarında bulunan araştırmacılar ise eşleştirmeli
örneklemenin neden olacağı sakıncalara işaret etmekte ve çalışmalarında
eşleştirmeli örneklemeden kaçınmaktadırlar. Örneğin Zmijewski (1984),
eşleştirilmiş örneklemenin rassal olmadığını, bu şekildeki bir örneklemenin gerçekte daha düşük düzeyde görülen başarısızlık durumunun örneklem içinde çok daha yüksek bir oranda temsil edilmesine ve örneklemin
önyargılı olmasına neden olduğunu ifade etmektedir.
Eşleştirilmiş örneklemeye ilişkin bir diğer tartışma konusu da eşleştirmenin hangi esasa göre yapılması gerektiği ile ilgilidir. Başarısız işletmeler ile başarılı işletmelerin eşleştirilmesinde aktif büyüklüğü, net satış
büyüklüğü gibi ölçütlerden ayrı ayrı veya birkaç ölçütten aynı anda yararlanmak suretiyle (tabakalı) eşleştirme yapıldığı görülmektedir. Ancak başarısızlığın doğası gereği; başarılı olanlara nazaran çok daha az rastlanılan
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başarısız işletmeleri, kendilerine denk kabul edilebilecek başarılı işletmeler ile mutlak anlamda eşleştirmenin pek mümkün olmadığı yönünde de
eleştiriler yapılmaktadır.
Öte yandan, PD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında belirlenen başarısız işletme sayısı, başarılı işletme sayısının daha üzerinde
belirlenmiştir. Bunun nedeni başarısızlığın, başarılı olma haline kıyasla
daha yaygın bir durum olmamasına karşın, seçilen yılların (2007 ve 2009)
kriz döneminin hemen bir yıl öncesi ve sonrası olmasıdır.
Bağımlı değişken serilerinin belirlenmesinin ardından, tahmin modellerinin bağımsız değişken serilerinin oluşturulması aşamasına geçilmiştir.
Bağımlı değişken ile beklenen işaret (ilişki) yönlerinin de yer aldığı bağımsız değişkenler Tablo-3’te verilmiştir.
Tablo-3. Araştırmada Kullanılan Bağımsız Değişkenler ve Beklenen
İşaret Yönleri
Bağımsız Değişkenler
Net İşletme Sermayesi / Aktif Toplamı
Dağıtılmamış Karlar / Aktif Toplamı
Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Aktif Toplamı
Özkaynakların DD / Borç Toplamı

İşaretin Yönü
+
+
+
+

Yapısında yer alan bağımsız değişkenlerin belirli olduğu Altman Z’’
Skor modelindeki bağımsız değişkenler; lojistik regresyon ve faktör skorları analizlerinde de kullanılmıştır.
Altman (1968; 2000; 2002), yukarıda kısa kısa açıklanan bu değişkenlerin, işletmelerin finansal başarısızlık içine düşme olasılıklarının önceden
tahmininde, değişkenlerin aynı anda anlamlı açıklama gücüne sahip olabilmesinin, değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı bulunmamasına bağlı olduğunu da ifade etmektedir.
4.7. Araştırmanın Bulguları
UFRS setine göre sunulan finansal bilgilerin niteliksel özelliklerinin
daha güçlü olacağı yönündeki beklenti doğrultusunda, sunulan finan42
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sal bilgilerin gerçekten daha ihtiyaca uygun bilgi sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Bu amaçla, TDMS’ye göre raporlanan finansal tablolar
ve 2006 yılı hesap döneminden bu yana zorunlu olarak UFRS setine göre
raporlanan finansal tablolar kendi içinde hem DD hem de PD esaslı finansal başarısızlık tanımlamalarına karşı gösterdikleri tutarlılık yönüyle
incelenmiştir. Fakat bu incelemede UFRS setine göre raporlanmış finansal tabloların konsolide edilmiş rakamlardan oluşması nedeniyle, iki farklı
finansal raporlama sistemi -bir bütün olarak- birbirleri ile değil, her biri
kendi içinde DD ve PD esaslı tahminlere gösterdikleri duyarlılık yönüyle
değerlendirilebilmiştir.
Analiz kapsamında İMKB Sınai endeksinde 2006 ve 2009 yılları arasında devamlı olarak hisse senetleri işlem gören, tam konsolidasyon yapan
ve bağlı ortaklıklarındaki ortaklık payı tam olan 80 işletmenin finansal tabloları kullanılmıştır.
Elde edilen ampirik bulgular “Araştırmanın Problemi” başlığında yer
verilen araştırma soruları doğrultusunda aşağıdaki gibi sıralanabilir:
i)
TDMS’ye göre raporlanmış finansal bilgilerin hangi esasa göre
tanımlanmış finansal başarısızlık tahmin modellerinde tutarlı sınıflandırma kabiliyeti (ihtiyaca uygunluğu) daha yüksektir?
Araştırmada önsel olarak tarihi maliyetleri (değerleri) öne çıkaran
TDMS’nin, DD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında daha yüksek bir açıklama tutarlılığı göstermesi beklenmiştir.
Tablo-4. TDMS Verileri ile Gerçekleştirilen Tahminlerin Hata Sayıları
ve Yüzdeleri
DD
PD
Z’’ Skor LogReg Z’’ Skor LogReg
I. Tip Hata %
29,7
24,3
14,1
17,4
II. Tip Hata %
4,0
3,0
77,9
70,6
Genel Tutarlı Sınıflandırma %
89,0
91,2
58,8
60,0
I. Tip Hata Sınırları İçinde
Yanlış Sınıflandırılan İşletme
11
9
13
16
Sayısı
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Tablo-4’e göre, TDMS verilerinin DD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında sağladığı genel tutarlı sınıflandırma yüzdelerinin, PD
esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında sağlananlara göre daha
yüksek olduğu görülmektedir. Ancak yalnızca genel tutarlı sınıflandırma
yüzdelerine bakılarak, TDMS verilerinin hangi tanımlama ile daha tutarlı
sonuçlar ortaya koyduğunu belirlemek hatalı bir değerlendirmeye neden
olabilir. Doğru bir değerlendirme için, modellerin birinci tip hata oranlarının düzeylerine ve birinci tip hata sınırları içinde yanlış sınıflandırılan
gözlem sayılarına da bakılmalıdır.
Genel tutarlı sınıflandırma yüzdeleri, modellerde birinci tip hata sınırları içinde yanlış sınıflandırılan işletme sayıları ile birlikte değerlendirildiğinde; TDMS verileri ile gerçekleştirilen tahminlerin DD esaslı finansal
başarısızlık tanımlaması altında sağladığı sonuçların, PD esaslı finansal
başarısızlık tanımlaması altında sağlanan sonuçlara göre daha tutarlı olduğu bir kez daha doğrulanmıştır.
Altman Z’’ Skor ve lojistik regresyon yöntemi ile gerçekleştirilen
tahminlerin genel tutarlılık yüzdeleri, birinci ve ikinci tip hata oranları
Grafik–1’de yer almaktadır.

Grafik–1. TDMS Verileriyle Gerçekleştirilen Tahminlerin
Farklı Finansal Başarısızlık Tanımlamaları ile Tutarlılığı
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Modeller ikinci tip hata oranları bakımından değerlendirildiğinde ise;
TDMS verileri ile PD esaslı tanımlama altında gerçekleştirilen tahminlerin
ikinci tip hata oranlarının oldukça yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Hatta
ikinci tip hata oranları; PD esaslı tanımlama altında gerçekleşen genel tutarlılık yüzdelerinin dahi üzerindedir.
ii) UFRS setine uygun olarak raporlanmış finansal bilgilerin hangi
esasa göre tanımlanmış finansal başarısızlık tahmin modellerinde tutarlı
sınıflandırma kabiliyeti (ihtiyaca uygunluğu) daha yüksektir?
UFRS setine göre raporlanmış finansal bilgilerin DD ve PD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında gerçekleştirilen tahminlerden hangisi ile daha tutarlı olduğu da yine tahminlerin birinci tip hata yüzdesi,
ikinci tip hata yüzdesi, genel tutarlı sınıflandırma yüzdeleri ve birinci tip
hata sınırları içinde yanlış sınıflandırılan işletme sayıları ile değerlendirilebilir. UFRS verileri ile gerçekleştirilen tahminlerin hata sayıları ve yüzdeleri Tablo-5’te verilmiştir.
Tablo-5. UFRS Verileri ile Gerçekleştirilen Tahminlerin Hata Sayıları
ve Yüzdeleri
DD
PD
Z’’ Skor LogReg Z’’ Skor
LogReg
I. Tip Hata %
37,8
43,2
12,0
14,1
II. Tip Hata %
0
5,1
75,0
67,6
Genel Tutarlı Sınıflandırma %
83,1
84,6
61,3
63,1
I. Tip Hata Sınırları İçinde
Yanlış Sınıflandırılan İşletme
23
16
11
13
Sayısı
Tablo-5 yardımıyla, UFRS verileri ile gerçekleştirilen tahminlerin PD
esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında sağladığı sonuçların genel
tutarlılık yüzdeleri daha düşüktür. Ancak, yalnızca genel tutarlı sınıflandırma yüzdeleri üzerinden yapılacak bir değerlendirme ile UFRS verilerinin
hangi tanımlama ile daha tutarlı sonuçlar ortaya koyduğunu belirlemek
hatalı değerlendirmelere neden olabilir. Doğru bir değerlendirme için mo-
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dellerin birinci tip hata oranlarının düzeylerine ve birinci tip hata sınırları
içinde yanlış sınıflandırılan gözlem sayılarına da bakılmalıdır.
Genel tutarlı sınıflandırma yüzdeleri, modellerde birinci tip hata sınırları içinde yanlış sınıflandırılan işletme sayıları ile birlikte değerlendirildiğinde; UFRS verileri ile gerçekleştirilen tahminlerin PD esaslı finansal
başarısızlık tanımlaması altında sağladığı sonuçların, belirgin farklılıklar
gözlenememesine karşın, DD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında sağlanan sonuçlara göre daha tutarlı olduğu ifade edilebilir. Ancak,
daha iyi bir değerlendirme için Altman Z’’ Skor ve lojistik regresyon yöntemi ile gerçekleştirilen tahminlerin genel tutarlılık yüzdeleri, birinci ve
ikinci tip hata oranlarının yer aldığı Grafik–2’den de yararlanılabilir.
Grafik–2’de Altman Z’’ Skor ve lojistik regresyon yöntemi ile gerçekleştirilen tahminlerin genel tutarlılık yüzdeleri, birinci ve ikinci tip hata
oranları yer almaktadır.

Grafik–2. UFRS Verileriyle Gerçekleştirilen Tahminlerin
Farklı Finansal Başarısızlık Tanımlamaları ile Tutarlılığı
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Finansal başarısızlık tahmin modellerinin sonuçları, genel tutarlılık
yüzdeleri bakımından değerlendirildiğinde; DD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında gerçekleştirilen tahminlerin görece daha iyi olduğu
sonucuna ulaşılabilir. Ancak, genel tutarlılık yüzdelerinin belirlenmesinde
birinci ve ikinci tip hata düzeylerinin bileşimi de oldukça önemlidir.
Modeller birinci tip hata oranları bakımından değerlendirildiğinde; PD
esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında gerçekleştirilen tahmin modellerinin DD esaslı tanımlama altındaki modellere göre daha başarılı sonuçlar ortaya koyduğu ifade edilebilir. Buna göre PD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında gerçekleştirilen tahminlerin göreli olarak daha
iyi bir sınıflandırma sağlamaktadır. Çünkü finansal başarısızlık tahminlerinde, bir gözlem birimini fiili durumda başarısız iken model sonuçlarına göre başarılı olarak sınıflandırmaya karşılık gelen birinci tip hatanın
maliyeti, başarılı bir işletmeyi başarısız olarak sınıflandırmaya oranla daha
yüksektir. Nitekim tahmin modellerin birinci tip hata oranlarının düşük olması istenir.
Öte yandan modeller ikinci tip hata oranları bakımından değerlendirildiğinde, UFRS verileri ile DD esaslı tanımlama altında gerçekleştirilen tahminlerin ikinci tip hata oranlarının oldukça düşük; buna karşın PD
esaslı tanımlama altındakilerin ise oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Nitekim PD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması altında gerçekleştirilen tahminlerin genel tutarlılık yüzdelerinin görece düşük olmasının temel
nedeni de yine ikinci tip hata oranlarının bu denli yüksek olmasıdır.
Tahmin hatalarının minimize edilmesi kolay sağlanacak bir durum değildir. Hata oranlarının düşürülebilmesinin tek yolu, örneklem hacmini genişletmektir. Ancak, bu yola başvurulması durumunda da tahmin hatalarının mutlak olarak azalacağını söylemek güçtür. Başka bir ifadeyle, tahmin
hatalarının bu yolla her zaman azaltılabilmesi de mümkün olmamaktadır
(http://en.wikipedia.org/wiki/Type_I_and_type_II_errors).
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5. SONUÇ
Bu çalışmanın sonucunda, elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki genellemelere varılabilir:
• TDMS’ye göre raporlanmış finansal bilgilerin DD esaslı finansal başarısızlık tahmin modellerindeki tutarlı açıklama kabiliyetinin (ihtiyaca
uygunluğunun), beklenildiği gibi, PD esaslı finansal başarısızlık tahmin
modellerindeki tutarlı açıklama kabiliyetine göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Nitekim modellerin finansal başarısızlığı açıklamada gösterdikleri tutarlılığın, aynı zamanda girdi olarak kullanılan finansal bilgilerin
ihtiyaca uygunluğunu gösterdiği dikkate alındığında; elde edilen bu bulgular doğrultusunda, TDMS verileri ile gerçekleştirilen finansal başarısızlık
tahminlerinin DD esaslı finansal başarısızlık tanımlaması ile daha uyumlu
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu da, DD esaslı finansal başarısızlık tanımlamaları altında TDMS verileri ile gerçekleştirilen finansal başarısızlık
tahminlerinin ihtiyaca daha uygun sonuçlar ortaya koyabildiği anlamına
gelmektedir.
•UFRS setine göre raporlanmış finansal bilgilerin PD esaslı finansal
başarısızlık tahmin modellerindeki tutarlı açıklama kabiliyetinin (ihtiyaca
uygunluğunun), beklenildiği gibi, DD esaslı finansal başarısızlık tahmin
modellerindeki tutarlı açıklama kabiliyetine göre daha yüksek olduğu, ihtiyatlı biçimde ifade edilebilir. Şöyle ki; PD esaslı finansal başarısızlık
tahminlerinde ikinci tip hata oranları düşürülebilirse, bu modellerin
genel tutarlılık yüzdelerinde sağlanacak artış ile DD esaslı finansal başarısızlık tahminlerinin daha üzerinde bir açıklama gücüne ulaşılabilecektir.
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TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE BASİT USULDE VERGİLEMENİN
ETKİNLİĞİ
Basit Usulde Vergileme, Vergi Ziyaına Neden Olabilir Mi?
THE EFFICIENCY OF BASIC PROCEDURE TAXATION IN
TURKISH TAX SYSTEM
Is Taxation İn Basic Procedure Can Result Tax Loss?
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN*
Arş. Gör. Dr. Mine BİNİŞ*
Öz
Bu çalışmanın amacı Türk Vergi Sistemine 4369 sayılı Kanun ile getirilen basit usulde vergilemenin etkinliğinin incelenmesidir. Bu kapsamda
basit usul ve getiriliş amacı incelenmiş ve uygulamanın getiriliş amacından sapıp sapmadığı, etkinliği inceleme konusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda basit usulde vergilendirmenin etkin olmadığı ve
gerçek kazancın tespitini tam olarak yansıtamayan bir vergileme olduğu,
bu nedenle vergi ziyaına neden olabileceği gözlenmiştir. Dolayısıyla basit usulün kaldırılması ve bu şekilde vergilendirilen mükelleflerin duruma
göre ikinci sınıf tüccar veya vergiden muaf esnaf statüsünde değerlendirilmelerinin daha uygun olacağı kanaati ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: Basit usulde vergileme, ticari kazanç, kayıtdışı
ekonomi
Abstract
The aim of this study is to evaluate the basic procedure taxation’s efficiency which was introduced by Law No 4369 to Turkish Tax System. In
this context, basic prosedure and its bringing goals reviewed and whether
its application show deviation from bringing goals or not, its efficiency is
made examination subject. As a result of these evaluations basic procedure
taxation is not find effective and as a taxation procedure it is not provide
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the exact determination of actual earnings, because of these reasons it may
be cause tax loss are observed. Consequently basic procedure will remove
and taxation in this way taxpayers case by case taxed according to the
second class situation or tax exempt tradesman will be more appropriate
have been revealed.
Key Words: Basic procedure taxation, business income, underground
economy
1. GİRİŞ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde “her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar” şeklinde tanımlanan ticari kazanç, 4369 sayılı
Kanun ile değiştirilmeden önceki hali ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre gerçek usul veya götürü usule göre tespit edilmekteydi. Ancak, götürü
usulün çağdaş vergileme açısından istenilmeyen sonuçlara neden olması,
kazançların doğrudan doğruya tespitinde güçlüklere yol açması nedeniyle
4369 sayılı Kanun ile götürü usul kaldırılarak yerine basit usul uygulaması
getirilmiştir. Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır.
Türk vergi sisteminde basit usulde vergilemenin etkinliğinin inceleneceği bu çalışmada öncelikle basit usulde vergilendirmenin hukuki yapısı üzerinde durulacak, daha sonra basit usulde vergilenmenin içeriği ele
alınarak, basit usulde vergilemenin günümüzdeki boyutu ve basit usulde
vergilemenin etkinliği ile vergi ziyaına sebebiyet vermesi konuları incelenecektir. Ayrıca basit usulün kaldırılması önerisinde bulunulacaktır.
2. BASİT USULDE VERGİLEMENİN HUKUKİ YAPISI
Ticari faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar; gerçek usul veya basit
usul olmak üzere iki şekilde tespit edilmektedir. Gerçek usul ise bilanço
esası ve işletme hesabı esasına göre belirlenmektedir. Bunların dışında kalan mükellefler ise, şartları taşımaları halinde esnaf muaflığı kapsamında
değerlendirilmektedir.
Bir kısım mükelleflerin, ticari kazançlarının bilanço ve işletme hesa54
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bı esaslarına göre tespit edilmesinin zor olması ve mali güçlerinin sınırlı,
okuma yazma bilmemeleri, bilgi ve kültür düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle gerçek usulün gerektirdiği defterleri ve hesapları tutamamaları dolayısıyla basit usule göre vergilendirilmeleri öngörülmüştür. Ticari kazanç
elde edenlerden esnaf muafiyetini kaybeden ve vergiye tabi olan en küçük
gelir elde edenler, bu usule göre vergilendirilmektedir. Bu kapsama, gerçek usulde vergilendirme ile esnaf muaflığı sınırları arasında kalan ticari
kazanç elde eden mükelleflerin girdiği söylenebilir.
Basit usulde vergilendirme kapsamında yer alan mükellefler, gerçek
usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım avantajlar sağlanmaktadır. Basit usulde vergilendirilen mükelleflere sağlanan avantajlar
şunlardır (Arslan, 2012, 56):
- Defter tutulmaz,
- Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez,
- Geçici vergi ödenmez,
- Bu mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır,
- Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları
ve satışları dikkate alınmaz,
- Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları
meslek odalarındaki bürolar tarafından tutulmaktadır. Dolayısıyla muhasebeci çalıştırma mecburiyetleri yoktur.
Basit usulde vergilendirmenin hukuki yapısına; VUK’nun 46, 47 ve 48
inci maddelerinde yapılan düzenlemelerle yer verilmiştir.
2.1. Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti
Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde yapılan faaliyetle
ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi
mecburi olan belgelerde yazılı tutarlara göre, bir hesap dönemi içinde elde
edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasında bulunan
müspet farktır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas
alınır (Pehlivan, 2011, 165).
Basit usule tabi mükellefler, gerçek gelirleri üzerinden vergilendirilmektedir. Bu nedenle, götürü usulde vergilemenin aksine, gelir elde edilsin edilmesin bir vergi ödenmesi söz konusu olmamakta, ödenecek vergi
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beyan edilen gelire göre hesaplanmaktadır. Basit usulde mükellefler, yaptıkları satış ve hizmetler dolayısıyla belge düzenlemek ve faaliyetleri ile
ilgili olarak yaptıkları mal ve hizmet alışları ve giderleri için de belge almakla yükümlü bulunmaktadırlar. Bu usulde vergilendirilen mükellefler,
kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç,
bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile
bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki
hükümlere tabidirler.
Basit usulde vergilendirme sırasında özellik arz eden durumlar vardır.
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu mükellefler açısından gelir tespit edilirken bilanço ve
işletme esasındaki mükellefler için geçerli olan amortisman, değerleme,
karşılık ayırma gibi uygulamalar da söz konusu değildir (Bilici, 2006,
167). Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandıkları sabit kıymetler gider olarak yazılamaz ve amortismana tabi tutulamaz. Ayrıca basit
usulde vergilendirilen mükellefler için, kazancı gerçek usulde tespit edilen
mükelleflerde olduğu gibi çeşitli giderlerinin1 indirim konusu yapılması
imkanı verilmiştir.
1 Basit usulde vergilendirilecek mükelleflerin kazançlarının tespitinde indirim konusu yapılacak giderlerin başlıcaları şunlardır:  
- Kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazların alış bedellerinin tamamı,
- Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, yıl içinde ödedikleri kesenek ve primler,
- Şahıs ve Bireysel Emeklilik Sigorta Primleri alanına, beyan edilen gelirin %10’unu (bireysel
emeklilik sistemi dışındaki sigorta primleri için beyan edilen gelirin %5’ini) ve asgari ücretin
yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm,
kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik
sistemine ödenen katkı payları,
- Eğitim ve Sağlık Harcamaları alanına, beyan edilen gelirin %5’ini aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınacak
belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak
yapılan eğitim ve sağlık harcamaları,
- Okul, Yurt ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar alanına, okul, sağlık tesisi ve yüz
yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan bağış ve yardımlar,
- Diğer Bağış ve Yardımlar alanına, gıda bankacılığı, kültür ve sanat faaliyetleri, sponsorluk ve
Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yer alan ve yukarıda belirtilenler dışındaki diğer
bağış ve yardımlar,
- Sakatlık indirimi alanına, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 3 numaralı bendi
uyarınca indirim konusu yapılacak sakatlık indirimi.
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Basit usulde vergilendirmede özellik arz eden diğer önemli bir durum
ise bu mükelleflere sağlanan KDV avantajıdır. 4842 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 24.04.2003 tarihli 4842 sayılı
Kanun ile yapılan değişiklikle basit usulde vergilendirilen mükelleflerin
mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. Düzenleme çerçevesinde basit usulde vergilendirilen mükellefler mal teslimlerinde veya hizmet ifalarında katma değer vergisi hesaplamamakta, bunlardan mal ve hizmet alan mükellefler katma değer vergisi indirimi yapmamakta, gerçek usulde vergilendirilenden mal ve hizmet satın alan basit
usul mükellefleri ise ödedikleri katma değer vergisini gider veya maliyet
olarak kaydetmektedirler. Ancak, basit usule tabi mükelleflerin yine basit
usule tabi mükelleflerden veya vergiden muaf esnaftan yapacakları mal ve
hizmet alımlarında KDV ödememektedirler.
Basit usulde vergilendirilen mükelleflere sağlanan söz konusu kolaylıkların yanı sıra mükelleflerin yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bunlardan
ilki, basit usulde vergilendirilen ticaret erbaplarının birinci ve ikinci sınıf
tüccarlara, serbest meslek erbaplarına, defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçilere vergiden muaf esnafa sattıkları mallar veya yaptırdıkları işler için
fatura verme mecburiyetidir. Fatura verme mecburiyetinde bulunmadıkları
satışları için ise perakende satış fişi vereceklerdir. İkinci yükümlülükleri
ise, gelir elde edilmemiş olsa dahi yıllık beyanname ile bildirmek zorunluluklarının olmasıdır. Ayrıca basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hâsılatlarını gösteren belgeleri
ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarca
tutulmaktadır.
2.2. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları
Basit usulde mükellefler gerçek kazançları üzerinden vergiye tabi olup,
bu mükellefler için; faaliyetin niteliği ile genel ve özel şartların oluşması
gerekmektedir. Bununla birlikte bazı mükellefler basit usule tabi olmanın
genel ve özel şartlarını taşısalar bile belli bölgelerde basit usulde vergilendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu 51. madde ve
Bakanlar Kurulu kararlarına (95/6430, 2004/8269 sayılı Bakanlar Kurulu
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Kararları) göre basit usulde vergilendirilmeleri mümkün değildir. Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu ile büyükşehir belediye sınırları içine alınan
yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde söz konusu Bakanlar
Kurulu kararında belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır (Hesap
Uzmanları Derneği, 2008: 14-15).
2.2.1. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları
GVK’nun 47. maddesine göre; basit usulde vergiye tabi olabilmek için
aşağıda sayılan genel şartların bir arada gerçekleşmiş olması gerekmektedir:
- Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak: Basit usulde vergilendirme için öncelikle mükellefin işinde bilfiil çalışması ve işin başında
bulunması, işin icabı olan işlemlerle kısmen veya tamamen uğraşarak, işin
sevk ve idaresi ile meşgul olması gerekmektedir. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları2 namına işe devam olunduğu takdirde,
bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmayarak basit
usulün devamı sağlanmaktadır. Bu şartı yerine getiren mükellefin birden
fazla işyeri açması veya birden fazla motorlu taşıt çalıştırması basit usulden yararlanmasını engellemeyecektir. Diğer taraftan, mükellefin sahibi
olduğu aracında şoför çalıştırması “kendi işinde bilfiil çalışma veya bulunmak” şartını ihlal etmeyecektir (Maliye Bakanlığı 06.03.2002 tarih ve
96012 sayılı muktezası).
- İşyeri kirasının belli bir sınırı aşmaması: İş yeri mülkiyetinin iş
sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde
2 Çocuk tabiri; mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilmek
suretiyle bakılan, evlat edinilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellef ile birlikte
oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış evlatları kapsamaktadır. Bu
nedenle, bu madde hükmünün uygulanması yönünde işlerin çocuk sayılmayanlara devredilmesi
halinde, GVK’nun 47 ve 48. Maddelerinde hüküm altına alınan basit usule tabi olmanın genel ve
özel şartlarının taşınması kaydıyla işi devralan kişinin basit usulde vergilendirilmesi mümkündür
(GİB Konya Vergi Dairesi Başkanlığı B.07.1 .GİB.4.42.16.01GVK-2/270 sayılı mukteza).
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ise yıllık kira bedeli toplamı Büyükşehir belediye sınırları içinde 5.000
TL, diğer yerlerde 3.500 TL’yi aşmamalıdır. Belediyelere ait açık sahalara,
pazaryerlerine, yol kenarlarına ve benzeri yerlere İmar Kanunu hükümlerine göre yapılan geçici binalar için belediyeye ödenen işgaliye harcı işyeri
kirası olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte 215 sayılı Gelir Vergisi
Tebliğinde belediyelere işgaliye harcı ödeyenlerden ticari faaliyeti sürdürenlerin işyerlerine ilişkin kira şartının aranmayacağı bu kişilerin kira şartını sağlamış kabul edildikleri belirtilmiştir.
- Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması: Mükellefin herhangi bir kazanç türünün
gerçek usulde tespit edilmemesi gereklidir. Mükellefin geçmişte hangi nedenle olursa olsun gerçek usulde vergilendirilmiş olması, farklı türde bir
ticari faaliyeti sürdürse bile bir daha basit usule göre vergilendirilemeyecektir. Geçmişte gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin aynı türden iş
yapacak olan eş ve çocukları da basit usulden yararlanamazlar.
Konuya adi ortaklıklar açısından bakıldığında ise genel şartlarda belirtilen gerçek usulde ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı vergiye tabi olmama ile iş başında bilfiil bulunma şartları her bir ortak için
ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Bununla beraber işyerinin kira bedeli ile
özel şartlarda belirtilen iş hacmi ölçüleri ortaklık itibariyle topluca dikkate alınmaktadır (Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2011, 40). Ortaklarından
birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer
ortakların ticari kazancı da gerçek usulde tespit edilmektedir. Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden hangisine göre vergilendirileceği, 47’nci
maddenin 2 numaralı bendi ile 48’inci maddede yer alan ölçülerden şahsi
işine ait olanlara, ortaklıklardan hissesine düşen miktarların eklenmesi
suretiyle belirlenmektedir. Şahsi işin mevcut olmaması halinde, muhtelif
ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilmektedir (Tosuner ve Arıkan, 2008, 54).
2.2.2. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
Basit usule tabi olmanın özel şartları yıllık alış, satış ve hâsılat tutarlarının Kanunda belirlenen tutarları aşmaması ile ilgilidir. Bu tutarlar iş çeTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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şitleri dikkate alınarak belirlenmekte ve her yıl bir önceki yıla ilişkin tespit
edilen yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır (Bilici, 2006, 166). Basit usule tabi olmanın özel şartları 4369 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan
şartları VUK Madde 48’de belirtilmiştir.
- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 70.000 TL’yi yıllık satışları tutarının 105.000
TL’yi aşmaması,
- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş
hâsılatının 35.000 TL’yi aşmaması,
- Yukarıda belirtilen işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı
ile iş hâsılatı toplamının 70.000 TL’yi aşmaması.
Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt,
şeker v.b kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit
edilmiş bulunan emtia için, yukarıda belirtilen hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek
alım satım hadleri uygulanmaktadır.
Basit usule tabi olmanın yukarıda bahsedilen şartlarından herhangi birini kaybeden mükellefler ertesi takvim yılının başından itibaren gerçek
usulde vergilendirilmektedir. Basit usule tabi mükellef bir kez gerçek usule
geçtikten sonra bir daha basit usule geçememekteydi. Ancak 31.05.2012
tarihli ve 6322 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkârlara tekrar basit usule dönme fırsatı verilmiştir. Son düzenleme ile, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, basit usule tabi olmanın şartlarını arka arkaya iki hesap dönemi süresince
taşıyanların, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden
takvim yılından başlayarak basit usule geçme imkanı sunulmuştur (T.C.
Yasalar, 2012). Bu uygulama 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olduğundan 2012 ve 2013 yılları içerisinde gerekli şartları taşıyan mükellefler
yazılı talepleri üzerine 2014 yılından itibaren gerçek usulden basit usule
geçebileceklerdir. Söz konusu gelişme özellikle gittikçe azalan basit usule
tabi mükellef sayısının artmasını dolayısıyla basit usulden elde edilen gelir
artışının sağlanmasında ve gerekli şartları taşıyan esnaf ve sanatkarların
basit usule geçerek bu vergilendirmeye özgü sağlanan avantajlardan yararlanma imkanın verilmesinde olumlu bir gelişme olduğu ifade edilebilir.
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2.2.3. Basit Usulün Hududu
Basit usulün genel ve özel şartlarını taşısalar bile basit usulden faydalanması mümkün olmayan mükellefler bulunmaktadır. Bu mükellefler Gelir Vergisi
Kanunu 51. Maddesinde düzenlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır:
- Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları;
- İkrazat işleriyle uğraşanlar;
- Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;
- Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıflara
ait iktisadi işletmeler, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirini beyan etmek zorunda olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile kazancını
bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere karşı inşaat
ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece
taahhütte bulunanlar;
- Sigorta prodüktörleri;
- Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut
edenler;
- Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar;
- Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç);
- Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri,
tuğla ve kiremit harmanları işletenler;
- Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve
benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka
on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu
kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);
- Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak
üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin
nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup
bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.
GVK 51. maddeden de görüldüğü üzere basit usulün kapsamı dışına
çıkarılan mükellefler kanun hükmü ile belirlenmekle birlikte son fıkrada
da açıkça belirtildiği gibi Bakanlar Kurulunca da bazı mükellef gruplarının
basit usul kapsamı dışına çıkartıldığı anlaşılmaktadır. 				
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3. BASİT USULDE VERGİLENDİRMEYE GEÇİŞ NEDENLERİ
4369 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki hükümlere göre, ticari kazancın tespiti gerçek usulde yapılmakla birlikte götürü usulde vergilendirme de yapılmaktaydı. Basit usulde vergilendirmeye geçişin önemli nedenlerinden biri götürü usulün uygulanmasında yaşanan güçlüklerdir. Götürü
usule tabi mükellefler ticari faaliyetlerini yürütürken belge vermemeleri
ve belge alma zorunlulukları bulunmasına rağmen belirli bir alış tutarını
aşmaları halinde gerçek usulde vergilendirilecekleri için belge almama yolunu tercih etmekteydiler. Tüm bu sakıncaların giderilmesi ve gerçek kazancın tespitinin sağlanması amacıyla götürü usul kaldırılarak yerine basit
usul getirilmiş ve bu mükelleflerin belge almaları ve vermeleri zorunluluk
kapsamına alınmıştır. Basit usulde vergilendirmeye geçiş nedenleri başlıca beyan esasına işlerlik kazandırılması ve belge düzenine uyulmamasının
vergi sistemine vermiş olduğu zararın giderilmesidir.
Götürü usulde vergilendirmede idarece belirlenen çeşitli ölçütler göz
önünde tutulmuş, mükelleflere ayrıca belge düzenleme, defter tutma ve
beyanname verme gibi yükümlülükler getirilmemiştir. Götürü usulde vergilendirme belge düzenini sağlamaktan uzak olan yapısı ile kayıtdışı ekonominin
büyümesine neden olan faktörlerden biri haline gelmiştir (Gelirler Kontrolörleri Derneği, 2006, 120). Bu nedenle, basit usulde vergilendirme ile öncelikli
olarak belge düzeninin yerleştirilmesi ve kayıtdışı ekonominin daraltılması
amaçlanmıştır. Basit usulde vergilendirmeye geçilirken 1999, 2000 ve 2001
takvim yılı gelirleri için ilave bir vergi yükü getirilmeyerek, küçük ticaret erbabının yeni sisteme daha kolay uyum sağlaması hedeflenmiş ve asıl amacın beyan esasına işlerlik kazandırılması olduğunu göstermek amacıyla bu gurubun
ödeyeceği vergiye bir üst sınır getirilmiştir (Bay, 2003, 61).
Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin gerek satış ve hizmetler
karşılığında belge almamaları gerekse gerçek usulde vergilendirilmemek
için aldıkları belgeleri saklamamaları belge düzenine uyulmasında büyük
sorunlara neden olmuştur. Basit usulde vergilendirmeyle mükellefler, defter tutma dışında, ikinci sınıf tüccarlara ilişkin Vergi Usul Kanunu’nda
belirtilen bildirimler, vesikalar, muhafaza ve ibraz hükümlerine tabi tutulmuştur. Bu mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin belgelerin sağlıklı bir
şekilde tutulması için bunları muhafaza etme yükümlülüğü mükelleflerin
bağlı bulundukları meslek odalarınca oluşturulacak bürolara verilmiştir.
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4. BASİT USULDE VERGİLENDİRMENİN GÜNÜMÜZDEKİ
BOYUTU VE BASİT USULDE VERGİLEMENİN ETKİNLİĞİ
01.01.1999 tarihinden itibaren geçerli olan ve günümüzde 714 bin mükellefin yararlandığı basit usuldeki vergileme; defter tutulmaması, vergi
tevkifatı yapılmaması ve muhtasar beyanname verilmemesi, geçici vergi
ödenmemesi, teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olması,
ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışların dikkate alınmaması, alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolar tarafından tutulmaları gibi
nedenlerle mükellefler tarafından tercih edilen bir sistemdir.
Basit usulde vergilendirmeye geçilmesi ile kayıtdışı ekonominin kontrol
altına alınması, belge düzeninin yerleştirilmesi ve vergilendirmede gerçek
kazancın esas alınmasının sağlanması amaçlanmıştır. Ancak Sekizinci Beş
Yıllık Kalkınma Planında da belirtildiği üzere (DPT, 2001, 24) belge düzenini sağlamak bir yana belge düzeninin daha da bozulmasına yol açmıştır.
Basit usulde vergilendirmenin özellikle uygulama sonuçları incelendiğinde düzenleme amacından saptığı ve kayıt dışılığı besler bir yapı gösterdiği
ifade edilebilir (Bilen, 2007, 141). Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Ticari
İşletme konusunu düzenleyen kayıtdışı ekonominin denetim altına alınmasına yönelik önlemleri içeren birinci kitabında basit usulün kaldırılmasının yer aldığı görülmektedir. Kayıtdışı ekonomiyi besler hale gelen ve bu
açıdan getiriliş amacından sapan basit usulde vergilendirmenin, bu kanun
tasarısının 66. maddesi ile kaldırılmasının öngörülmesi konusu önemli bir
gelişme olarak göze çarpmaktadır (Aslanoğlu ve Yıldız, 2007, 139).
Basit usulün uygulamadan kaynaklanan sorunlarının yanı sıra istatistikî
verilerin incelenmesi bu vergilendirmenin etkinliği konusunda daha sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına imkân sağlayacaktır.
1) Basit usule tabi olmanın genel şartları içerisinde yer alan işyeri mülkiyetinin yıllık kira bedelinin kanunda belirlenen sınırı aşmaması koşulu
incelendiğinde bu esasın getiriliş amacına çelişki oluşturduğu ifade edilebilir. Söz konusu koşul yıllık kira bedeli toplamının tutarı Büyükşehir belediye sınırları (mücavir alan sınırları dahil) içinde % 100 artırılarak, kalkınma öncelikli yörelerde % 50 indirilerek uygulanmaktadır. Küçük esnaf
sınıfına giren basit usulde vergilendirilen mükellefler birçoğu bu nedenle
kendi istekleri ile gerçek usulde vergilendirmeye geçmek istemektedirler.
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Bu durum da basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayılarının azalmasında etkili olan faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca
10.07.2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici
2 nci maddesine göre, bazı illere bağlı ilçelerin Büyükşehir belediye hudutları içine alınarak merkez ilçe statüsünü kazanmaları ile basit usule tabi
mükelleflerin 1.1.2005 tarihinden itibaren basit usulden çıkarak gerçek
usule geçmeleri basit usule tabi mükellef sayısında düşüşe yol açan diğer
bir etken olmuştur. Bununla birlikte Bakanlar Kurulu 95/6430 sayılı Kararı
ile Büyükşehir belediyesi olan illerin belediye sınırları içinde belli bazı
faaliyetleri3 yapan mükelleflerin 01.01.2005 tarihinden itibaren gerçek
usulde vergilendirmeye tabi olmaları, basit usulden yararlanamayacakları
yönünde yapılan düzenleme de basit usulde vergilendirilen faal mükellef
sayısında düşüşe neden olmuştur. Aşağıda Tablo 1’de basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayılarına yer verilmiştir.
Tablo-1: Çeşitli Vergi Türlerine İlişkin Faal Mükellef Sayısı
Yıllar

Gelir
Vergisi

GMSİ

Basit
Usul

Kurumlar
Vergisi

KDV

Gelir
Stopaj
Vergisi

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1.768.653
1.729.260
1.735.722
1.774.568
1.691.499
1.712.719
1.724.366
1.701.865
1.683.308
1.693.316
1.703.754

387.330
436.479
491.907
573.308
576.199
625.982
696.905
744.103
840.077
972.864
1.041.427

808.787
810.167
820.621
814.532
792.706
775.141
762.111
744.188
739.092
728.850
714.693

565.556
585.981
605.020
632.093
593.166
608.981
634.569
640.679
640.786
652.009
663.967

2.870.826
2.887.598
2.142.949
2.230.815
2.165.516
2.220.477
2.268.925
2.266.053
2.249.950
2.271.049
2.293.765

1.948.312
1.976.469
2.032.950
2.141.913
2.127.603
2.212.690
2.284.723
2.326.494
2.322.883
2.353.382
2.386.309

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı (2012), Çeşitli Vergi İstatistikleri,
www.gib.gov.tr (12.04.2012).
3 Büyükşehir belediyesi olan illerin mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükelleflerden her türlü malın imalatı ile uğraşanlar, her
türlü malın alım-satımı ile uğraşanlar (bakkal, market, kasap, büfe vb.), inşaat ile ilgili her türlü
işlerle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar, lokanta ve
benzeri hizmet işletmelerini işletenler ve eğlence ve dinlenme yerlerini işletenler.
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Yıllar itibariyle basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayılarında meydana gelen değişmelerin gösterildiği Tablo 1’den de görüldüğü
üzere 2001 ile 2003 yılları artış göstermekle birlikte 2003 yılından itibaren düşüş gösterdiği gözlenmektedir. Bu düşüşte 95/6430 sayılı Bakanlar
Kurulunun etkisi bulunmaktadır. Son olarak 2011 yılı itibariyle ise basit
usulde vergilendirilen mükellef sayısı 714.693 olmuştur.
2) Basit usulün yürürlüğe girmesinin vergi kaybına yol açtığı ifade edilmektedir. 4369 sayılı Kanun öncesi uygulanan götürü usulde vergilendirmeye tabi esnaf ve sanatkar ne kadar kazanırsa kazansın ödemeleri gereken en az belli bir miktar bulunmaktaydı. Yerine getirilen basit usulde ise
mükelleflerin ödemesi gereken asgari bir tutar bulunmamakta, mükellefler
belge toplayıp gelirine ve giderine göre, beyan ettikleri gelirleri üzerinden
vergi ödemektedirler. Tablo 2’de basit usule göre tahsil edilen vergilerin
gelir vergisi içindeki oranına ve yıllara göre seyrine yer verilmiştir.
Tablo-2: Gelir Vergisi İçinde Basit Usule Göre Tahsil Edilen
Vergilerin Oranı
Yıllar
1992
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Gelir Vergisi (Bin TL)
60.043
4.936.551
6.212.977
11.579.424
13.717.660
17.063.761
19.689.593
22.817.529
31.727.644
38.061.543
44.430.339
46.018.360
49.385.289
59.884.487

Basit Usul (Bin TL)
456
3.105
10.402
31.000
41.164
38.322
63.892
127.270
167.689
198.221
209.870
248.282
271.466
303.079

Oran
0.007
0.006
0.002
0.002
0.003
0.002
0.003
0.005
0.005
0.005
0.004
0.005
0.005
0.005

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı (2011), Faaliyet Raporu, www.gib.
gov.tr (30.04.2012); Gelir İdaresi Başkanlığı (2012), Çeşitli Vergi İstatistikleri, www.gib.gov.tr (12.04.2012).
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Tablo 2’den görüldüğü üzere götürü usulde vergilendirmenin yürürlükte olduğu 1992 yılında gelir vergisi içinde götürü usulde vergilendirmenin
payı binde 7 iken, götürü usulde vergilendirme yerine getirilen basit usulde
vergilendirmenin uygulanmaya başlandığı 1999 tarihinden itibaren basit
usule göre tahsil edilen vergilerin gelir vergisi içindeki payı binde 2 ile
binde 3 seviyelerinde seyretmiştir. 2005 yılından itibaren bu oran binde
5’lere çıksa da gelir vergisi içinde basit usulün payının düşüklüğünün devam ettiği görülmektedir.
3) Basit usul gelir vergisi tahsilatının, vergi gelirleri tahsilatı içerisindeki payı çok küçük bir yer tutmaktadır. 2011 yılında basit usul gelir vergisi
303.079 bin TL tahsil edilmiştir. Beyana dayanan gelir vergisi 2011 yılında
3.175.104 TL’ ye ulaşırken, gelir vergisinin yaklaşık yüzde 92’si stopaj yoluyla kaynağında kesilen vergilerden oluşmaktadır. Tablo 3’de bu duruma
ilişkin veriler gösterilmiştir.
Tablo-3: Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin Dağılımı ve GSYİH
İçindeki Payı
Yıllar

Gelir Vergisi
(Bin TL)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

6.212.977
11.579.424
13.717.660
17.063.761
19.689.593
22.817.529
31.727.644
38.061.543
44.430.339
46.018.360
49.385.289
59.884.487

Beyana
Dayanan
Gelir
Vergisi
403.000
560.000
943.000
1.090.869
1.151.282
1.501.833
1.656.774
1.767.687
2.065.284
2.297.745
2.437.328
3.175.104

Basit
Usulde
Gelir
Vergisi
10.402
31.000
41.164
38.322
63.892
127.270
167.689
198.221
209.870
248.282
271.467
303.079

Stopaj
Gelir
Vergisi

GSYİH*
(Bin TL)

6.301.000
12.233.000
12.977.000
15.390.993
17.752.225
24.257.578
28.900.776
35.005.804
40.957.192
42.329.043
45.453.358
54.965.919

166.658.000
240.224.000
350.476.000
454.781.000
559.033.000
648.932.000
758.391.000
843.178.000
950.534.000
952.559.000
1.098.799.000
1.294.893.000

Kaynak: * GSYİH rakamları ve 2000 ile 2002 yılları arası beyana dayalı gelir vergisi ve stopaja ilişkin veriler www.tuik.gov.tr (12.04.2012)
elde edilmiş, diğer veriler ise GİB faaliyet raporlarından elde edilmiştir.
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Genel bütçe vergi gelirlerinin gösterildiği tablodan hareketle Türk vergi
sisteminin temelini oluşturan gelir vergisinin vergi gelirleri içindeki dağılımına bakıldığında Gelir Vergisi içinde en büyük payın stopaj yoluyla sağlandığı görülmektedir. Basit usule göre tahsil edilen vergilerin gelir vergisi
içinde çok düşük bir tahsilat miktarına sahip olduğu da açıkça görülmektedir. Gelir vergisinin GSYİH içindeki payı incelendiğinde gelir vergisinde
en yüksek paya stopaj yoluyla tahsil edilen vergilerin sahip olduğu görülmektedir.
4) Ticari kazancın vergilendirilmesinde; gerçek usulde vergilendirilmesine gerek görülmeyen, diğer taraftan esnaf muaflığı kapsamında da yer
almayan ve basit usul adıyla vergilenen mükelleflerin belli konularda vergi
ziyaına sebebiyet verdikleri düşünülmektedir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtildiği üzere belge düzenini sağlamak bir yana belge
düzeninin daha da bozulmasına yol açmıştır ifadesi ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Ticari İşletme konusunu düzenleyen kayıtdışı ekonominin
denetim altına alınmasına yönelik önlemleri içeren birinci kitabında basit
usulün kaldırılmasının yer aldığı, kayıtdışı ekonomiyi besler hale gelen ve
bu açıdan getiriliş amacından sapan basit usulde vergilendirmenin, bu kanun tasarısının 66. maddesi ile kaldırılmasının öngörülmesi konuları bu
görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. Buna göre, basit usulde vergilenen mükelleflerin vergi ziyaına sebebiyet verdikleri hususları aşağıda belirlemeye
çalışılmıştır.
a. Mevcut durumu ile değerlendirildiğinde götürü usulde vergilendirmenin sakıncaları kapsamında yer alan kayıtdışı ekonomiyi besleme faktörünün basit usulde vergilendirme ile giderilemediği ve belge düzeninin
sağlanamadığı ifade edilebilir (Kıldiş, 2010, 3). Bu nedenle Türkiye’de
katma değer vergisinin etkinliğinin sağlanmasında da basit usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi kapsamına alınması veya sadece
giderlerini belgelendirmeleri şartı getirilmesi önerilmektedir (Merter, Acar
ve Arslan, 2007, 49). Özellikle bu mükelleflere avantaj olarak getirilen
katma değer vergisinde istisna olma ve stopaj yapma yükümlülüklerinin
olmaması ve gün içinde gerçekleştirdikleri işlemleri gün sonunda tek bir
fatura ile gösterme imkanları faaliyetlerini kayıtdışı alana kaydırmalarına
zemin hazırlamakta ve gerçek kazancın tespitini güçleştirmektedir. Ayrıca
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bu kişiler, basit usule tabi olmanın özel şartlarını oluşturan kriterleri aşmamak için yıllık alım-satım hadlerinin düşük kalmasını sağlamak için belge
almadıkları sıklıkla rastlanan bir durumdur.
b. Ayrıca uygulamada basit usulde vergilendirilen mükellefiyet özel
şartlarda belirlenen yıllık kira tutarları olarak belirlenen hadleri geçip gerçek usule geçmemek için ödenen yıllık kira miktarları düşük gösterilmektedir. Bu durum hem basit usuldeki mükellefin işine yaramakta hem de
kiraya veren için bir avantaj olmaktadır. Her iki tarafı memnun eden bu
uygulama, gayrimenkul sermaye iradındaki vergilerde vergi ziyaına sebebiyet vermektedir.
c. Diğer taraftan, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, yanlarında
çalıştırdıkları işçilere ait vergi karnelerinin alınmadığı gerçeğidir. Çalışan
işçiler için vergi karnesi alınmaması halinde, işçilerin ücretlerine ilişkin
ödenecek vergiye ait vergi ziyaı meydana gelmektedir. Ayrıca bu işçilerin SGK ları da ödenmemekte, hem SGK zarara uğramakta hem de işçiler
mağdur olmaktadır.
Yukarıda izah edilmeye çalışıldığı üzere; basit usulde vergilenen mükellef sayısında gittikçe azalma olduğu, gelir vergisi tahsilat oranı içersinde basit usulde alınan vergi payının son derece az olduğu ve her geçen gün
azaldığı, gelir vergisi tahsilatının daha ziyade stopaj yoluyla alındığı ortaya
konmuştur. Diğer taraftan basit usulde vergilenen mükelleflerin ayrıca değişik şekillerde vergi ziyaına da sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.
Bu durumda, vergi etkinliği kalmamış ve aynı zamanda vergi ziyaına da
sebebiyet vermekte olan basit usule tabi olan mükellefler hakkında; bölgeler, sektörler ve istatistiki çalışmalar yapılmak suretiyle elde edilen veriler
doğrultusunda, durumuna göre bir kısmının ikinci sınıfa dahil edilmeleri, diğerlerinin de vergiden muaf sayılmaları önerilebilir. Böylece, gerçek
usulde vergilendirme ile esnaf muaflığı sınırları arasında kalan ticari kazanç elde eden mükelleflerin dahil olduğu basit usulün kaldırılması daha
gerçekçi olacağı kanaati vardır.
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5. SONUÇ
Türk vergi sisteminde götürü usulün aksaklıklara neden olması, gerçek
kazancın tespitine imkan vermemesi, beyan esasını zedeleyici yapısı vergi
reformu adı altında 4369 sayılı kanun ile götürü usulün kaldırılarak basit
usulün getirilmesini gerekli kılmıştır. Basit usulde vergilendirmeye geçiş
nedenlerinden en önemlisi kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, gerçek kazancın
tespit edilmesini sağlamak böylece devletin gelirini arttırmaktır. Ancak basit usulde vergilendirmenin uygulama sonuçlarına bakıldığında gerek faal
mükellef sayıları açısından gerekse de vergi gelirleri içindeki payı açısından başarılı sonuçlar doğurduğunu söylemek mümkün değildir. Özellikle
belge düzeninin işleyişinde yaşanan sorunlar ve kayıt dışılığa yol açması
vergi sistemi üzerindeki en önemli zararlarının başında gelmektedir.
Günümüzde çağdaş vergileme anlayışının bir gereği olarak sadece vergilemenin mali amacı değil, bunun yanı sıra vergide adalet ve eşitlik gibi
ilkeler de önem taşımaktadır. Konuyu bu açıdan değerlendirdiğimizde basit usulde vergilendirmenin bu ilkelerden bir sapma ortaya çıkardığı açıktır. Bu nedenle vergi sistemi içerisinde tüm mükellef gruplarını kapsayan,
bütünleyici bir sistem getirilmelidir.
Basit usulde vergilendirmenin kaldırılması durumunda yerine nasıl bir
sistemin getirileceği de önem taşımaktadır. Muhakkak ki, günümüz vergilendirme anlayışına aykırı olan götürü usulün yeniden yürürlüğe girmesi
savunulamayacaktır. Bunun yerine temel vergilendirme ilkelerine aykırılık
teşkil etmeyen bir yapı gereklidir. Öncelikli olarak basit usulde verginin
yeniden gözden geçirilmesi, bölge, sektör ve istatistiki verilere dayalı bir
araştırma yapılarak durumuna göre bir kısım mükelleflerin ikinci sınıfa dahil edilmeleri, diğerlerinin de vergiden muaf sayılmaları önerilebilir. Ayrıca gerçek kazancın tespitinde sorunu sadece basit usulde vergilendirme
olarak değil gerçek usulde vergilendirmenin de içinde barındırdığı sorunlar
da dikkate alınmalıdır. Türkiye’de sadece basit usulde vergiye tabi olan
mükelleflerin kayıtdışı ekonomiye yol açmadıkları gerçeğinden hareketle
beyan esasını vergi sisteminin bir bütünü içinde güçlendirmenin yolu gözetilmelidir.
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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.
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YENİ ÖZELGE SİSTEMİNİN İNCELENMESİ, YANILMA VE
VERGİ İNCELEMESİNE İLİŞKİN YENİ ESASLAR ÇERÇEVESİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
ANALYSIS OF NEW TAX RULING SYSTEM AND ITS EVALUATION
IN FRAME OF NEW PRINCIPLES CONCERNING ERRANCY AND
TAX EXAMINATION
Yrd. Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN*
Öz
Vergi sistemimiz açısından, özelge müessesesinin etkinliğinin sorgulanması ve yaşanan teknolojik gelişmeler çerçevesinde sistemin modernize
edilmesine yönelik gelişmelerin değerlendirilmesi giderek önem kazanmaktadır. Özelgeye ilişkin sistem değişikliğini amaçlayan bir yaklaşımla
yasal ve idari birtakım düzenlemeler çerçevesinde, bir süre önce temel usul
ve esasların yeniden şekillendirildiği ve yöntem konusunda dağınıklığın
giderilemesine yönelik olarak kapsamlı değişikliğe gidildiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, mükellef haklarıyla doğrudan ilişkili “yeni özelge sisteminin” gerek kavramsal boyutta, gerekse uygulamaya ilişkin temel
yönleriyle analiz edilmesi, müessesenin disipline edilmesine yönelik yeni
sistemin yanılma ve incelemeye ilişkin yeni esaslar çerçevesinde değerlendirilmesidir. Sonuç olarak, “özelge otomasyon sisteminin” oluşturulması,
özelgelerin “internet” ortamında yayımlanması gibi gelişmeler çerçevesinde yeni özelge sisteminin ve yanılmaya ilişkin düzenlemelerin mükellef
haklarındaki ilerleme ve iyileşme açısından yaşanan süreçte olumlu birer
aşama olarak değerlendirilmesi mümkündür, ancak sistemin disipline edilmesi adına gerçekleştirilen düzenlemelerin belli açılardan yeniden gözden
geçirilmesi yerinde olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Özelge, Özelge Otomasyon Sistemi, Yanılma,
Vergi İncelemesi, Mükellef Hakları.
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Abstract
The examination of the efficiency of tax ruling establishment and evaluation of developments towards the modernization of the system in the
frame of technological developments experienced, become gradually more
important for our tax system. It is observed that, in frame of some legal
and administrative arrangements, and with an approach aiming to change
the system concerning tax ruling, basic methods and principles were reshaped and an extensive change was made towards eliminating the disorganization on the subject of management a while ago. The purpose of the
present study is to analyze the “new tax ruling system” which is directly
related with taxpayer rights in both conceptually and concerning its basic
practice-related aspects, and to evaluate the new system, which aims to discipline the establishment, in frame of new principles concerning errancy
and examination. Ultimately, the new tax ruling system and arrangements
concerning errancy may be evaluated as positive stages in the process experienced concerning the progress and improvement of taxpayer rights,
within the framework of developments such as the establishment of tax
ruling automation system and publication of tax rulings in the internet environment; however it will be necessary to review the arrangements made
in order to discipline the system, from certain aspects.
Keywords: Tax Ruling, Tax Ruling Automation System, Errancy, Tax
Examination, Taxpayer Rights.
I- GİRİŞ
“Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi sağlanması” gerek uluslararası, gerekse ulusal boyutta güvence altına alınması gereken en temel mükellef hakları arasında yer almakta, bu anlamda konjonktürel değişikliklere
paralel olarak giderek karmaşıklaşan vergi sisteminde özelge müessesesinin etkinliğinin sorgulanması ve yaşanan teknolojik gelişmeler çerçevesinde sistemin modernize edilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi
giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Bu yaklaşım çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından başlatılmış
olan sürecin ilk aşamasında, yapılan bir düzenlemeyle (Maliye Bakanlığı,
2010), mükellef ve vergi sorumlularının yazılı olarak talepte bulunması du74
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rumunda, özelgelere ilişkin müracaatın nereye yapılması gerektiği, bu konuda yetkili makamın neresi olduğu, özelge talebinin hangi konuları kapsadığı noktasında 2010 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere önemli
değişiklikler gerçekleştirilmiş, izleyen süreçte, vergi kanunları başta olmak
üzere birçok kanunda kapsamlı değişiklikler getiren 6009 sayılı “Gelir
Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (T.C. Yasalar, 2010) çerçevesinde Vergi
Usul Kanunu’nun 369. ve 413. maddeleri başlıklarıyla birlikte değiştirilerek özelge ve yanılma müesesselerinde sistematik ve köklü değişikliklere
gidilmiştir. Sözkonusu düzenlemeleri ise, özelge ve sirkülere ilişkin yöntem ve esasların çerçevesinin çizildiği “Mükelleflerin İzahat Taleplerinin
Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik” (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2010) ve
Vergi Usul Kanunu’nun 369. ve 413. maddelerindeki değişikliklere ilişkin
açıklamaların yapıldığı tebliğin (Maliye Bakanlığı, 2010) yayımlanması
izlemiştir. Bu yasal ve idari düzenlemeler çerçevesinde, özelge ve bağlantılı olarak yanılma müessesesine ilişkin sistem değişikliğini amaçlayan bir
yaklaşım çerçevesinde temel usul ve esaslar yeniden şekillendirilmiş ve
yöntem konusunda dağınıklığın giderilemesine yönelik kapsamlı değişikliğe gidilmiştir.
Bu makalenin konusu, mükellef haklarıyla doğrudan ilişkili “yeni özelge sisteminin” gerek kavramsal boyutta, gerekse uygulamaya ilişkin temel
yönleriyle analiz edilmesi, müessesenin disipline edilmesine yönelik yeni
sistemin yanılma ve incelemeye ilişkin yeni esaslar çerçevesinde değerlendirilmesidir.
II- ÖZELGE KAVRAMI VE YENİ ÖZELGE SİSTEMİNİN
İNCELENMESİ
A- ÖZELGE KAVRAMI
Ekonomik yaşamda, iletişimde, teknolojide kaydedilen gelişmeler vergi
kanunlarını da her geçen gün gelişmeye zorlamakta, bu doğrultuda vergi
mevzuatı da karmaşık bir hal almakta ve bu noktada, mükellefler doğru
bilgiye ulaşmak ve vergisel riskleri minimize etmek için vergi danışmanlarına başvurduğu gibi, özelgeler aracılığıyla gelir idaresine de başvurabilmektedir (Karyağdı, 2010, 21-22).
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Vergi hukukunun ikincil kaynakları arasında önemli bir yer tutan özelgeler, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması açısından, kendilerince açık olmayan, karmaşık buldukları ve
tereddüt ettikleri konularda açıklama istemeleri üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüş olarak ifade edilebilir (Gelir İdaresi
Başkanlığı, 2010). Genelgeler, sirkülerler, yargı kararları, doktrinler gibi
ikincil kaynaklar arasında yer alan özelgeler, bağlayıcılık ve yeni vergi
koyma normu ölçütüne göre asli nitelik taşımayan, vergi kanunlarının uygulamasında ve uygulamanın gelişmesinde yardımcı işleve sahip kaynaklardır (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2000, 16). Diğer bir yaklaşıma göre ise
özelge, mükellefin vergi kanunlarında açık olarak göremediği veya yoruma
ve tartışmaya açık olan bir durumu öğrenmek için yetkili makama başvurarak görüş istemesi üzerine, idarenin, duraksamaların giderilmesi, karşılaşılan güçlüklerin çözümlenebilmesi ve konuya açıklık getirilmesi için bu
konuda yetkili hizmet birimi aracılığıyla görüşünü bildirdiği yazılı cevaptır
(Tuncer, 2010, 10).
Belli kişilere ve somut bir olaya veya duruma ilişkin olarak verilen özel
cevap niteliğindeki özelgeler, yetkili makama soruyu yönelten mükellef
dahil hiçbir kişiyi bağlamadığı gibi yargı organlarını da bağlayan bir kaynak özelliği taşımamaktadır. Dolayısıyla özelgeler, bu yönüyle idarenin
görüşünün öğrenilmesi veya idarenin görüşünü ortaya koyması açısından
önem taşımakla birlikte, kendisi icrai bir nitelik taşımadığı için iptal davasına da konu olmamaktadır (Kızılot ve ötekiler, 2007, 51).
B- YENİ ÖZELGE SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
Özelge oluşturulması konusundaki temel esasların kapsamlı biçimde
yeniden belirlendiği ve özelge verilmesine ilişkin yöntem konusunda köklü değişiklerin gerçekleştirildiği yeni sistemin temel belirleyici noktaları şu
şekilde incelenebilir1:

1 Bkz. ayrıntılı bilgi için  “Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik” (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2010) .
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1- Özelge Talebinde Bulunabilecek Kişiler
Özelge talepleri, yeni sistemde, yalnızca mükellefler değil, aynı zamanda vergi sorumluları, bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktada
dikkate alınması gereken önemli husus, Yönetmeliğin 9. maddesine göre,
odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşların, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan,
vergilendirme ile ilgili konularda özelge niteliğinde olmayan görüş talep
edebilecekken, eski sistemden farklı olarak kendi mükellefiyetleri ile ilgili
olanlar hariç olmak üzere, üyelerine ilan etmek amacıyla özelge talebinde
bulunamayacaklarıdır. Bu durumda, “Kamu Hizmet Standartları” çerçevesinde, odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşların üyelerinin vergisel
sorunlarıyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş istemesi durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığı en geç 3 ay içinde görüş bildirebileceği
gibi (Bıyık, 2010), gerek gördüğü taktirde uygulamaya yön vermek üzere
sirküler de yayımlayabilmektedir.
Bu düzenlemede, temel işlevi mükellefin vergisel sorunlarına çözüm
getirmek ve mükellefi bilinçlendirmek olan meslek mensuplarının mükellefler kanalıyla her sorunu vergi idaresine taşımalarının ve yazılı görüş
talep etmelerinin öngörülen veya istenilen bir durum sayılmaması yaklaşımına (Çolak, 2010, 32) paralel bir yaklaşımın mesleki kuruluşlar açısından
da etkili olduğu ve özelge müessesinin zorunlu durumlarda başvurulabilir
bir kaynak haline getirilmesi amacının bulunduğu düşünülebilir. Ayrıca,
özelgenin kişiye özgü, yani bireysel nitelikte olması dolayısıyla vergisel
sonuçlarının da kişiye özgü olarak ortaya çıkması sözkonusu olup, meslek
kuruluşları tarafından toplulaştırılması doğru bir yaklaşım sayılmamaktadır.
2- Özelge Talebinin Kapsamı
Yeni sistemde, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları
ve vergi uygulaması bakımından şüpheye düştükleri ve tereddüt duydukları konular hakkındaki yazılı başvuruları çerçevesinde verilen özelgelerde,
kapsam yönünden önceki sistemden farklı biçimde yeni sınırlamalar sözkonusudur. Şöyle ki Yönetmeliğin 8. maddesine göre;
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a) Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat taleplerinin,
b) Yargıya intikâl etmiş olaylara ilişkin izahat taleplerinin,
c) Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce veya vergi
sorumlularınca incelemeye konu olan işlemlerle ilgili izahat taleplerinin,
ç) Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve izahat
taleplerinin,
d) Mücbir sebep hâli ilanı, vergi borçlarının terkini, belge düzenine
ilişkin yetkilerin kullanılması gibi kanunlarla uygulamanın tespitine dair
Maliye Bakanlığına yetki verilen konulara ilişkin taleplerin,
e) Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili
işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yaptıkları başvuruları ile Kanunun
122 nci maddesine göre vergi hataları ile ilgili yapılan düzeltme talepleri
ve 124 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikâyet
yoluyla müracaatların,
f) Sözlü veya yazılı olarak veya internet aracılığıyla, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu uyarınca yapılan taleplerin,
özelge kapsamında ele alınması mümkün olmamakta, belirtilen sınırlamalar dikkate alınmadığında özelge talebinin idare tarafından reddedilmesi
ve cevaplandırılmaması sözkonusu olmaktadır. Bu yaklaşımın sonucu olarak, özelge kapsamında olmayan durumlara ilişkin sınırlamalara rağmen
idare tarafından verilmiş olan özelgeler ise, hüküm ifade etmemektedir.
3- Özelge Talebinde Merci ve Yöntem
Özelge müessesesinin Türk Vergi Sistemi’ne dahil olduğu dönemden
itibaren aynı vergisel olaylar ve durumlar için değişik merciler tarafından
birbiriyle çelişen özelgeler çıkarılması, özelge uygulamasının çok fazla
yaygınlaşması veya genel tebliğlerle çözümlenecek konularda bile özelge
verilmesi vb. etkenler çeşitli sorunlara, karmaşaya ve dejenerasyona sebep
olmuştur (Tuncer, 2010, 11,12). Farklı mercilerin aynı vergisel durumlara
ilişkin farklı yaklaşımlarıının sözkonusu olduğu özelgeler taraflar açısından ayrı bir maliyet unsuru oluşturmuş ve mükellefler arasında adil olmayan uygulamalara neden olmuştur. Belirtilen gerekçeler ve eski sistemde,
Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerinin tebliğler çerçevesinde yetkilendiril78
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mesi gibi nedenlerden dolayı sistemin disipline edilmesi amacıyla merci
ve yöntem konusunda kapsamlı değişikliğe gidildiği görülmektedir. Şöyle
ki; yeni sistemde, doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı merkezine başvurma
söz konusu olmayıp Yönetmeliğin 10. maddesine göre,
i- İşlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması2 adına vergi dairesi başkanlıkları veya vergi dairesi başkanlıklarının bulunmadığı yerlerde
defterdarlıklar yetkili kılınmaktadır. Bu yetki çerçevesinde, özelge, yeni
sistemde mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından sürekli
mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi
başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklardan talep edilmektedir.
ii- Diğer mükellef veya vergi sorumluları, özelge talepleri için ikametgâh
veya kanuni merkezlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi
dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklara,
iii- İkametgâhı veya kanuni merkezi bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi başkanlıklarından herhangi birine başvurmaktadır.
Yeni sistemde, önceki sistemden farklı olarak özelge başvurularında
standartizasyonun sağlanması adına özelge taleplerinin Gelir İdaresi Başkanlığın internet sitesinde bir örneği yer alan “Özelge Talep Formunun”
kullanılması yoluyla yapılması gerekmekte ve yeni bir uygulama olarak
söz konusu formu kullanılmaksızın örneğin dilekçeyle yapılacak özelge
talepleri kabul edilmemektedir.
4- Özelge Talebinin Değerlendirilmesi Ve Özelge Verilmesi
Bu noktada, Yönetmeliğin 11. maddesine göre, ilk aşamada vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklar tarafından özelge talepleri kapsam ve kişiler açısından çizilmiş
olan sınırlar çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutulmakta ve özelgeye
ilişkin hükümlere aykırı bir durumun varlığı halinde, başvuru sahibine yazılı ve gerekçeli olarak gerekli bildirim yapılmaktadır. Bu tür bir durumun
2 Mükelleflerin tereddüt ettikleri ve çözümlenmesi gereken konuların fatura düzenlenmesi,
vergi kesintisi yapılması, beyanname verilmesi gibi belirli sürelerde yerine getirilmesi gereken
yasal yükümlülüklerle ilgili olması nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelge vermesinin
belirli sürelere bağlanması gerek idarenin şeffaflığının ve objektifliğinin desteklenmesi, gerekse
mükellefler açısından son derece önemlidir (Küçük, 2010, 93).
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sözkonusu olmaması halinde ise, bu makamlarca; konu, kapsam ve ilgili
olduğu mevzuat bakımından ilk defa özelge talep edilen durumlara ilişkin
olarak hazırlanan “özelge taslağı”, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmekte ve Komisyonun taslakları değerlendirmesi ve onayından sonra özelge tayin edilmektedir. Komisyon, özelge taslaklarını oy çokluğu ile aynen
veya değiştirerek onaylayabilmektedir.
Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun 413. madddesine ilişkin yapılan olumlu bir düzenlemeyle, Komisyonda oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile
konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir konuda özelge talebinde bulunulması halinde, komisyon
tarafından oluşturulan özelgelere uygun olmak şartıyla Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından da özelgeler verilebilmektedir. Dolayısıyla
taşra teşkilatı tarafından verilen özelgelere yeni sistemde bir sınırlama getirilerek ancak, merkez taşkilat tarafından belirtilen çerçevedeki özelgelere
uygun özelge vermeleri mümkün kılınmaktadır.
Özelge sistemindeki yetkili Komisyon ise, Yönetmeliğin 4. maddesinde
belirtildiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gelir İdaresi Başkanı veya tevkil etmesi durumunda gelir yönetimi daire başkanlıklarından
sorumlu olan bir başkan yardımcısının başkanlığında, üç kişiden az olmamak şartıyla gelir yönetimi daire başkanından oluşmaktadır. Komisyona,
gelir yönetimi daire başkanlıkları dışında bir daire başkanlığı tarafından
özelge taslağı sevk edilmesi durumunda ise, taslağı sevk eden daire başkanı da sevk edilen bu taslakla sınırlı olmak üzere üye sıfatıyla Komisyona
katılmaktadır.
Belirtilen yapı, özelge talep edenlerin kısa sürelerde3 ve sistematik
biçimde cevaplandırılmasında ve standartizasyonun sağlanmasında yeni
özelge sisteminin önemli işleve sahip bir parçası olarak kabul edilebilir.
5- Özelge Otomasyon Sistemi ve E-Özelge Uygulaması
Yeni özelge sisteminin temeli, teknolojik gelişmelere paralel bir uygulamayla, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan, özelge talebinde
bulunulması, özelge taslaklarının; hazırlanması, Başkanlığa iletilmesi,
3 Mükellef başvurularının ortalama cevaplanma süresi, “Performans Göstergeleri Gerçekleşme Tablosu”’na göre, 2010 yılında 15 gün olarak hedeflenmiş, ancak 21 gün olarak gerçekleşmiş
ve “gerçekleşmeyen” hedef  kapsamında değerlendirilmiştir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011, 73).
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Komisyonca onaylanmış ve belirlenmiş özelgelerle ilgili emsal “Özelge
Havuzu” oluşturulmasını sağlamaya yönelik olarak “Özelge Otomasyon
Sistemi”’ne dayanır. Bu doğrultuda, yeni sistemde Özelge Otomasyon Sistemi dışında özelge hazırlanması mümkün olmamaktadır. Özelge Otomasyon Sistemi şu aşamalar çerçevesinde işlemektedir (Gelir İdaresi Başkanlığı, http:// www.gib.gov.tr/fileadmin/ozelgesistemi/index.html):
i- Öncelikle, özelge talep formu ve ekleri yetkili birimlerce taranarak
Özelge Otomasyon Sistemi’ne aktarılır.
ii- Özelge Otomasyon Sistemi kullanılarak hazırlanan özelge taslakları
yetkili birimlerce Gelir İdaresi Başkanlığı merkezine onay verilmesi için
gönderilir.
ii- Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki onay süreci ise, Komisyon onayı ile
sonuçlanır ve Komisyonca onaylanan özelgeler, Özelge Otomasyon Sistemi üzerinden yetkili birimlere gönderilerek bu birimler tarafından imzalanır ve mükellefe verilir.
iv- Komisyonca onaylanan özelgelerin bir örneği emsal oluşturması için
“özelge havuzuna” atılarak tüm yetkili birimlerin bu özelgeleri görmeleri
ve daha sonraki talepler için örnek almaları mümkün olur. Bu noktada, Yönetmeliğin 11. madesine göre, vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi
başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklar, ancak Komisyonda oluşturulmuş özelgeler ile konu, kapsam ve mevzuat bakımından tamamen aynı
nitelikteki bir durum sözkonusu olduğunda, emsal özelge havuzunda yer
alan özelgelere uygun olmak koşuluyla özelge verebilmektedir. Yeni özelge ise, Özelge Otomasyon Sistemi’nde örnek alınan özelge ilgi tutularak
aynı şekilde Özelge Otomasyon Sistemi’nin kullanılmasıyla oluşturulur.
Bu sistem, zaman ve emek tasarrufu sağlanması, bürokratik sürecin
azaltılması ve standart bir hizmet sunumunun sağlanması, mükellef ile idare arasındaki ilişkinin modern kamu hizmeti sunan bir anlayışla yürütülmesi amaçlanarak hayata geçirilmiştir (Karayılan, 2010, 47). Dolayısıyla,
özelgeler, eski uygulamadan farklı olarak, vergi mahremiyeti de dikkate
alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “internet” ortamında yayımlanmakta, yani şeffaflığın sağlanması, spekülasyonların engellenmesi ve
idarenin görüşleri konusunda tüm kesimlerin bilgi sahibi olması için kamuoyuna açıklanmaktadır. Böylece, yeni uygulamayla tarafların özelgelerTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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den haberdar olması ve bu şekilde farklı uygulamaların ortaya çıkmasının
kısmen de olsa engellenmesi hedeflenmektedir. Nitekim, geçmiş dönemlerde farklı vergi dairesi başkanlıklarında veya defterdarlıklarda aynı konuda farklı özelgeler verilmesinin ve sözkonusu idarelerin birbirinden haberdar olmaması nedeniyle uygulama birliğinin sağlanmamasının karmaşaya
ve çeşitli sorunlara neden olduğu görülmektedir (Ozansoy, 2011, 56).
III- ÖZELGENİN YANILMA VE VERGİ İNCELEMESİNE İLİŞKİN
YENİ ESASLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
A- ÖZELGENİN YANILMAYA İLİŞKİN YENİ ESASLAR
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
6009 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, Vergi Usul Kanunu’nun
yanılmaya ilişkin 369. maddesinde, özelgeyle de uyum sağlanması adına,
başlık da dahil olmak üzere önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. “Yanılma ve görüş değişikliği” başlığıyla yeniden şekillendirilen hükme göre
(Maliye Bakanlığı, 2010);
i- Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş
olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmeyeceği gibi gecikme faizi de hesaplanmaz4.
ii- Bir hükmün uygulanma tarzı konusunda yetkili makamların genel
tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak yoluyla görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya
sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak
uygulanamaz.
iii- Belirtilen hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ
ve sirküler hakkında uygulanmaz. Diğer bir anlatımla, genel tebliğ veya
sirkülerin iptal davasına konu olması ve yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilmesi halinde, iptal kararının işlemin tesis edildiği tarihe kadar
geriye yürütülmesi zorunlu olduğundan sözkonusu yeni hüküm bu durumlar için uygulanmaz ve geçmişe yönelik düzeltme yapılabilir.
4 Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlara, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen görüşler, niteliği itibariyle özelge veya sirküler kapsamında olmadığı için vergi cezası ve gecikme
faizi hesaplanması açısından  özelgelerle aynı hukuki sonucu doğurmamaktadır.
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Yanılma müessesesinde yapılan düzenlemelerle, kendisine mevzuata
uygun olmayan özelge verilerek yanlış biçimde yönlendirilen mükelleflerin, bu doğrultudaki tasarruflarından doğabilecek olası cezai sonuçların ortadan kaldırılması ve kusursuz oldukları için korunmaları amaçlanmakta5,
tarh edilen vergilere ilişkin olarak gecikme faizinin hesaplanması da önlenmektir. Diğer bir ifadeyle, yeni düzenlemeyle, verilen cevap doğrultusunda, özelgede yanlış veya eksik bilgiler olduğunun anlaşılması, yani mükellefin yanıltılması durumunda vergi aslı ortadan kalkmamakta ve devlet
bir vergi kaybına uğramamakta ancak, özelgenin vergi uygulamalarıyla
ilgili işlemlerin gerçekleşmesinden önceki taleplere ilişkin olması kaydıyla vergi cezası kesilmemekte ve fer’i kamu alacağı niteliğindeki gecikme
faizi hesaplanmamaktadır. Benzer biçimde, bir hükmün uygulanma tarzına
ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde de, vergi cezası ve gecikme
faizi hesaplanmayacaktır.
Ayrıca, yapılan düzenlemeyle idarenin görüş ve kanaatini değiştirmesi
durumunda, idari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi çerçevesinde, görüş
değişikliğinden önceki vergilendirme işlemine yönelik yeni bir tarhiyatın
yapılması veya ceza uygulanması da önlenmiş olmaktadır. Bu noktadaki
değişikliklerin, gerek özelgeye ilişkin düzenlemelerle uyum sağlanması
açısından, gerekse hukuki güvenlik ilkesinin vergi alanına bir yansıması olan vergide belirlilik ilkesi ve vergide öngürülebilirlik ilkesi ve sonuç
olarak mükellef haklarının korunması açısından etkili ve olumlu düzenlemeler olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ancak, düzenlemeye ilişkin
objektif bir değerlendirmenin yapılabilmesi için, müessesenin diğer hükümlerden bağımsız biçimde ele alınmaması ve özelgenin yanısıra, vergi
incelemesine ilişkin yeni esas ve düzenlemelerle birlikte değerlendirilmesi
gerekmektedir.

5 Vergi dairesinin işlemlerinden kaynaklanan hatalarda mükellef adına ceza kesilmemesi, kesilen cezanın tahsil edilmiş olması halinde red ve iadesi, tahsil edilmemiş ise terkini gerekmektedir (Maliye Bakanlığı, 2005).
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B- ÖZELGENİN VERGİ İNCELEMESİNE İLİŞKİN YENİ
ESASLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
6009 sayılı Kanunla vergi incelemesinde yapılan değişiklikler sonrasında, incelemelerde uyulacak esaslara ilişkin yeni bir döneme geçilmiştir.
VUK’un 140/5. maddesine göre, inceleme elemanları, vergi kanunlarıyla
ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi
inceleme raporu düzenleyemeyecektir. Bu hükümde çizilen sınır çerçevesinde, inceleme elemanları tarafından özelgelere aykırı rapor düzenlenmesinin önünde hukuki bir engel bulunmamakta, ancak, yeni bir uygulama
olarak VUK’un 140/6. maddesine göre, vergi inceleme raporları, işleme
konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden önce, “Rapor Değerlendirme Komisyonları (RDK)” tarafından vergi kanunları ile bunlara
ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere
uygunluğu yönünden değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Bu değerlendirme sonucu;
i- Raporların vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygun bulunması halinde, inceleme raporları ilgili vergi dairesine tevdi edilerek işleme konulur.
ii- İncelemeyi yapan inceleme elemanıyla Komisyon arasında uyuşmazlık oluşması halinde, uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporları üst
değerlendirme mercii olarak “Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu
(MRDK)” tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük,
yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanların, bu komisyon tarafından yapılacak
değerlendirmeye uygun olarak düzenleyecekleri vergi inceleme raporları
işleme konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi edilir.
iii- “Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu (MRDK)” ile diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin 369. maddesinin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları halinde, yani yanlış özelge verilmiş veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olduğunu ve vergi inceleme
elemanının görüşünün doğru olduğunu düşündükleri taktirde söz konusu
özelge, “Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu”’ndan üç üye ile 413.
maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin katılımıyla oluşturula84
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cak beş kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. İlgili rapor değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlayan değerlendirme
sonucu, sözkonusu özelge komisyon kararı dikkate alınarak değiştirilebileceği gibi, raporun işleme konulmaması yönünde bir kararın da verilmesi
mümkündür.
Yapılan düzenlemelerle geçmiş dönemde olduğu gibi, inceleme elemanlarının özelgelere karşı rapor yazmasının önünde hukuki bir engel bulunmamakla birlikte, yeni sistemde, yanlış olduğu düşünülen, özelgelere
aykırı raporların işleme konulması için, yukarıda belirtilen süreç çerçevesinde komisyon onayına ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla, VUK’un
140. maddesinde açıkça ifade edilmemekle birlikte, inceleme elemanları
özelgelere aykırı rapor düzenleyemeyecektir, düzenlediklerinde ise, büyük
olasılıkla rapor işleme konulmayacaktır. Ancak, uygulamada birbiriyle çelişen özelgelerin varlığı dikkate alındığında, inceleme elemanın zıt yöndeki özelgelerden hangisini dikkate alacağı konusu bile henüz açık değildir
(Kartal, 2010, 119).
Ayrıca, bu noktada idarenin mükellef lehine verdiği özelgelerle ilgili hukuki denetimi yargı yerine idare yapmakta, böylece özelgeler yargı
denetimi dışına çıkarılmaktadır (Bayraktar, 2010, 97). Çünkü, düzenleme
öncesinde, verilen özelgelerin doğru, ancak raporların yanlış olduğu düşünüldüğü takdirde, rapor, dava konusu yapılarak yargı denetimi sözkonusu olabilirken, yeni sistemde bu denetim idare tarafından komisyonlar
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Diğer bir anlatımla, mükellef lehine
verilen, ancak inceleme elemanı tarafından yanlış olduğu yönünde rapor
düzenlenen özelgelerin komisyonlar tarafından hukuka uygun bulunması
durumunda, bu durum yargıya yansıtılmadan bir iç denetimle idari aşamada sonlandırılmakta, böylece tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine
tabi olması yönündeki ilkeye uygun hareket edilmemesi söz konusu olabilmektedir.
Diğer bir açıdan, idarenin kendi içinde, komisyonlar çerçevesinde yapılanan mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirdiği bu denetim sırasında,
gerek “Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu”, gerekse beş kişilik diğer komisyonda, özelgeyi oluşturan komisyondan iki üyeye yer verilirken,
karşıt görüşü temsil eden, yani özelgenin kanuna uygun olmadığını ileri
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süren tarafa yer verilmemesi6 de adaletin sağlanması açısından tartışılması
gereken diğer önemli bir noktadır. Büyük olasılıkla özelge komisyonundan katılan ve özelgeyi onaylayan sözkonusu iki üyenin değerlendirmesi
de, kendi oluşturdukları özelgenin hatalı olmadığı yönünde olacağı için
bu uygulama, işlevsel olmayacaktır. Bu noktada, yeni bir yapılandırmaya
gidilmesi rasyonel görünmektedir. Ayrıca, gerek komisyon denetimleri,
gerekse belirtilen yapı çerçevesinde özelgenin hatalı olduğu yönünde bir
raporun ortaya çıkması oldukça zor olduğu için, “yanılma” hükmünün de
uygulamada yeri kalmayacaktır, yani idarece verilen görüşün hatalı olduğunu ortaya koyacak bir mekanizma bulunmayacağı için incelemeye ilişkin esaslarda yapılan değişiklerin yanılma müessesesine uygulama alanı
bırakmadığı ifade edilebilir (Kartal, 2010, 120).
Bu faktörlerin yanısıra, “Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu”ndan
üç üye ile 413. maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik komisyon tarafından yapılan değerlendirmenin, inceleme elemanı ve komisyonlar açısından bağlayıcı olmasına
rağmen, ilgili maddede Gelir İdaresi Başkanlığı’na yönelik bir düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
sözkonusu özelgeyi verdiği tüm mükellefler açısından özelgenin iptal edilip edilmeyeceği ve sürecin ilerleyen kısımlarının nasıl işleyeceği konusunda soru işaretleri mevcuttur (Ozansoy, 2010, 67,68).
IV- SONUÇ
Özelge müesesesenin disipline edilmesine yönelik olarak yasal ve idari
birtakım düzenlemelerle uygulamaya konulan yeni sistem çerçevesinde;
- kurumsallaşmanın sağlanması,
- şeffaflık sağlanması,
- sıklıkla değişime uğrayan vergi sisteminde idare ve mükellef açısından yaşanan karmaşanın çözümlenmesine yönelik sistematik bir yapı
oluşturulması,
- mükelleflerin özelge taleplerine ilişkin işlemlerin kısa süre içinde ve
etkin bir biçimde sonuçlandırılması,
6 Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, komisyonlar, ancak gerekli gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine
inceleme elemanını dinleyebilir (Maliye Bakanlığı, 2011).
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- bürokrasinin azaltılması ve idarenin iş yükünün hafifletilmesi,
- birbiriyle çelişen özelge olasılığının ortadan kaldırılmasıyla uygulamada birliğin ve vergi idaresinde istikrarın sağlanması
hedeflenmiş, belirtilen ilkeler doğrultusunda mükellef hakları açısından
önemli sayılabilecek adımlar atılmıştır.
Sistemin önemli bir bölümü olarak, “standart” ve “kaliteli” hizmet
sunma çabası çerçevesinde oluşturulan “Özelge Otomasyon Sistemi” ve
“Özelge Havuzu” çerçevesinde oluşturulan veri tabanının, havuzdaki örnek özelge sayısının artışıyla birlikte zamanla sistemin hız kazanmasını ve
en çok özelge talep edilen konuların tasnif edilerek yasal ve idari düzenlemelere yön verilmesini sağlayacağı açıktır. Ayrıca, uygulamada birliğin,
geniş anlamda, yönetimde bütünlüğün sağlanmasına katkıda bulunan biçimde, özelgelerin “internette” yayımlanması, şeffaflık ve bilgi paylaşımının yanısıra, kamuoyunun denetimi açısından da önemli bir gelişme olarak
değerlendirilmesi mümkündür.
Ancak hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, boşlukların giderilmesi ve sistemin etkinleştirilmesi adına birtakım yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Örneğin, yetkili makamca verilen cevabın mükellef tarafından
yetersiz bulunması ve tekrar görüş istenmesi durumunda geçmiş dönemde
düzenleme yapılmışken, yeni özelge sisteminde bu noktanın aydınlatılmadığı ve itiraz mekanizması konusunda gerekli açıklamanın yapılmadığı görülmektedir. Bu noktada, özelgenin yeniden değerlendirilmesi talep edildiğinde uygulanacak prosedüre ilişkin bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, yetkili makamların mükellefe yanlış izahat vermiş olmaları
durumunda, özelgenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tüm mükellefler
açısından iptal edilip edilmeyeceği konusunun ve sürecin izleyen kısımlarının aydınlatılması gerekmektedir. Özelge konusundaki diğer önemli
bir boşluk da, özelge taleplerinin cevaplanma süresine ilişkindir. Nitekim,
geçmiş dönemde farklı uygulamalarla mükellefler arasında adaletsizliğe
neden olan bu konuda, yeni sistemde belirlenen hedefler doğrultusunda
yapılacak bir düzenleme, gerek merkez ile taşra teşkilatı arasındaki mevcut süre farklılıklarının giderilerek standart bir uygulamanın geliştirilmesi,
gerekse etkinliğin sağlanması için işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması
adına son derece önemlidir.
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Özel cevap niteliği taşıyan özelgeler, yetkili makama soruyu yönelten
mükellef dahil hiçbir kişiyi bağlamadığı için özelgede yer alan görüşe göre
hareket edilmesi zorunlu olmamakla birlikte, özelgenin hukuki sonucu olarak kendisine verilen cevap yönünde işlem yapan mükellef açısından, özelgenin mevzuata aykırı olduğunun sonradan anlaşılması, yani idare tarafından mükellefe verilen yazılı bilginin doğru olmaması nedeniyle mükellefin
yanıltılması, yanlış yönlendirilmesi veya bir hükmün uygulanma tarzına
ilişkin bir içtihadın değişmiş olması durumunda vergi tarh edilmesi gerektiğinde, vergi cezası kesilmeyeceği gibi, tarh edilen vergi için gecikme
faizi de hesaplanmayacaktır. Dolayısıyla yanılma ve görüş değişikliğine
ilişkin yeni hüküm çerçevesinde, özelgeler idari açıdan bağlayıcı olmakta
ve kendisine verilen özelge doğrultusunda hareket edenler, vergi cezasına
karşı korunduğu gibi, aynı zamanda yeni bir uygulama olarak gecikme faizi hesaplanmasına karşı da korunmaktadır.
Vergi incelemesine ilişkin yeni esaslar çerçevesinde, inceleme elemanlarının özelgeleri dikkate almaksızın oluşturacakları veya özelgelerin hukuka uygun olmadığı yönünde düzenleyecekleri raporları, rapor değerlendirme komisyonları ve özelge komisyonundan üyelerin katılımıyla oluşan
diğer bir komisyon tarafından birkaç aşamalı idari denetimlerden geçerek
karara bağlanacağı için özelgelerin dikkate alınmaması veya denetimden
geçmemesi sözkonusu olmamaktadır. Ancak bu noktada, özelgenin hatalı
olduğunu ortaya koyacak bir raporun ortaya çıkması oldukça zor olduğu
için, böyle bir mekanizmanın işlememesinden dolayı, incelemeye ilişkin
yeni esaslarla birlikte yanılma müessesesinin uygulama alanının da daraldığı ifade edilebilir.
Kanımızca, yeni özelge sisteminin ve yanılmaya ilişkin yeni düzenlemelerin mükellef haklarındaki ilerleme ve iyileşme açısından yaşanan
süreçte olumlu birer aşama olarak değerlendirilmesi mümkündür, ancak
sistemin disipline edilmesi adına gerçekleştirilen yasal ve idari düzenlemelerin belirtilen açılardan yeniden gözden geçirilmesinin yerinde olacağı
düşünülmektedir.

88

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
Bayraktar, İhsan Kağan (2010). “Özelgede Yeni Sistemin Değerlendirilmesi” Vergi Dünyası. 350 (2010): 93-97.
Bıyık, Recep (18.08.2010). “Yeni Özelge Sistemi” Dünya Gazetesi.
(18.08.2010).
Çolak, Mustafa (2010). “Mükelleflerin İzahat Taleplerine Mantıklı Bir
Süzgeç: Harç Uygulaması” Yaklaşım. 211 (2010): 31-34.
Gelir İdaresi Başkanlığı (2011). Faaliyet Raporu 2010. Ankara: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (28.08.2010). Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik. Ankara : Resmi Gazete (27686
sayılı).
Karayılan, İlhan (2010). “Mükellef Hizmetleri Gelişiminde Kanal Stratejisi” Yaklaşım. 214 (2010): 45-47.
Kartal, Zihni (2010). “ “Yanılma” Tarih Mi Oluyor?” Yaklaşım. S. 214,
(2010): 115-120.
Karyağdı, Nazmi (2010). “Yeni Özelge Sistemi” Vergi Dünyası. 243
(2010): 21-26 .
Kızılot, Şükrü ve ötekiler (2007) Vergi Hukuku. Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Küçük, Sema (2010). “Özelgeler” Yaklaşım. 215 (2010): 90-93.
Maliye Bakanlığı (16.01.2010). Vergi Usul Kanunu 395 Sıra No’lu
Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (27464 sayılı).
Maliye Bakanlığı (01.10.2010). Vergi Usul Kanunu 400 Sıra No’lu
Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (27716 sayılı).
Maliye Bakanlığı (03.03.2005) B.07.0.GEL.0.30/3042-369-105/10218
sayılı özelgesi. Ankara.
Maliye Bakanlığı (31.10.2011) Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
Ankara : Resmi Gazete (28101 sayılı).
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı. Yeni Özelge Sistemi [erişim tarihi: 07.01.2012, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/ozelgesistemi/index.html.]

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

89

MALİ

ÇÖZÜM

Ozansoy, Ahmet (2010). “6009 Sayılı Kanun Sonrası Vergi İnceleme
Süreci” Yaklaşım. 214 (2010): 62-68.
Ozansoy, Ahmet (2011). “Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Değerlendirilmesi” Yaklaşım. 222 (2011): 55-58.
Öncel, Mualla, Kumrulu, Ahmet ve Çağan, Nami (2000) Vergi Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
T.C. Yasalar (01.08.2010). 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete (27659 sayılı).
Tuncer, Selahattin (2010). “6009 Sayılı Yasa İle Özelge(Mukteza)’de
Yapılan Yeni Düzenlemeler” Yaklaşım. 213 (2010): 9-14.

90

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TEK ORTAKLI
ŞİRKET: ZORUNLU BAZI DÜZENLEMELERİN VERGİ
HUKUKUNDA YARATTIĞI EKSİKLİK
THE ONE PARTNER COMPANY IN TURKISH COMMERCIAL
CODE WHICH NUMBERED 6102: THE DEFICIENCY ON TAX
LAW CAUSED BY SOME COMPULSORY RULES
Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN*
Öz
Uzun bir serüvenin sonunda yayınlanarak kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu ticari yaşam kurallarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Yeniliklerin başında şirketler hukukuna ilişkin düzenlemeler gelmektedir.
Özellikle tek ortaklı şirket kurmak artık Türk hukukunda mümkün hale
getirilmiştir. Tek ortaklı şirketlerde ortağın sorumluluğunun incelenmesi
gereken ilk konulardan biri olmuştur. Tek ortaklı limited şirket ile tek ortaklı anonim şirket kuruluşunda zorunlu düzenlemeler konuyu vergi hukuku açısından önemli bir kesişim noktasına getirmiştir. Bu çalışmada tek
ortaklı şirketlerin kuruluşundan kaynaklanan zorunlu düzenlemelerin vergi
hukukuna yansımaları incelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: tek ortaklı şirket, kanuni temsilci, vergisel sorumluluk
Abstract
“New” Turkish Commercial Code which numbered 6102 has restored new
dimensions on commercial life rules. At the begining of innovations are come
some issues about companies law. Particularly, from now on, it’s possible to
establish “the one partner company”. The compulsory rules about establishing
of the one partner company with limited liabilityand the one partner company
incorporated have brought to intersection point on tax law. In this study the
compulsory rules about establishing of the one partner companies are analyzed
according to responsibilty issues on tax law.
* Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Maliye Bölümü Öğretim Üyesi.
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I. GİRİŞ
1957 yılından bu yana ticari hayatta süregelen faaliyetlere ilişkin kuralları düzenleyen Türk Ticaret Kanunu, günümüze kadar muhtelif değişikliklere maruz kaldıysa da çağın hızına ve gerekliliklerine ayak uyduramaz hale gelmiş, değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi kaçınılmaz bir
hal almıştır. Nihayetinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu “yeni” hali ile
(bundan sonra YTTK olarak anılacaktır) Resmi Gazete’de yayınlanmıştır
(14.02.2011/27846).
Söz konusu yenileme süreci içinde kanunun kendi içindeki sıkıntılarını gidermek ve gerekliliklere uygun bir düzenleme yapmak temel amaç
olmakla birlikte, tam bu noktada hukuk dalları arasındaki dayanılmaz bir
şekilde kendini gösteren etkileşimin nasıl olacağı ya da olması gerektiği de
ön plana çıkmıştır.
Bu bağlamda, özel hukukun bir dalı olan Ticaret Hukuku’nun, ticari
yaşam içerisinde bir o kadar önemli olan vergi hukukunu ne kadar etkileyebileceği ve iki hukuk dalının birbirine uyumu/uyumlaştırılması da ilk
planda merak edilen başlıklardan biridir. Her ne kadar birbiri ile uyumlu
ve tamamlayıcı olması beklense de vergi hukukunun en önemli farkı, özel
hukukun değil kamu hukukunun içinde yer almasıdır. Bunun nedeni de
vergi hukukuna konu olan taraflardan birinin daima kamu adına hareket
eden idare olmasıdır.
Ticaret hukukunda yapılan önemli değişikliklerin bir kısmı şirketler
hukukuna ilişkindir. Özellikle bunların başında anonim ve limited şirketlerin tek kişi ile kurulabilmesine olanak sağlanması dikkat çekmektedir.
İlk defa Türk Hukukuna dâhil edilmiş olan tek ortaklı şirkette ortakların
sorumluluğunun ticaret hukuku kapsamında nasıl olması gerektiği tartışıladursun, vergi hukuku açısından sorumluluklarının nasıl olacağı ise ayrı
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında ilk bakışta vergi hukuku
genel kuralları çerçevesinde bir sorun yokmuş gibi görünse de, detaylıca
incelendiğinde iki şirket türü arasındaki farklı ve zorunlu düzenlemelerin
vergi hukuku eksenindeki sonuçları itibariyle bir takım sonuçlar yaratması
dikkat çekmektedir.
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Bu çalışmada tek ortaklı şirketler hakkında kısa bilgi verilecek, daha
sonra vergi hukukunda geçerliliğini koruyan “ortakların sorumluluğu” hususuna ilişkin kurallar çerçevesinde konu analiz edilmeye çalışılacaktır.
II. TEK ORTAKLI ŞİRKET
1.Tek Ortaklı Anonim Şirket
YTTK’da anonim şirket; “sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan,
borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket” olarak
tanımlanmıştır. Eski Kanun’un 277 inci maddesinde bir anonim şirketin
kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması gerektiğine dair hüküm YTTK’nda yer almamıştır. Dolayısıyla eskiden nispeten anonim şirket kuruluşunu zorlaştıran “ortak bulma” problemi ortadan
kalkmış, tek bir kişi olarak anonim şirket kurmak mümkün hale gelmiş ve
kolaylaşmıştır.
Tek kişi ortaklığa izin verilmesi ve bu ortaklığı oluşturan kişinin sınırsız
sorumluluğundan vazgeçilmesi, tacirin ticari hayatı bakımından sorumlu
olduğu ayrı bir malvarlığı oluşturulmasına izin verilmesi sonucunu vermektedir. Böylece sınırlı sorumluluk bakımından birden fazla kişi aranması ilkesinden vazgeçilmiş olmaktadır (Bilgili-Demirkapı, 2012: 153).
Aslında öteden beri Türkiye’de kurulan ve halka açık olmayan anonim
şirketler incelendiğinde; pek çok şirkette bir pay sahibinin sermayenin %
99 gibi tamamına yakınına tek başına sahip olduğu, diğer ortakların (geriye
kalan dört ortak) ise hukuken var olmakla birlikte fiilen herhangi bir etkilerinin bulunmadığı görülmektedir. Söz konusu geriye kalan bu dört ortak
şirketin temizlikçisi, çaycısı veya şoförü gibi çalışanları dahi olabilmektedir. Şirketin esas sahibi bu kişilere sembolik hisse vermekte ve kanuni
zorunluluk yerine getirilmiş olmaktadır. Böylece anonim şirket içinde hukuken var olmakla birlikte aslında herhangi bir fonksiyonları olmayan bu
kişiler “saman adam” veya “gölge adam”olarak da isimlendirilmektedirler
(Türker, 2011: 178). Bu idare ve şirket şekline “aile şirketi” denmektedir
ve kanunda yeri olmamakla beraber uygulamada bu adla anılmaktadır. Bu
hal, Türkiye’de halen “tek ortaklı” şirket nevi’nin fiilen uygulandığını göstermektedir. DOĞANAY bu durumu “hukuki kılıfına uydurulmuş tek ortaklı
şirket” olarak değerlendirmiştir (Doğanay, 1999: 138).
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YTTK’nun anonim şirketler için düzenlenmiş bulunan 332 inci maddesine göre, tamamı ana sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade
eden “esas sermaye” ellibin TL’den ve sermayenin artırılmasında yönetim
kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi
100.000 TL’den aşağı olamayacaktır. Yine aynı maddede, halka açık olmayan anonim şirketlerin gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden
çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkartılacakları yer almaktadır.
Şirket tek kişiyle kurulmuşsa ticaret sicilinde bu niteliği, tek ortağın adı,
ticaret unvanı, adresi tescil ve ilan edilir. Şirket birden çok pay sahibiyle
veya ortakla kurulmuş olup da daha sonra pay devri, çıkma ya da çıkarılma
gibi işlemlerle pay sahibi veya ortak sayısı bire düşmüşse, şirket faaliyetine aynen devam eder ve tüzel kişiliğini korur. Halihazırda yürürlükte olan
Türk Ticaret Kanunu’nun aksine, bu halde fesih davası açılamaz. Ayrıca
bu durum hemen ticaret siciline tescil ve ilan edilir ve tek ortak haline gelen kişiye ilişkin kimlik bilgileri verilir.
Şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkesinin gereği olan bu tanıtıcı ve açıklayıcı bildirim yapılmazsa, bundan yönetim kurulu ve tek pay sahibi/ortak
ile şirketi bu konuma sokan işlemin diğer tarafı da sorumlu tutulabilir.
Tek pay sahibi veya ortak tek başına genel kurulun bütün yetkilerini
kullanabilir, bütün kararları alabilir, ancak genel kurul sıfatı ile verilen bütün kararların genel kurul kararı olduğunun belirtilmesi ve kararların yazılı
olması şarttır. Tek pay sahibi/ortak kendi kendisiyle ancak yazılı olarak
işlem yapabilir. Aynı kural; tek ortaklı veya pay sahipli şirketin temsilcisiyle tek ortağın kendisi veya şirket arasındaki işlemlerde de geçerlidir. İş
hayatının ölçülerine göre günlük işlem sayılan işlemler için söz konusu
kural uygulanmaz (YTTK.m.408).
Anonim şirket yönetim kurulunu oluşturan üye/üyeler genel kurul tarafından tespit edilecektir.Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu
üyelerinin en az dörtte birinin yükseköğrenim görmüş olması zorunludur.
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Tek üyeli yönetim kurulunda bu (yükseköğrenim şartı) zorunlu tutulmamaktadır (YTTK.m.359). Diğer deyişle tek kişilik yönetim kurulundaki
kişi yükseköğrenim görmüş olmak zorunda değildir.
Diğer yandan tek kişiden oluşan şirketlerde genel kurulu temsil eden
(tek kişi) ortak şirket ile arasında bir sözleşme yapılırsa bu sözleşmenin
yazılı şekilde gerçekleşmesi şarttır. Ancak bu şart piyasa şartlarına göre
günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmayacaktır (YTTK.m.371/6).
2.Tek Ortaklı Limited Şirket
Anonim şirketlere ilişkin temel bazı hükümler yukarıdaki gibi olmakla
beraber limited şirketlere yönelik de bazı yeni düzenlemeler fark edilmektedir. Kanuna göre limited şirket, “bir veya daha çok gerçek veya tüzel
kişi tarafından bir ticaret unvanı altında” kurulabilecektir. Esas sermayesi
belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için
kurulabilir (YTTK.m.573).
Kanunen ortakların sayısı elliyi aşamayacaktır. Ortak sayısı bire düşerse bu durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde
müdürlere yazıyla bildirilecektir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden
başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu
ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi
hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir
ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir. Şirket, tek ortağının kendisinin
olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye
payını iktisap edemeyecektir (YTTK.m.574).
ETTK’nda bir ortaklı limited şirket kurmak mümkün değilse de, iki
ortakla kurulmuş bir limited şirketi, ikinci ortağın paylarının şirket tarafından iktisabını sağlamak suretiyle kuruluştan sonra fiilen tek ortaklı
hale dönüştürmek mümkün kılınmasına karşın (Doğrusöz, 2008: 52-53;
Özkorkut, 2009: 246), YTTK’nda yukarıda ifade edilen 574 üncü madde
gereği“şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemez” ifadesi ile
bu yol kapatılmıştır.
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Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır (YTTK.m.580).
Şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumlu
tutulmuştur (YTTK.m.602).
Tek ortaklı limited şirketlerde (tek kişi) bu ortak genel kurulun tüm
yetkilerine sahip olduğundan (YTTK.m.616/3) kanuni temsilci olarak müdürleri genel kurul organı atayacaktır (YTTK.m.616/1). Ancak en azından
bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması şart
koşulduğundan (YTTK.m.623/1) bu ortak otomatikman kanuni temsilci
olacak, diğer deyişle müdür olarak tayin edilmek durumunda kalınacaktır.
3.Tek Ortaklı Şirketlerin Varlığına İlişkin Eleştiriler
Yukarıda değinilen ana hatlarıyla tek kişilik ortaklığın bazı sakıncaları da beraberinde getirebileceği eleştiri konusu yapılmıştır. Yapılan eleştirilerden birisi, şirket tüzel kişiliğinin mal varlığı ile şirket kurucusunun
mal varlığının birleşmesi, yani şirketin malvarlığı ile kurucunun malvarlığı
arasında hukuken olması gerekli olan ayrımın oluşmaması halidir. Bilindiği üzere anonim şirketler borçlarından dolayı sadece mal malvarlıkları ile
sorumludurlar, bundan dolayı tek ortaklı bir anonim şirkette, şirket sahibinin, şirketin tüm veya bir kısım mal varlığını kendi mal varlığına katması
halinde şirket alacaklıları ile üçüncü kişilerin hakları ihlal edilebilecektir
(Türker, 2011: 179). Dolayısıyla MOROĞLU’nun haklı olarak ifade ettiği
üzere tek ortaklı şirketlerde, ortak ilişkileri, yönetim kurulunun azli ve ibrası, şirket borçlarından sorumluluk olayı yeterince ayrıntılı düzenlenmemiştir (Moroğlu, 2006: 141; nakleden Dursun, 2011: 93).
Gerçekten uygulamadaki durum baz alındığında tek ortaklı şirketin fiili
anlamda şahıs işletmelerinden çok da farklı olmayacağı, sadece görüntü
icabı “tabela” şirketlerden ibaret olacağını söylemek mümkündür. Aslında
bu açıdan tek kişilik şirket kavramının ortaklık kavramı ile uyuşmadığını,
şirket ve organizasyon teorilerine ters düştüğünü söylemek mümkündür.
Bu husus ileride değinileceği üzere vergi hukuku açısından da ayrıca düşünülmesi ve değerlendirilmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
Diğer yandan tek kişilik şirketin “kollektif yarar ve irade”den yoksun
olarak muvazaalı kurulmasının mümkün olup olmayacağıda tartışılabilir.
TEKİL böyle bir durumda muvazaa olmayacağını, çünkü tarafların gerçek
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niyetleriyle bağdaşmayan bir mukavelenin, muvazaadan farklı olarak tek
kişi şirket için geçerli olmayacağını ifade etmiştir. O’na göre şirket akdi
sonradan tek kişi şirketi haline gelmek için gerekli bir hukuki araç olmak
itibariyle tarafların gerçek niyetlerine tekabül etmektedir (Tekil, 1981: 28).
Aslında tek kişilik şirket kavramı İngiliz-Amerikan sisteminde kullanılan “one man company” kelimesinden gelmektedir. Tacirlerin tek başlarına
icrai faaliyette bulundukları durumlarda ticari faaliyetten sorumluluklarını
belirli bir mal varlığı ile sınırlandırmak istemelerinden doğmuştur. Hukuk
sistemlerinde aynı kişinin iki ayrı malvarlığına (özel ve ticari) sahip olması
kabul edilmediğine göre, bunlar normal yollardan sınırlı sorumlu bir ortaklık kurmak ki en uygunu anonim ortaklıktır, sonra bütün payları, yani
anonim ortaklık hisse senetlerini, kendi ellerinde toplamak yoluna gitmişlerdir. Bu durumda gerekli organların dahi mevcut olamayacağı ortadadır
(Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, 1981: 33-34).
III. VERGİ HUKUKUNDA TEK ORTAKLI ŞİRKETLERİN
ORTAKLARININ SORUMLULUĞU

1.Genel Anlamda Vergi Hukukunda Sorumluluk Hususu
Türk vergi hukukunda şirketlere ilişkin sorumluluk hususu iki ana Kanun çerçevesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (10.01.1961/10703
R.G.) (kısaca VUK) ile yine kanuni temsilcilerin ve ortakların sorumluluğunu düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki
Kanundur ( 28.07.1953/8469 R.G.) (kısaca 6183). Ortakların inceleme
yapıldığı bir çalışmada kanuni temsilcilerin sorumluluğunun neden incelemeye dâhil edildiği düşünülebilirse de, ortaklar uygulamada çoğu kez kanuni temsilci konumunda da olabilmektedir. Kaldı ki tek ortaklı şirketlerin
muhtemelen tamamına yakınında ortaklar aynı zamanda kanuni temsilci
de olacaklardır. Dolayısıyla bu bağlamda kanuni temsilcilerin sorumluluğu
konusuna ilişkin düzenlemeler de çalışmaya dâhil edilmiştir.
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a) Sermaye Şirketi Ortaklarının Sorumluluğu
Türk vergi hukukunda şirket ortaklarının vergi borçlarından sorumluluğuna baktığımızda sermaye şirketleri hariç “tüm malvarlığı ile sorumluluk” kuralının geçerli olduğu görülmektedir. Diğer deyişle şahıs şirketlerinin ortakları şirketin vergi borçlarından dolayı sahip oldukları tüm malvarlıklarıyla sınırsız sorumluluğa sahiptirler. Sermaye şirketlerinde ise durum
nispeten aşağıda belirtildiği üzere farklılık göstermektedir.
i. Anonim şirket ortakları
Anonim şirket ortakları şirket borçlarından dolayı, doğrudan sorumlu
değildirler. Ortaklar şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlı olmak üzere sorumludurlar. Eski Ticaret Kanununda geçerli olan bu
kural 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda da devam ettirilmektedir
(Bilgili, Demirkapı, 2012: 141). Anonim şirketlerde ticaret hukuku açısından geçerli olan bu kural, vergi hukuku açısından da geçerlidir (Maç, 2002:
65). Dolayısıyla sermaye borcunu yerine getirmiş anonim şirket ortakları
şirketin ödenmemiş vergi borçlarından dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.
ii. Limited şirket ortakları
Anonim şirketlerdeki yapının aksine limited şirketlerin ortakları vergi
hukuku açısından farklı bir statüde değerlendirilmiş ve özel düzenlemelere
tabi tutulmuşlardır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35 inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca; “Limited
şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında
doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde,
payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının
ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının
ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur”.
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Maddenin uygulamasına yönelik olarak Seri:A, Sıra:1 No’lu Tahsilat
Genel Tebliğinde (30.06.2007/26568 R.G.) açıklamalar yapılmıştır. Tebliğ
açıklamasına göre, limited şirket borçlarından sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişi ortaklar, 6183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca amme
borçlusu olup, bu Kanun hükümlerine göre takip edilecektir.
6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca limited şirket ortakları
hakkında takibe geçilebilmesi için, Kanunun 54 üncü ve müteakip maddelerine göre şirket hakkında yapılan takip muameleleri sonucunda amme
alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil
edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.
6183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanıma göre; Tahsil
edilemeyen amme alacağı terimi; “Amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi
bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması
gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını,”
Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi; “Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil
edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen
takip muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil
edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını” ifade etmektedir.
Bu düzenleme çerçevesinde limited şirket ortaklarının sorumluluğuna
başvurulmadan önce alacaklı tahsil dairelerince yukarıda yer alan tanımlarda yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak işlemlere dayanarak kamu alacağının şirketten tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.
6183 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait olan ve devir tarihi itibarıyla ödenmemiş
bulunan kamu alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulmaktadırlar. Ancak bu sorumluluğa başvurulabilmesi için kamu alacağının
şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememiş veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması gerekmektedir.
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Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kamu alacağının
doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar
olmaları halinde bu şahıslar, kamu alacağının ödenmesinden müteselsilen
sorumlu tutulurlar. Buna göre, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağının doğduğu ve
ödenmesi gerektiği zamanlarda farklı kişilerin şirket ortağı olması halinde,
söz konusu kişilerin bu kamu alacağından müteselsilen sorumlu tutularak,
Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye hisseleri oranında takip edilmesi gerekmektedir.
b) Kanuni temsilcilerin sorumluluğu
VUK’nun “kanuni temsilcilerin ödevi” başlıklı 10 uncu maddesine
göre; tüzel kişilerin, küçüklerin, kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları
halinde bunlara düşen ödevler;
- Bunların kanuni temsilcileri,
- Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bu idarecilerin temsilcileri,
tarafından yerine getirilecektir.
Söz konusu temsilcilerin vergilemeyle ilgili ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri
yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacaktır. Söz konusu sorumluluk
uygulaması, sadece VUK kapsamına giren vergi, resim, harçlar ve bunlara bağlı alacakları kapsamaktadır. Buna göre gümrük idareleri tarafından
alınan vergi ve resimler hariç genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar
ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar ve bu vergi,
resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar bu hükmün kapsamı
dâhilindedir (VUK.m.1-2). VUK’nun 10 uncu maddesindeki sorumluluk
kusur sorumluluğudur. Dolayısıyla kanuni temsilciler vergi ödevlerinin
yerine getirilmemesinde kusursuz olduklarını ispat ederek sorumluluktan
kurtulabilirler (Candan, 2006: 108; Yaralı, 2011: 177-180).
6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35 inci maddesine göre ise; “Tüzel
kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişi100
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liği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil
edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî
temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal
varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessilleri hakkında da uygulanır.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları,
kanunî temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.
Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni
temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu
şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.
Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.”
6183 sayılı Kanun kapsamında kanuni temsilcilere getirilen sorumluluk
sınırsız bir sorumluluktur. Salt kanuni temsilci sıfatını taşıması nedeniyle
verilen bu sorumluluk kapsam, dayanak, koşullar, nitelik ve sınırları bakımdan VUK kapsamındaki sorumluluktan farklılıklar taşımaktadır (Candan, 2006: 53-58; Yaralı, 2011: 173-175).
Kanuni temsilcilere yönelik hem VUK hem de 6183 sayılı Kanun kapsamında iki ayrı düzenleme olması ve hangisinin öncelikli dikkate alınması gerektiğine dair sıkıntılar bir yana (bkz. Candan, 2006: 67-76; Yaralı,
2011: 184-191) genel kabul görmüş düşünce uyarınca kanuni temsilciler
vergi kanunlarının kendilerine yüklediği ödevleri zamanında ve eksiksiz
olarak yerine getirirlerse, vergi asıl mükellefin malvarlığından alınmaktadır (kusur sorumluluğu). Ancak kanuni temsilciler kendilerine yüklenen
ödevleri yerine getirmezlerse, bu yüzden mükellefin malvarlığından kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan
vergi ve buna bağlı alacaklar kanuni temsilcilerin malvarlığından alınacaktır (Gerçek, 2011: 39).
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2. TEK ORTAKLI ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN VERGİSEL
SORUMLULUĞU
a) Ortağın Aynı Zamanda Kanuni Temsilci Olması Durumunda
Sorumluluk
i. Anonim şirketlerde kanuni temsilci
YTTK ile anonim şirketlere yönelik olarak kurumsal yönetim ilkeleri
doğrultusunda işlevsel ve profesyonel yönetim amaçlanmış, şeffaflık sağlanmaya çalışılmış, yönetim kurulunun daha etkin çalışmasını sağlamak
için hukuki ve mali sorumluluklar arttırılmıştır. 6762 sayılı TTK yalnızca
gerçek kişi pay sahiplerinin ya da tüzel kişi ortağı temsilen ortak olmayanların yönetim kurulu üyesi olmasına izin verirken, YTTK tüzel kişilere “Yönetim Kurulu Üyesi” olma hakkı tanımaktadır. Bu yeni düzenleme uyarınca tüzel kişiler de yönetim kurulu üyesi olarak yer alabilecek
ve tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla şirket yönetim kurulunda işlemlere
katılabileceklerdir. Diğer yandan YTTK yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunun belirlenmesinde, “basiretli iş adamı ölçütü”
yerine “tedbirli yönetici ölçütü” getirmiştir (Ercan, 2012: 21). Dolayısıyla
yönetim kurulu üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine
getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek
yükümlülüğü altındadırlar (YTTK.m.369).
Köklü değişikliklerden biri de tek kişilik anonim şirket düzenlemesine paralel olarak yönetim kurulunun da tek bir üyeden oluşmasına imkân
tanınmasıdır (YTTK.m.359/1). Anonim şirketlerin kanuni temsilcisi yönetim kuruludur (YTTK.m.365). Dolayısıyla yönetim kurulunu oluşturan
üyeler kanuni temsilci konumundadır. Anonim şirketin, esas sözleşmeyle
atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden
oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte
birinin yükseköğrenim görmüş olması zorunludur. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmayacaktır (YTTK.m.359). Bu durumda tek
ortaklı şirkette söz konusu tek ortak isterse yükseköğrenim görmese de
yönetim kurulu görevini icra edebilir.
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YTTK’nun 360 ıncı maddesi uyarınca esas sözleşmede öngörülmek
şartı ile belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan
pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için
aday önerme hakkı da tanınabilir. Genel kurul tarafından yönetim kurulu
üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azlığa mensup
adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. Bu
şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.
ii. Limited şirketlerde kanuni temsilci
YTTK’nun 576/1-d bendi gereği kanuni temsilci konumundaki müdürlerin şirketin ana sözleşmesinde gösterilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun 623. maddesine göre şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi
ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını
taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir.
Limited şirketin kuruluşundan sonra, şirkete ortak olanların kanuni
temsilci olabilmeleri için ortaklar kurulunun bu yönde kararı olması gerekir. Limited şirketin ortakları arasında bir tüzel kişi bulunması durumunda,
o tüzel kişilik adına limited şirketin temsilini üzerine almış bulunan gerçek
ya da tüzel kişiler limited şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan edilmelidir. Bu gerçek kişiler tescil ve ilan edilmezse şirketin kanuni temsilcisi
sıfatını kazanamazlar. Limited şirketin ortakları gerçek kişi olarak kanuni temsilci olurlarsa sorumlulukları tüm malvarlıklarını kapsar. Ortaklar
tüzel kişiliğe sahipse sorumluluk tüzel kişiliğin malvarlığı ile sınırlıdır
(YTTK.m.644/1-a ve m.553).
Yapılan düzenlemeler uyarınca en azından bir ortağın, şirketi yönetim
hakkının ve temsil yetkisinin bulunması zorunludur (YTTK.m.623). Bu
durumda tek ortaklı bir şirkette ortağın zorunlu olarak müdür de olması
gerektiği ifade edilebilir.Tek kişilik limited şirkette tek kişilik genel kurul
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hariçten müdür ataması yapamayacaktır, çünkü yasa maddesi en az bir müdürün ortak olmasını emretmektedir. Bu kişi anonim şirkette olduğu gibi,
şirketin bütün organlarını oluşturacak ve bütün işlemlerini yapacaktır.
Tabiidir ki tek ortaklı şirket ortağı genel kurulu temsilen kendisinden
başka müdür ya da müdürler de atayabilir. Şirketin birden fazla müdürünün
bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.
Tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi otomatikman müdürler kurulu
başkanı sayılır (YTTK.m.624). Ancak bu durum tek ortaklı şirket ortağının (genel kurul organı kendisi de olsa) kanuni temsilci olmasının önüne
geçememektedir. Diğer deyişle tek kişi ortak istemese de kanuni temsilci
olmak zorunda kalmaktadır.
iii. Vergi hukuku açısından konunun değerlendirilmesi
Yukarıda açıklandığı üzere tek kişilik anonim şirketler ve tek kişilik limited şirketlerin kanuni temsilcileri VUK’nun 10 ve 6183 sayılı Kanun’un
mük. 35 inci maddeleri uyarınca sorumlulukları vardır. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde bu konuda bir şüphe bulunmamaktadır.
Her iki şirket türünde kanuni temsilciler VUK açısından kusur sorumluluğu çerçevesinde vergilemeyle ilgili ödevleri yerine getirmemeleri nedeniyle mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya
kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine
getirmeyen kanuni temsilcilerin varlıklarından alınacaktır.
6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35 inci maddesine göre ise şirketin mal
varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin şahsi mal varlıklarından ilgili Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.
b) Ortağın Sorumluluğu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tek ortaklı şirket oluşturulabilmesine
fırsat veren düzenlemeler içermektedir. Bununla birlikte Kanun’daki tek
ortak bakımından şirket borçlarından sorumluluk konusu üzerinde çalışılması gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır (Üzeltürk, 2008).
Özellikle vergi hukukunda bir takım özel düzenlemeler de göz önüne alın104
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dığında tek ortaklı şirketlerin vergi hukuku açısından sorumlulukları gözden geçirilmesi gereken bir husus olarak dikkat çekmektedir.
i. Anonim şirket ortağı
Anonim şirket ortakları vergi borçlarından dolayı (kanuni temsilci olmadıkları sürece) herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Sermaye
borçlarını tamamen yerine getiren pay sahipleri vergi hukuku açısından
sorumlu değildirler. Dolayısıyla tek kişilik anonim şirketin ortağı da vergi
hukuku açısından sorumlu sayılmayacak ve takibe maruz kalmayacaktır.
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde durum bu şekilde değerlendirilecektir.
ii. Limited şirket ortağı
Limited şirket ortaklarının 6183 sayılı Kanun’un 35. maddesi gereği
vergi borçlarından koydukları sermaye oranında sorumlu tutulacakları düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun koyucu bu şirket türüne karşı çeşitli nedenlerden dolayı özel bir önlem almıştır.
YTTK, şirketin borçlarından dolayı sadece şirket malvarlığı sorumludur hükmü ile yoruma yer bırakmayacak kesinlik arz etmektedir (Bilgili,
Demirkapı, 2012: 315). Tüzel kişilik kavramının doğal sonucu da budur.
6183 sayılı Kanun’un 35. maddesi ise kamu alacakları nedeniyle ve şirketin malvarlığının yetersiz kalması halinde ortakların kendi mal varlıkları
ile sorumlu olacağını açıklamaktadır. NERAD, bu durumda lex posterior
derogat lex priori ilkesi (sonraki kanun öncekini yürürlükten kaldırır ilkesi) uyarınca artık ortakların şirket borçlarından sorumlu olmayacağı kesin
kuralının yerleşmesi gerektiğini ifade etmiştir (Nerad, 2005: 231). Ancak
mevcut durum çerçevesinde tek ortaklı şirketin sahibi sermayenin tamamına sahip olacağından, vergi borçlarının tamamından da sorumlu sayılacaktır.
iii. YTTK’nun zorunlu düzenlemeleri karşısında vergi hukukuna
yansıyan bir eksiklik
Yukarıda açıklandığı üzere tek kişilik anonim şirketler ve tek kişilik limited şirketlerin kanuni temsilcilerinin VUK’nun 10 ve 6183 sayılı
Kanun’un 35 inci maddesi uyarınca sorumlulukları vardır. Mevcut düzenTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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lemeler çerçevesinde bu konuda bir şüphe bulunmamaktadır. Ancak tek
ortaklı anonim şirketlerde ortak, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olmak zorunda değilken, yani kanuni temsilci olarak da görev yapma zorunluluğu bulunmuyorken, tek ortaklı limited şirketlerde en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması zorunluluğu
(YTTK.m.623) iki sermaye şirketinin vergisel yükümlülüğün sorumluluğu
hususunda vergi hukuku açısından eksik bir sonuca neden olmaktadır.
Şöyle ki; tek ortaklı bir anonim şirket kuran bir kişi, aynı zamanda genel kurul organı olarak şirket kuruluşu esnasında kendisine tanınan kanuni yetkileri kullanarak genel kurul kararı ile ortak olmayan kişi/kişileri
yönetim kuruluna atayabilir ve görevlendirebilir. Böylece kanuni temsilci olmadan/olmasına lüzum kalmadan vergisel bir sorumluluk altına girmekten kurtulabilir. Diğer yandan aynı kişi tek ortaklı bir limited şirket
kurması durumunda kanuni zorunluluk nedeniyle (YTTK.m.623) kendisi
genel kurul organı olarak da görev yapmasına karşın otomatikman müdür
olmak durumunda kalacak ve aynı zamanda kanuni temsilci olarak da görev yapmak zorunda olacaktır. Tek kişilik limited şirkette müdür ve ortak
aynı kişi olacağından, böyle bir durumda, ortak kanuni temsilci sıfatına
da haiz olacağından, hakkındaki takip 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35
inci maddesine göre, kamu alacağının tamamından müşterek ve müteselsil
sorumluluk esasına göre yürütülecektir. Dolayısıyla her ikisi de sermaye
şirketi olmasına karşın YTTK’nun zorunlu düzenlemeleri nedeniyle söz
konusu kişi tek kişilik limited şirket kurduğunda farklı, tek kişilik anonim
şirket kurduğunda farklı bir vergisel sorumluluk zincirine yönlendirilmiş
olunmaktadır. Bu da anonim şirketin avantajları düşünüldüğünde tek kişilik limited şirketin fiili olarak tercih edilmemesine ve beyhude bir alternatif olmasına neden olabilecektir.
Eski Ticaret Kanununda bilindiği üzere 2-5 gibi farklı bir ortak sayısı
gerekmekte bu da iki şirket türü arasında bir farklılık yaratmaktaydı. Ancak yeni düzenlemeler ortak sayısında farklılığı azaltmış ve fiili olarak iki
şirketi neredeyse aynı düzeye getirmiştir. İki şirket arasında uygulamada
dikkate değer olarak kalan tek fark kuruluş sermayeleridir ki bu da anonim
şirket için ellibin TL rakamı dikkate alındığında ticari yaşam açısından
çok da yüksek bir rakam olmadığı ve etkisiz kalacağı kanaatindeyim. Do106
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layısıyla tek kişilik anonim ve limited şirketler arasında kanuni temsilcilerin sorumluluğu hususunda yeni TTK’nun getirdiği bu sonuçların dikkate
alınması ve her iki şirket türünde tek kişilik şirketlerin sorumluluğuna dair
özel düzenlemeler getirilmesi ve eşit sonuçlara ulaştırılması gerektiği kanaatindeyim. Örneğin, YTTK’nda limited şirketlerde zorunlu tutulan, tek
ortağın kanuni temsilci olması hususu (m.623), anonim şirketler için de
getirilebilir.
Bu görüşümüze paralel olarak sakıncalı durumu fark eden MOROĞLU’da
tek ortaklı şirket düzenlemesinin, sınırlı sorumluluk imkânından yararlanmak isteyen tek kişilik firmaların anonim ortaklığa dönüşmelerini teşvik
edeceğini belirtmiş, bu eğilimi bir ölçüde kırmak üzere, anonim ortaklıkların asgari esas sermayelerinin 500.000 TL (gibi yüksek rakam) olarak
belirlenmesini ve tek kişi ortağın şirketin borç ve yükümlülükleri nedeniyle üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun, hiç olmazsa özel durumlarda,
genişlemesi veya sınırsız hale gelmesini önermiştir (Moroğlu, 2005: 43).
Elbette ki iki şirket arasındaki farklar sadece sermaye farklılığından
ibaret değildir. Anonim şirketlerin limited şirketlerden idari ilkeler ve kurallar çerçevesinde pek çok farkı bulunmaktadır. Ancak konu tek kişilik bir
yönetimdir. Dolayısıyla tek kişi açısından iki şirket arasında sayılabilecek
farklar sadece uygulama açısından biraz fazla biraz eksik formalitedir. Bu
sonuçla sermaye sahibi bir müteşebbisin vergisel sorumluluğu göz önüne
aldığında rasyonel olarak anonim şirketi tercih edeceği yüksek olasılıktır.
İşte bu noktada vergi hukuku açısından tek kişilik şirketlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği de bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Bu uygulama altında hangi şirket türünde kurulursa kurulsun tek kişilik ortaklıkta, ortağın vergi borçlarından dolayı sorumluluğun ayrıca değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Aksi bir düzenlemenin mevcut
uygulama ile uyumlu olması zor olabileceği gibi vergi ziyaına neden olan
işlemlere mahal verebilecek sonuçlar doğurması yüksek olasılıktır.
IV. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen önemli düzenlemelerden
biri tek ortaklı şirketlerdir. Vergi hukuku açısından tek kişilik şirketlerde
ortakların sorumluluğu konusu önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmakTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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tadır. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde tek ortaklı anonim şirket ile tek
ortaklı limited şirketin ortakları farklı vergisel sorumluluklara sahiptirler.
YTTK’nun zorunlu düzenlemeleri karşısında tek ortaklı şirketin bireysel
girişimlerde tek ortaklı anonim şirket şeklinde kurulması vergi hukuku
açısından eksik sonuca ulaştırmaktadır. Hukuken sermaye şirketi olan tek
kişilik limited veya anonim ortaklıklar için özel bir düzenleme yapılması
ya da mevcut düzenlemelerin bu bağlamda gözden geçirilmesi zorunlu görülmektedir.
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İŞE İADE DAVALARINDA
SGK İŞLEMLERİ VE UYGULAMA SORUNLARI
SGK’S TRANSACTİONS AND APPLİCATİON PROBLEMS İN THE
REEMPLOYMENT LAWSUİT
Dr. Resul KURT
						
Öz
İş güvencesi, işçinin objektif, ekonomik, sosyal veya başka bir haklı
neden olmadıkça işten çıkarılmayacağı anlamına gelmektedir. İş güvencesinde işçinin işine son verilmesi tamamen yasaklanmış değildir. Sadece,
keyfi ve objektif olmayan, geçerli bir nedene dayanmayan işten çıkarmalar
engellenmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu; feshin geçersizliğine mahkeme tarafından karar
verildiği takdirde, söz konusu kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer
haklarının ödenmesini ve bunun aksinin sözleşmeyle kararlaştırılmaması
esasını benimseyip, aksi yöndeki sözleşme hükümlerinin hukuken geçersiz
olacağını belirtmiştir.
İşçinin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararı gereğince ve on
işgünlük süre içinde işe başlatılmak için yaptığı başvuru üzerine işveren
tarafından işe başlatılsın veya başlatılmasın, mahkeme veya özel hakemin
kararının kesinleşmesine kadar geçen ve en fazla dört aya kadar olmak
üzere çalıştırılmadığı süreye ilişkin verilen karar gereği doğmuş bulunan
ücreti ile bu dönemde kazanacağı diğer haklarının ödenmesi zorunludur.
İşverenlerin yasal sürede 05510 kanun türü ile belge vermeleri halinde 5
puanlık prim indiriminden de yararlandırılması gerekmektedir.
İşte bu şekilde en fazla dört aya kadar olmak üzere çalıştırılmayan süreye ilişkin ücretlerin SGK primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak,
SGK’nın işe iade davalarında ek prim belgelerinin verilmesinde ciddi sorunlar olduğu görülmektedir. Örneğin işçinin mahkeme kararını tebellüğ
ettiği tarihi izleyen 10. iş gününün 31.07.2012 olması halinde, izleyen ayın
23’üne (23.08.2012) kadar aylık prim ve hizmet belgesini vermesi gerek-

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

111

MALİ

ÇÖZÜM

mektedir. İşverenin işçiyi bir ay içinde işe başlatıp başlatmayacağına karar
vermesi yasal hakkıdır. Oysa SGK’nın yürürlükteki uygulamasına bakıldığında işverenlere bu konuda yasal süreyi kullanma hakkı verilmediği görülmektedir.
Burada “kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ
edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün
içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi” uygulamasının
değiştirilmesi, bunun yerine İşçinin işverene işe iade talebinde bulunduğu tarihi izleyen 30. günü takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi
ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi uygulaması
getirilmelidir. SGK uygulamasındaki hata giderilmelidir.
Anahtar Sözcükler: İş Güvencesi, Geçerli Neden, SGK Uygulaması,
İşe İade Davası
Abstract
Job security means that an employee can’t be dismissed unless there is
an objective economic, social or other means of a justified cause. Within
the job security, dismissal of the employee is not completely banned. Only
layoffs that are arbitrary, non-objective and not based on justifiable reasons
are being prevented.
Labour Act No. 4857; adopted the principle of in the most up to four
months payment of wages and other rights if invalidity of the termination
is decided by the court, for the period employee didn’t worked till the court
decision is finalized and impossibility of determination of the opposite of
this within labour employment contracts and also indicates that contractual
provisions contrary to this essence would be legally invalid.
Employees, who prosecuted against their employer for reinstatement with
taking the advantage of employment security provisions and whom are reinstated to their job with labour court decision which detects employee didn’t
dismissed with a “valid reason”; will get a “non-reinstatement compensation”
which is equal to four to eight months wages up to the court’s discretion. In
addition, whether they are started back to their job or not, wages of the idle
months up to four months will be paid by the employer.
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Whether employee is reinstated or not, it is mandatory to be paid all
wages and other rights born in accordance with the decision given for a
maximum period of up to four months for idle months till the decision became final, upon the application of the worker in accordance with the finalized court or arbitrator decision the employee should be reinstated within
ten working days. In case of employers giving the type of 05510 code of
monthly premium and service document within legal term, the employer
can benefit from 5 points of reduction in premiums. This premium documents should be conducted with 05510 law code.
In this context, social security premiums for up to a maximum of four
months wages for the period employee didn’t worked, must be paid. However, serious problems are occurring when issuing additional premium
document to SGK. For example, if the 10th following workday of the receipt of the court’s decision by the worker is 31.07.2012, in this case the
monthly premium and service document should be given by the date of
23rd of the following month (23.08.2012). The employer has the legal right
to decide whether he will reinstate the employee or not within a month.
However, looking at the current implementation of SGK we see that, employers are not granted the right to use this legal amount of time.
At this point, the implementation of “the necessity of giving monthly
premium and service document at the 23rd of the following month in
which the tenth workday that follows the notification (excluding the
day of notification) of the finalized court or arbitrator decision by the
employee and paying the content of the application in the same time” should change. Instead of this implementation; the monthly premium and service document should be given at the 23rd day of the month that follows 30th
day of the date of employee’s demand to the employer to be reinstated and
content of the application should be paid in the same time. The error in the
SGK application must be eliminated.
Key Words: Job Security, Valid Reasons, İmplementation of SGK, the
Reemployment Lawsuit
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I. GİRİŞ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre, otuz veya daha fazla
işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli
iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
İş Kanununda, iş sözleşmesinin feshinde hem “haklı nedenlere” hem
de “geçerli nedenlere” yer verilmiştir. İşçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenlerle, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarından ve benzerlerinden kaynaklanan haklı
nedenlerin birbirlerine yakın kavramlar olmasına rağmen feshin doğurduğu sonuçlar bakımından birbirinden oldukça farklıdır (Çavuş, 2008:184).
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21. maddeleri çerçevesinde iş güvencesi
hükümlerinden yararlanarak, işe iade davası açan ve geçerli bir sebeple
işten çıkartılmadığı iş mahkemesi kararı ile tespit edilip işe iade edilen
işçiler, işe başlatılmazlarsa dört ila sekiz aylık ücretleri tutarında mahkemenin takdir ettiği “işe başlatmama tazminatı”nı alacaklardır. Ayrıca, işe
başlatılsınlar veya başlatılmasınlar boşta geçen süreye ilişkin en çok dört
aylık ücretleri işverence kendilerine ödenecektir (Şakar,2010a:173).
Yine Kanun, bu hükümlerin aksinin sözleşmeyle kararlaştırılmaması
esasını benimseyip, aksi yöndeki sözleşme hükümlerinin hukuken geçersiz
olacağını belirtmiştir (Centel, 2009:15)
Bu makalede işçinin çalıştırılmadığı sürenin en çok dört aya kadar olan
kısmı için ücreti ve diğer hakları ile işverenin, işçiyi öngörülen süre içinde
işe başlatmaması halinde ödemekle yükümlü olduğu en az dört aylık ve en
çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın son düzenleme ve mevzuat
dikkate alınarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca SGK’na boşta geçen
süreye ait ek prim belgelerinin verilme süresine ilişkin öneri getirilmiştir.
II. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI
Kavram olarak iş güvencesi, işçinin işinde devamlılığının sağlanması
şeklinde tarif edilebilir. İş güvencesi, işçinin objektif, ekonomik, sosyal
veya başka bir geçerli neden olmadıkça işten çıkarılmayacağı anlamına
gelmektedir. İş güvencesinde işçinin işine son verilmesi tamamen yasak114
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lanmış değildir. Sadece, keyfi ve objektif olmayan, geçerli bir nedene dayanmayan işten çıkarmalar engellenmektedir (Kurt-Koç, 2001:124).
İş güvencesinin amacı iş sözleşmesinin her koşulda mutlak devam etmesi değildir; iş sözleşmesinin çeşitli nedenlerle sona ermesi mümkündür.
İş güvencesiyle vurgulanmak istenen; işçinin geleceğe güvenle bakabilmesi, kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını sağlayan gelirden mahrum
kalma kaygısından uzak kalması, işçinin işine hiç bir biçimde değil; yalnız
keyfi olarak son verilme imkânının kaldırılması veya en azından belli şartlara bağlanmasıdır (Süzek, 1976:29).
Toplu iş sözleşmelerine konulacak hükümlerle de işverenin çıkarılacak
işçilerin seçimine ilişkin takdir hakkının sınırlandırılması olanağı vardır.
Nitekim toplu iş sözleşmelerinin çoğunda, toplu işçi çıkarma halinde, işverenin önce kendi isteğiyle ayrılmak isteyenlere, sonra deneme süresini doldurmamış olanlara öncelik vermek, daha sonra işyerine son giren ilk çıkar
kuralına uymak ve nihayet sendika yönetici ve temsilcilerin son olarak çıkarmak zorunda olduğu hükmüne veya benzer hükümlere rastlanmaktadır
(Güner, 2008:190). Bu düzenlemeleri iş güvencesi öngörmemekte, sosyal
seçim kriterini düzenlemektedir.
III- İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE GEÇERLİ NEDENLER
1475 Sayılı eski İş kanunu işverene geniş fesih serbestîsi tanınmıştı. İşveren, genelde, belli bir süre önceden haber vermek şartıyla, istediği işçinin
iş akdini her zaman feshedebilmekteydi. Fakat 4857 Sayılık İş Kanunu, iş
güvencesinden yararlanacak vasıfları taşıyan işçilerin iş akitlerinin ancak
geçerli nedenle feshedebileceğini hükme bağlamıştır (Koç,2009a:217).
4857 sayılı İş Kanunu’nun feshin geçerli sebebe dayandırılması başlıklı
18. maddesinde, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı
aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin,
işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin
veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda
olduğu hükme bağlanmıştır.
İş güvencesinin kapsamının belirlenmesinde en önemli faktör, işyerinin büyüklüğüdür. Otuz işçinin belirlenmesinde, işçinin belirli süreli veya
belirsiz veyahut deneme süreli iş sözleşmesiyle çalışmasında bir fark yokTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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tur. İşyerinde tam veya kısmı süreli çalışanlar otuz işçi sayınının tespitinde
dikkate alınır. Ancak, işyerinde işçi statüsünde bulunmayan çıraklar veya
stajyerler otuz işçinin hesaplanmasında dikkate alınmaz (Koç,2004). Özellikle birden fazla il’de kurulu işyerlerinde çalışan işçilerin iş güvencesi
kapsamına girip girmediklerinin tespitinde sorun yaşanmaktadır. Söz konusu işverenin aynı işkolundaki farklı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı dikkate alınacaktır (Kurt,2011:136-139 ).
İş güvencesi düzenlemesi kapsamına girmek için gerekli olan 6 aylık
kıdem süresinin nasıl hesaplanacağına da bir açıklık getirilmiş ve bu sürenin hesaplanmasında aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen
sürelerin birleştirilerek hesaplanacağı kabul edilmiştir (m.18/IV). Altı aylık
kıdemin hesabında bu Kanunun 66. maddesinde sayılan çalışma süresinden
sayılan sürelerin de dikkate alınacağı öngörülmüştür (Çelik,2009:229-230 ).
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilecektir. Kesintisiz olarak devam eden
6 aylık süre, işe başlanılan günden itibaren 6. ayın sonuna kadar sürer.
Ancak, iş sözleşmesinde kesintiler söz konusu ise, iş sözleşme süreleri toplanır. Örnek vermek gerekirse, 01.05.2012 tarihinde işe başlamış bir işçi,
diğer şartlar da söz konusu ise, 01.11.2012 tarihi itibariyle iş sözleşmesinin
feshi halinde iş güvencesinden yararlanır. Aynı işçinin şayet 01.09.201230.09.2012 döneminde iş sözleşmesi kesintiye uğramışsa, 01.11.2012 tarihinde iş sözleşmesi feshedilmesi halinde, 6 aylık kıdem şartını yerine
getirmediğinden, iş güvencesinden yararlanamayacaktır. Ancak, işçinin, iş
sözleşmesi 01.12.2012 tarihinde feshedilirse, iş güvencesinden yararlanabilir (Koç, 2005b).
İşçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler
ancak, işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebepler olarak feshe neden olabilecektir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı,
toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerindeki üretim ve
iş ilişkisi sürecine olumsuz bir etki yapmıyorsa, geçerli bir sebep olarak
dikkate alınamayacaktır (Aktay, Arıcı, Senyen Kaplan, 2009:191; Demir,
2009:255).
4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde işçinin fesih bildirimine
itirazı ve bunun yöntemi düzenlenmiştir. İşveren fesih bildiriminde sebep
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göstermemiş ise veya işçi gösterilen sebebin geçerli olmadığı inancında
ise, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir.
IV- İŞ GÜVENCESİNDE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI VE
BOŞTA GEÇEN SÜRENİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinde “İşverence geçerli sebep
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya
özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık
ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.
Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok
dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.” denilmek
suretiyle işçinin geçerli bir neden olmadan iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde hem boşta geçen dört aya kadar olan sürenin ücret ve diğer
haklarının, hem de işe başlatılmaması halinde dört-sekiz aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ödeneceğini hüküm altına almıştır (Gerek,2009:186).
İş Kanunundaki feshe karşı korunma, iş ilişkisinin devamlılığını sağlamaktan ziyade, tazminata ağırlık veren bir model görüntüsü vermektedir.
Mahkeme tarafından feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenin, işçiyi işe başlatma veya tazminat ödeme seçeneklerinden birini tercih hakkı
bulunmaktadır (Koç,2009b:53-62).
İşçinin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararı gereğince işe iadesine karar verilmesi halinde on işgünlük süre içinde işe başlatılmak için
işverene başvurması gereklidir (Kurt,2006:483). İşçinin, on işgünü içinde
işe başlatılması için işverene yapmış olduğu başvuru üzerine, işveren de
işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır (Demir,2009:312).
İşçi, belirtilen süre içinde başvuruda bulunmazsa, işverence yapılan fesih geçerli fesih sayılacak ve kendisine buna göre hak ettiği tazminatlar
ödenecektir (Süzek, 2009:574).
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İşçinin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararı gereğince ve on
işgünlük süre içinde işe başlatılmak için yaptığı başvuru üzerine işveren
tarafından işe başlatılması veya başvuruya rağmen başlatılmaması halinde
mahkeme veya özel hakemin kararının kesinleşmesine kadar geçen dört
aya kadar çalıştırılmadığı süreye ilişkin ücreti ile bu dönemde kazanacağı
diğer haklarının ödenmesi gerekmektedir.
İsçinin kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on işgünü
içinde işe başlamak üzere işverene başvurması ancak daha sonra işveren
işe davet etmeden başvurusunu geri alması halinde, isçinin 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 21/5 maddesi çerçevesinde hiç başvuruda bulunmamış gibi
değerlendirilmesi gerekir. Yani bu durumda geçersiz fesih geçerli fesih
olarak kabul edilir ve geçerli feshin hüküm ve sonuçları doğar (Manav,
2010). Bir başka deyişle işçinin on işgünlük hak düşürücü süreyi geçirdikten sonra çalıştığı süreye ilişkin olan, ücret, ikramiye, izin, ihbar ve kıdem
tazminatları gibi alacakları konusunda işverenin sorumluluğu devam edecektir (Demir,2009:312).
İşveren, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde işçiyi işe başlatmaz
ise, işçiye tazminat (İşe Başlatmama Tazminatı) ödemekle yükümlü olacaktır. İşe başlatmama tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi ve işverenin işçiyi işe başlatmama sebepleri göz önünde tutularak, en az dört aylık
ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında olmak üzere, mahkeme veya özel
hakem tarafından takdir edilecektir. Bu tazminatın çıplak ücret üzerinden
hesaplanması gerekmektedir (Çelik,2009:244).
İşçinin işe başlatılması halinde, işten çıkartılırken ödenmişse, kıdem ve
ihbar tazminatlarının işverene iadesi gerekir. İşverenin de işçiye dört aylık
boşta geçen süre ücreti borcu olduğundan, mahsup işlemi yapılacaktır. İşçinin geri vereceği tazminatlar için işveren bir faiz talep edemez. Zira geçersiz sebeple sözleşmeyi feshedip, bütün bu prosedüre yol açan kendisidir.
İşçinin işe başlatılmaması halinde, işçinin sözleşmesi bir aylık işe başlatma
süresinin son günü feshedilmiş sayılacağından, kıdem tazminatının, ihbar
tazminatının, yıllık izin parasının ve ikramiye gibi haklarının yeni duruma
göre yeniden hesaplanması ve işçiye fark ödenmesi söz konusu olacaktır
(Şakar,2010b:209).
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Davanın sonuçlanmasının öngörülen dört aylık süreyi aşması halinde,
işveren işçiyi ister işe başlatmış veya isterse başlatmamış olsun işçi çalıştırılmadığı sürenin en çok dört aya kadar olan kısmı için ücretini ve diğer
haklarını alabilecektir.
Belirtilen ücret ve diğer hakları, mahkeme veya özel hakem kararının,
dört aydan kısa sürede kesinleşmesi ve işe başlatılması halinde ise, sadece
işe başlayana kadar geçecek sürede mahkeme veya özel hakem kararında
belirtilen süreye kadar olmak üzere işçiye ödeme yapılacaktır. İşe başlatmama tazminatı alacağı işçinin bir aylık süre içinde işveren tarafından işe
başlatılmadığı tarih itibariyle muaccel hale gelir (Gerek,2009:188; Demir,
2009:314-316).
İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte
işe başlamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak değerlendirilemez. Başka bir anlatımla, işçinin süresi içinde işe iade
yönünde başvurusunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış
olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Bu durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı İş Kanunu’nun
21/5. maddesine göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları oluşmuşsa kıdem tazminatı
ödenmelidir (Bostancı,2009:121).
İşçinin karar kesinleşmeden işveren tarafından işe başlatılması halinde,
Yargıtay uygulaması, işe başlatmanın yeni ve farklı bir sözleşmeye dayandığı ileri sürülmedikçe kararın hukuki sonuçlarını doğurduğu şeklinde gelişmiştir. Bu halde işçi boşta geçen süre ücretini talep edebilecekken, işe
başlatıldığı için işe başlatmama tazminatı alamayacaktır (Uşan,2008).
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İŞE İADE DAVALARINDA ÖDENECEK İŞÇİLİK ALACAKLARININ
DĞERLENDİRİLMESİ
ALACAĞIN TÜRÜ
Boşta Geçen 4 Aya Kadar
Sürenin Ücreti
İhbar süresi
Kıdem Süresi
Yıllık izin kıdemi
İşe Başlatmama Tazminatı
Kıdem tazminatı tavanı
Yıllık ücretli izin alacağına
esas alınan ücret

ALACAĞIN TUTARI
İlk Ayrılışta Geçerli Ücret (feshi izleyen dönem
ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır)
4 aya kadar olan süre ilave edilerek ilerletilmiş
süre
4 aya kadar olan süre ilave edilerek ilerletilmiş
süre
4 aya kadar olan süre ilave edilerek ilerletilmiş
süre
İşe başlatılmadığı tarihteki son ücret olup
Emsal işçilere yapılan ücret zamları dikkate
alınmalıdır.
İşe başlatılmadığı tarihteki kıdem tavanı
dikkate alınacaktır.
İşe başlatılmadığı tarihteki son ücret olup
Emsal işçilere yapılan ücret zamları dikkate
alınmalıdır.

Başka bir ifadeyle, kişiye işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş
sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılacağından, belirlenecek bu fesih
tarihinde (işe başlatılmayacağının bildirildiği tarih) ödenmesi gereken
aylık ücreti belirlenerek ihbar ve kıdem tazminatı ile işe iade kararında
belirtilen dört ila sekiz aylık ücret tutarındaki tazminatı hesaplanmalıdır.
Yıllık ücretli izin alacağına esas alınan ücret belirlenirken de fesih tarihi
(işe başlatılmayacağının bildirildiği tarih) esas alınmalıdır.
V. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA ÖDENEN ÜCRET VE
TAZMİNATLARIN SGK MEVZUATI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İş güvencesine yönelik olarak ortaya çıkan başka bir nokta da, iş akdinin geçersiz nedenle feshedilmesi halinde işçinin çalışmayarak geçirdiği
zamanda uğradığı zararın telafisine yöneliktir (Koç,2005a:106).
İşçinin işe başlatılmadığı tarih, işe başlatmama tazminatının muaccel
olduğu andır. İşe başlatmama tazminatının fesih tarihindeki ücrete göre
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hesaplanması gerekir. Ancak, boşta geçen süreye ait dört aya kadar ücret
ve diğer haklar için ise, feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplama
yapılmalıdır.
Ancak bir diğer görüşe göre, İş Hukuku’nun işçiyi koruma ve işçi yararına yorum şeklindeki genel yaklaşımı dikkate alındığında, işe başlatmama durumunda, feshin gerçekleştiği andaki ücret düzeyinin esas alınması
gerektiği kabul edilmelidir (Gerek, 2009:188). Boşta geçen sürenin en çok
dört aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer haklar kavramına ikramiye, gıda
yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis gibi parasal haklar dahil
edilmelidir. Bununla birlikte işçinin sadece çalışmasıyla ortaya çıkabilen
geçici fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile bayram ve genel tatil günlerinde
çalışma karşılığı aldığı ücret ile satışa bağlı prim kazancı gibi ödemelerin diğer haklar kavramına dahil edilmesi mümkün değildir. Boşta geçen
süreye ait ücret ve diğer haklar ile işe başlatmama tazminatı brüt rakam
üzerinden hesaplanmalıdır (Bostancı, 2009:121-122).
İşe iade davalarında işçinin işe başlatılmaması halinde boşta geçen dört
aya kadar olan sürenin kıdem süresine, ihbar süresine, yıllık izin süresine
dahil edilip edilmeyeceği ile hangi tarihteki kıdem tazminatı tavanının esas
alınacağı, işe başlatmama tazminatında hangi tarihteki ücret üzerinden hesaplama yapılacağı gibi konularda tereddütler yaşanmaktadır.
Yargıtay kararlarına göre (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2008/20635, K.
2009/12263, T. 30.4.2009);
1- Kişinin boşta geçen dört aylık süresinin kıdem süresine eklenmesi
ve bu ilerletilmiş süre çerçevesinde izin, kıdem, ihbar tazminatının belirlenmesi gereklidir. Yani, işe iade davasında kararın kesinleşmesine kadar
geçecek olan en çok 4 aya kadar süre hizmet süresine eklenmeli, ihbar ve
kıdem tazminatı ile izin hakkı bakımından çalışılmış gibi değerlendirilmelidir.
2- Bahsi geçen alacak işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel
olur (Yargıtay 9.HD. 20.11.2008 gün 2007/ 30092 E, 2008/ 31546 K).
Boşta geçen sürenin en çok 4 aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer haklar kavramına, ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve
servis gibi parasal haklar dahil edilmelidir. Söz konusu hesaplamaların işçinin belirtilen dönemde işyerinde çalışıyormuş gibi yapılması ve para ile
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ölçülebilen tüm değerlerin dikkate alınması gerekir. Bununla birlikte işçinin ancak çalışması ile ortaya çıkabilecek olan fazla çalışma ücreti, hafta
tatili ile bayram ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı ücret ile satışa
bağlı pirim gibi ödemelerin, en çok 4 ay kadar boşta geçen süre içinde
ödenmesi gereken diğer haklar kavramında değerlendirilmesi mümkün olmaz (Yargıtay 9.HD. 18.11.2008 gün 2008/ 32727 E, 2008/ 31214 K).
Ancak, İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence
feshedilmiş sayılır. Bu fesih tarihindeki emsal işçi ücretine göre işverence
izin, ihbar ve kıdem tazminatı ödenmelidir.
Hesaplamada dikkate alınacak ücret, işe başlatılmadığı tarihteki son
ücret olup, kıdem tazminatı tavanı da işe başlatılmadığı tarihe göre belirlenmelidir.
Örneğin 2010 yılında iş sözleşmesi feshedilip işe iade davasını kazanan
ve işverene yasal süresinde başvurmasına rağmen 31.08.2012 tarihinde işe
başlatılmayacağı bildirilen bir işçinin 31.08.2012 tarihindeki kıdem tazminatı tavanı üzerinden (3.033,98.-TL) ve bu tarihe kadar emsal işçilerin ücretlerine yapılmış zamlar dikkate alınarak hesaplama yapılması gereklidir.
Yani, kişiye işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılacağından, belirlenecek bu fesih tarihinde (işe
başlatılmayacağının bildirildiği tarih) ödenmesi gereken aylık ücreti belirlenerek ihbar ve kıdem tazminatı ile işe iade kararında belirtilen dört
aylık ücret tutarındaki tazminatı hesaplanmalıdır. Yıllık ücretli izin alacağına esas alınan ücret belirlenirken de fesih tarihi (işe başlatılmayacağının
bildirildiği tarih) esas alınmalıdır.
A. MAHKEME KARARI ÜZERİNE SGK’YA YAPILMASI
GEREKEN BİLDİRİMLER
İşçi, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmazsa
veya bu süre içinde başvuruda bulunmakla birlikte işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlamaz ise fesih işlemi bu defa geçerli olacaktır.
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Feshin geçerli nedene dayanmadığı konusunda kesinleşen mahkeme kararına rağmen işe başlatmama tazminatı ile en çok dört aya kadar boşta
kaldığı sürelere ilişkin ücret ve diğer haklarını talep edemeyecektir. Bu
durumda, işverenin SGK’na prim belgesi verme ve prim ödeme yükümlülüğü de olmayacaktır.
İş Mahkemesinin işe iade kararı vermesine rağmen işçinin 10 iş günlük
süre içinde işe başlamak üzere işverene başvurması durumunda, işverence
ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve prime tabi olması gereken
diğer ödemelerin işçi işe başlatılsın veya başlatılmasın düzenlenecek prim
belgeleri ile SGK’na bildirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu sürenin
başlangıcı, feshin geçersizliği davasına konu teşkil eden iş sözleşmesinin
feshedildiği tarih olacaktır. Dolayısıyla, en çok dört aya kadar ödenecek
olan ücret ve prime tabi diğer ödemeler için bu fesih tarihinden itibaren
ileriye doğru dönem için (işçi sanki bu dönemde çalışıyormuş gibi) aylık
prim ve hizmet belgeleri verilecektir.
4/1-a bendine tabi sigortalı olanların sigorta primleri, sigortalı ve işveren paylarından oluşur. İşveren kendi prim payı ile birlikte sigortalının payını da ücretinden kesip Kuruma yatırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmediği, yani sigortalının payını ücretinden kesmediği takdirde bizzat ödemek zorunda kalır (Güzel, Okur, Caniklioğlu, 2010:283).
Bu nedenle, işe iade davasında SGK’na verilecek ek aylık prim ve hizmet
belgelerinde yer alan sigorta primi işçi payının ücret bordrolarından kesilmesi gerekmektedir.
Mahkeme veya özel hakem kararları uyarınca çalışılmayan sürelere
ilişkin olmak üzere geriye yönelik olarak sonradan düzenlenmesi gereken
aylık prim ve hizmet belgelerinin; kesinleşen mahkeme veya özel hakem
kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç)
onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi halinde idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
Burada işverenlerin yasal sürede 05510 kanun türü ile belge vermeleri
halinde 5 puanlık prim indiriminden de yararlandıklarına dikkat edilmelidir.
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Bu şekilde işlem yapılabilmesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihin muteber bir belge ile kanıtlanması işverenden istenmekte mutlaka işçinin işe başvurusunda mahkeme
kararını tebellüğ ettiği tarihi gösteren bir belge talep edilmektedir.
Sosyal güvenlik uygulamasında işe iade davası nedeniyle geriye dönük prim belgelerinin verilebilmesine ilişkin SSK Başkanlığı tarafından
04/03/2005 tarih ve 16-330 sayılı ve 27/04/2006 tarih ve 16-370 sayılı olmak üzere iki genelge yayınlanmıştır.
04/03/2005 tarih ve 16-330 sayılı SSK Başkanlığı Genelgesinde “.....
geriye yönelik olarak düzenlenen prim belgelerinin 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden verildiği takdirde, söz konusu belgelerin;
-Mahkeme kararının temyiz edilmemesi durumunda kararın kesinleştiği,
-Temyiz edilmesi halinde Yargıtay onama ilamının işveren veya vekiline
tebliğ edildiği,
-Yargıtay onama ilamı taraflara tebliğ edilmemiş/edilememiş ise Yargıtay onama ilamının kararı vermiş olan mahkemenin kalemine intikal ettiği,
Tarihi (bu tarihlerin, taraflarca Kurumumuza ibraz edilecek kesinleşmiş mahkeme kararlarına kaydettirilmesi istenecektir) takip eden ayın sonuna kadar verilmesi ve belgelerde kayıtlı sigorta primlerinin aynı süre
içerisinde ödenmesi halinde, idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak, bu yükümlülüklerin, yukarıda belirtilen kesinleşme tarihini takip
eden bir ay içerisinde yerine getirilmemesi halinde ise bu defa belgelerin
verilebilmesi amacıyla işverene tanınan bir ayı takip eden aydan başlanarak gecikilen her ay için gecikme zammı, ayrıca her bir aya ilişkin prim
belgesinden dolayı bir aylık sürenin son gününde geçerli olan asgari ücret
üzerinden de idari para cezası uygulanacaktır.” denilmiş ancak bu düzenleme uygulamada ve doktrinde eleştirilmiştir.
Ekmekçi’ye göre, bu genelgede işçinin işe iade hakkından yararlanabilmesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliği tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde işverene başvurması zorunluluğundan ve
hatta kendisine süresinde yapılan davet üzerine işe başlaması zorunluluğundan hiç söz edilmemiştir. Halbuki işçi işe iade davası hükmünün kesinleşmesiyle veya kesinleşen kararın tebliğiyle birlikte mahkeme kararında
belirlenen haklara sahip olmamaktadır. 16-330 sayılı SSK Başkanlığı Ge124
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nelgesine göre, belgelerin verilmesi ve primlerin ödenmesi için 506/m.79
ve 80’de öngörülen bir aylık süre için önemli olan, mahkeme kararının
temyiz edilmemesi durumunda kararın kesinleştiği, temyiz edilmesi halinde Yargıtay onama ilamının işveren veya vekiline tebliğ edildiği ve Yargıtay onama ilamı taraflara tebliğ edilmemiş/edilememiş ise Yargıtay onama
ilamının kararı vermiş olan mahkemenin kalemine intikal ettiği tarihtir.
Kurum genelgesinde işe iade davası lehine sonuçlanan işçinin geriye doğru dört aylık ücrete söz konusu tarihlerde hak kazandığı düşünülerek tüm
yapı bunun üzerine kurulmuş ve bu ücretlere ilişkin primlerin ve belgelerin
kararın kesinleşmesini takip eden ayın sonuna kadar verileceğinden söz
edilmiştir. Bu çözüm şekli hukuki gaflarla doludur ve İş Kanunu’nun işe
iadeyi konu alan hükümleriyle açık çelişkiler taşımaktadır (Ekmekçi,2005:
969-970).
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 27/04/2006 tarih ve 16-370 sayılı
genelge ile yukarıda açıklanan uygulamayı değiştirmiş ve “Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, bu nitelikteki mahkeme veya özel hakem
kararları uyarınca çalışılmayan sürelere ilişkin olmak üzere geriye yönelik
olarak sonradan düzenlenmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin;
kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu
ayı takip eden ayın sonuna kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi halinde idari para cezası ve gecikme
zammı uygulanmayacaktır.
Ancak, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılabilmesi için kesinleşen
mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihin muteber
bir belge ile kanıtlanması işverenden istenecektir.” hükmü getirilmiştir.
16-370 sayılı SSK Başkanlığı Genelgesine göre, 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi uyarınca işçiye ödenecek olan en çok dört aya kadar
ücret ve diğer alacaklardan (haklardan) prim alınması ve bu sürelerin prim
ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Sigortalıların
iş sözleşmelerinin feshinin geçersizliğine karar verilmesi ile işverenin bu
konudaki tasarrufu geçersiz kabul edildiğinden, bu durumda sigortalı aynı
işyerinde işe başlasın veya başlamasın, sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle işverenlerden ayrıca sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi istenilmeyecektir.
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Geriye yönelik olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin
4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesine istinaden verildiği takdirde, söz
konusu belgelerin;
- Mahkeme kararının temyiz edilmemesi durumunda kararın kesinleştiği,
- Temyiz edilmesi halinde Yargıtay onama ilamının işçiye veya vekiline
tebliğ edildiği,
tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde
bulunduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi ve muhteviyatı
prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi halinde idari para cezası ve
gecikme zammı uygulanmamaktadır.
Ancak, burada işçi ve işverenin aralarında hukuki anlaşmazlıklarının
bulunduğu dikkate alındığında işverenden bu yönde bir talepte bulunulmasının doğru olmadığı görülmektedir. Özellikle çok sayıda bölgede faaliyette bulunan şirketlerin bu tür belgeleri temin etmeleri çoğu zaman mümkün
olmamaktadır. Bu durumda da işverenlerin prim belgeleri işleme alınmamakta ya da haksız yere idari para cezaları uygulanmaktadır.
Dolayısıyla SGK uygulamasında bir değişiklik yapılması ve işçinin işverene genellikle noter aracılığıyla başvuruda bulunduğu dikkate alınarak,
bu şekilde yapılan başvuru tarihinin esas alınması sağlanmalıdır. Özellikle
işçinin noterden işe iade talebini yaptığı dikkate alındığında, noter aracılığıyla gönderilen ihtarnamelerde yer alan tarihlerin esas alınması durumunda uygulamada karşılaşılan sorunlar çözümlenmiş olacaktır.
Geriye dönük düzenlenecek aylık prim hizmet belgelerinin ilişkin olduğu sürenin başlangıcı, feshin geçersizliği davasına konu olan iş sözleşmesinin feshedildiği tarih olduğundan, en çok dört aya kadar ödenecek
olan ücret ve prime tabi diğer ödemeler için fesih tarihinden itibaren ileriye
doğru 4 ay için aylık prim hizmet belgesi verilecektir.
İş Mahkemesi tarafından feshin geçersizliğine ve işçinin işe iade edilmesine karar verilmesi sonrasında işçinin 10 iş günü içinde işverene işe
başlamak üzere başvurmasına rağmen, işverenin işçiyi işe başlatmayarak
tazminat ödeme yolunu seçmesi halinde, en az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki işe başlatmama tazminatı, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç olmaması ve işe başlatılmayan işçinin işe başlatılmaması
nedeniyle sigortalılık vasfının da kalmaması nedeniyle ödenecek tazmina126
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tın işçiyi himaye gayesine ve işverene işe başlatmama nedeniyle verilen bir
medeni ceza niteliğinde olması nedenleriyle, prime tabi tutulmayacaktır.
Mahkeme kararı sonucunda işçi, işveren tarafından işe başlatıldığında
bildirim süresine ait ihbar tazminatı ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise bu ödemeler işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edilecek, ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bildirim süresine ait ihbar tazminatı ile kıdem tazminatının sigorta primine esas kazanca tabi tutulmaması
nedeniyle, işçiye işe başlatılması halinde ödenecek en çok dört aya kadar
olan ücret ve diğer haklarının mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulması ve bu sürelerin prim ödeme gün sayısından sayılması gerekmektedir.
Bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, SGK uygulamasında ciddi
sorunlar olduğu görülmektedir. Örneğin işçinin mahkeme kararını tebellüğ ettiği tarihi izleyen 10. iş gününün 31.07.2012 olması ve işverene de
31.07.2012 tarihinde başvurması halinde, izleyen ayın 23’üne (23.08.2012)
kadar aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gerekmektedir. Ancak,
işverenin bir ay içinde işe başlatıp başlatmayacağına karar vermesi yasal
hakkı bulunmaktadır. Bu durumda işverenin bir ay içinde işçiyi çağırması
ve işçinin de 2-4 günlük makul sürede işe başlaması gerekmektedir. İşçinin işe daveti durumunda, işe başlayıncaya kadar boşta geçen süreye hak
kazanması mümkün değildir. Oysa SGK’nın yürürlükteki uygulamasına
bakıldığında işverenlere bu konuda yasal süreyi kullanma hakkı verilmediği görülmektedir.
Yani diğer bir deyişle İş Kanunu ile işverenlere işçiyi bir ay içinde işe
başlatıp başlatmamaya karar verme hakkı verilmesine rağmen, 04/03/2005
tarih ve 16-330 sayılı ve 27/04/2006 tarih ve 16-370 sayılı genelgelerle
işverenin bu yasal hakkı elinden alınmaktadır. Dolayısıyla hukuka aykırı
bu uygulamanın değiştirilmesi gereklidir.
Ayrıca, uygulamada özellikle işverenin işe davetini işçinin samimi bulmayarak işbaşı yapmaması ve bilahare işverenin çağrısına uyarak bir aylık
süre geçtikten sonra işbaşı yapılması durumunda da belge verilme süresinde sorunlar yaşanmaktadır.
Burada “kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ
edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün
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içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi” uygulamasının
değiştirilmesi, bunun yerine İşçinin işverene işe iade talebinde bulunduğu tarihi izleyen 30. günü takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi
ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi uygulaması
getirilmelidir. SGK uygulamasındaki hata giderilmelidir. Ayrıca bu şekilde verilecek ek aylık prim ve hizmet belgelerinin bildiriminin mutlaka
e-bildirge sistemi üzerinden yapılması sağlanmalıdır.
İşe iade kararına istinaden yapılacak geriye dönük aylık prim hizmet
belgeleri kâğıt ortamında düzenlendiğinden dolayı, her SGK müdürlüğünde farklı işlem ve uygulamaların olduğu görülmektedir. Uygulamada yaşanan sorunları;
- Beş puan indiriminden yararlandırılmaması,
- Prim belgelerinin işleme alınmasında sorunlar yaşanması,
- Tahakkukların süresinde yapılmasında sorunlar yaşanması,
- Prim ödemelerinin süresinde yapılmasında sorunlar yaşanması,
- İşe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi istenmesinde sorunlar yaşanması,
olarak sayabiliriz.
Oysaki, sigortalıların iş sözleşmelerinin feshinin geçersizliğine karar
verilmesi ile işverenin bu konudaki tasarrufu geçersiz kabul edildiğinden,
sigortalı aynı işyerinde işe başlasın veya başlamasın, sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle merkez müdürlüğünce işverenden ayrıca sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi ve sigortalı tekrar işten ayrılış bildirgesi istenmemesi
gerekmektedir.
Öte yandan, işverenin prim belgelerini verme ve primlerin ödenmesine
ilişkin yükümlülüklerini yukarıda belirtilen bir aylık süre içinde yerine getirmiş olup olmadığının tespiti amacıyla, mahkemelerin bu tür kararlarının
işveren idareye tebliğ edildiği tarihin kanıtlanması işverenden istenecektir.
B. İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE ÖDENEN
TAZMİNATLARIN SGK MEVZUATI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İşçiyi başvurusu halinde bir ay içinde işe başlatmayan işverence işçiye
ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az dört, en çok se128
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kiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın (İşe Başlatmama Tazminatı), niteliği
itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması, esasen işe
başlatılmayan sigortalının, başlatılmama nedeniyle sigortalılık vasfının da
kalmaması, ödenecek paraların işçiyi himaye gayesine ve işverene işe başlatmama nedeniyle verilen bir medeni ceza niteliğinde olması nedenleriyle,
anılan tazminatın prime tabi tutulmaması gerekmektedir.
Ayrıca, işe başlatmama tazminatından gelir vergisi de kesilmeyecektir.
Sadece damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
VI. SONUÇ
İş güvencesi, işçinin objektif, ekonomik, sosyal veya başka bir haklı
neden olmadıkça işten çıkarılmayacağı anlamına gelmektedir. İş güvencesinde işçinin işine son verilmesi tamamen yasaklanmış değildir. Sadece,
keyfi ve objektif olmayan, geçerli bir nedene dayanmayan işten çıkarmalar
engellenmektedir.
İş Kanununda, iş sözleşmesinin feshinde hem “haklı nedenlere” hem
de “geçerli nedenlere” yer verilmiştir. İşçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenlerle, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarından ve benzerlerinden kaynaklanan haklı
nedenlerin birbirlerine yakın kavramlar olmasına rağmen feshin doğurduğu sonuçlar bakımından birbirinden oldukça farklıdır.
4857 sayılı İş Kanunu; feshin geçersizliğine mahkeme tarafından karar
verildiği takdirde, söz konusu kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer
haklarının ödenmesini ve bunun aksinin sözleşmeyle kararlaştırılmaması
esasını benimseyip, aksi yöndeki sözleşme hükümlerinin hukuken geçersiz
olacağını belirtmiştir.
İş güvencesi hükümlerinden yararlanarak, işe iade davası açan ve geçerli bir sebeple işten çıkartılmadığı iş mahkemesi kararı ile tespit edilip işe
iade edilen işçiler, işe başlatılmazlarsa dört ila sekiz aylık ücretleri tutarında mahkemenin takdir ettiği “işe başlatmama tazminatı”nı alacaklardır.
Ayrıca, işe başlatılsınlar veya başlatılmasınlar boşta geçen süreye ilişkin
en çok dört aylık ücretleri işverence kendilerine ödenecektir.
İşçinin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararı gereğince ve on
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işgünlük süre içinde işe başlatılmak için yaptığı başvuru üzerine işveren
tarafından işe başlatılsın veya başlatılmasın, mahkeme veya özel hakemin
kararının kesinleşmesine kadar geçen ve en fazla dört aya kadar olmak
üzere çalıştırılmadığı süreye ilişkin verilen karar gereği doğmuş bulunan
ücreti ile bu dönemde kazanacağı diğer haklarının ödenmesi zorunludur.
İşverenlerin yasal sürede 05510 kanun türü ile belge vermeleri halinde 5
puanlık prim indiriminden de yararlandırılması gerekmektedir. Bunun için
prim belgelerinin 05510 kanun türü ile SGK’na verilmesi gerekmektedir.
İşte bu şekilde en fazla dört aya kadar olmak üzere çalıştırılmadığı süreye ilişkin ücretlerin SGK primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak,
SGK’nın işe iade davalarında ek prim belgelerinin verilmesinde ciddi
sorunlar olduğu görülmektedir. Örneğin işçinin mahkeme kararını tebellüğ ettiği tarihi izleyen 10. iş gününün 31.07.2012 olması ve işverene de
31.07.2012 tarihinde başvurması halinde, izleyen ayın 23’üne (23.08.2012)
kadar aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gerekmektedir. İşverenin
bir ay içinde işe başlatıp başlatmayacağına karar verme konusunda yasal
hakkı bulunmaktadır. Oysa SGK’nın yürürlükteki uygulamasına bakıldığında işverenlere bu konuda yasal süreyi kullanma hakkı verilmediği görülmektedir.
Burada “kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ
edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün
içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi” uygulamasının
değiştirilmesi, bunun yerine İşçinin işverene işe iade talebinde bulunduğu tarihi izleyen 30. günü takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi
ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi uygulaması
getirilmelidir. Böylece SGK uygulamasındaki hata giderilmelidir. Ayrıca
işe iade davalarında geriye dönük verilmesi gereken aylık prim ve hizmet
belgelerinin de e-bildirge sisteminden verilmesi sağlanarak, SGK müdürlükleri arasındaki uygulama farklılıkları kaldırılmalıdır.
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İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MUHASEBE
MESLEĞİ İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF CORPORATE SUSTAINABILITY TO
ACCOUNTING PROFESSION
Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN*
Öz
Sürdürülebilirlik, özellikle son yıllarda başta iş dünyası olmak üzere,
toplumsal ve ekonomik tüm aktörlerin giderek daha fazla ilgisini çeken bir
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışı, işletme
faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel birtakım sonuçları olduğu ve
bu sonuçların bir bütün olarak raporlanması gerektiği savını da gündeme
getirmektedir. Bu nedenle sürdürülebilirlik, işletmelerin faaliyetlerinin sonuçlarını raporlama ve ilgili tarafların karar alma için ihtiyaç duydukları
bilgileri üretme fonksiyonlarını üstelenen muhasebe için de birtakım yeni
mücadeleler ve fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışma kurumsal sürdürülebilirlikte meslek mensuplarının rolünü ele almaktadır. Bu amaçla, kurumsal
sürdürülebilirlikte muhasebe meslek mensuplarının rolü, literatür taraması
ve bu literatür taramasına dayanılarak oluşturan sorular vasıtasıyla işletmelerde sürdürülebilirlik uygulamalarını yürüten meslek mensupları ile yarı
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilerek incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlaması,
Kurumsal Sürdürülebilirlik, Muhasebe, Muhasebe Mesleği
Abstract
Sustainability is a concept that has gained increased attention especially
amongst business world, and social and economic actors in recent years.
This concept brings into the question that all corporate activities have social, economic and environmental results and it is necessary to report all of
them as a whole. Therefore sustainability offers some struggles and oppor*
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tunities for accounting which undertakes reporting business activities and
produces important information that is crucial in stakeholders’ decision
making. The paper deals with the role of accountants in corporate sustainability. For this purpose, roles of accounting professionals’ in corporate
sustainability were analyzed by literature review and half-structured interviews, based on the literature review, are performed.
Keywords: Sustainability, Sustainability Reporting, Corporate Sustainability, Accounting, Accounting Profession.
1. GİRİŞ
İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, toplumda yer alan her bir aktörü
yakından ilgilendiren bir konu olarak gündemde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları geçmişi çok daha eskilere
uzanmakla birlikte 1987 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun yayınlandığı ve Bruntland Raporu olarak da adlandırılan Ortak Geleceğimiz
başlıklı bildirge ile daha yaygın bir şekilde izlenmeye başlanmıştır (Roosa,
2010, 36). Raporun yayınlanmasını takiben sürdürülebilir olmak hemen
hemen her alan ve konu için tercih edilen bir yaklaşım olarak görülmeye
başlanmıştır. Bu da sürdürülebilirlik kavramının farklı şekillerde tanımlanmasına ve popüler bir kavram olmanın etkisiyle de aşırı bir şekilde kullanılmasına neden olmuştur (Aras ve Crowther, 2009, 280; Sherman, 1990,
1, Aras ve Crowther, 2009, 979; Aras ve Crowther, 2008, 436).
Raporda sürdürülebilir kalkınma, günümüz ihtiyaçlarının gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yetisine zarar verilmeden karşılanabilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Glavic ve Lukman,2007, 1884, Sisaye, 2011, 385, Katrinli ve ötekiler, 2011, 165, Isaksson ve Steimle, 2009,
169; Davidson, 2011, 351, Bos-Brouwers, 2009, 419). Bu kavram akademik yazında daha farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte, Brundtland
Komisyonu’nun bu tanımı en yaygın olarak kabul gören tanımdır (Pisani,
2006, 92). Komisyon’un tanımda gelecek nesiller bugünkü nesillerin paydaşları olarak görülmektedir. Bunun nedeni, insanlık için önemli sıkıntılar
yaratan birçok sorunun çözülebilmesi için ekonomik büyümeye ihtiyaç olduğunun kabul edilmesi, ancak bunun için gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılayabilecek kaynaklar zarar verilmemesinin de aynı derecede
önem verilmesidir (Isaksson ve Steimle, 2009, 169).
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İşletmeler insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dünyadaki kaynakları kullanan ve ekonomik, sosyal ve çevresel refaha katkı sağlayan temel aktörlerdir. İşletmelerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü 1992 yılında
yapılan Rio’da yapılan ve bu isimle de anılan Birleşmiş Milletler Çevre ve
Kalkınma Zirvesi (Isaksson ve Steimle, 2009, 170) ve 2002 yılında Güney
Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde vurgulanmıştır. Johannesburg toplantısı, sürdürülebilirlik prensiplerinin hayata geçirilmesine ilişkin olarak uluslararası girişimlerde istenilen başarının elde edilemediğini tespit edildiği, çevresel meselelerin uluslararası politik tartışmaların içinde ön sıralara taşındığı ve daha
da önemlisi iş dünyası ve işletmelerin sürdürülebilir kalkınmanın önemli
bir paydaşı olarak kabul edildiği bir zirvedir (Idowu ve Louche, 2011, 79).
İşletmeler gerçekten de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında
önemli aktörlerdir. Çünkü ekonomik hayatta yer alan her bir tedarikçi, üretici ve tacir faaliyetlerini yürütürken ekolojik ve sosyal sistemler üzerinde
negatif etki yaratabilme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle şirketler, tedarik zinciri boyunca yani hammaddenin elde edilmesinden mamul haline
dönüştürülerek nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen sürede birtakım çevresel girişimlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalıdırlar. Modern üretim süreçlerinin çevresel etkileri coğrafik sınırları aşarak
bulundukları yerin ve zamanın çok ötesine uzayan etkiler yaratmaktadır.
Bu nedenle şirketler de faaliyetlerinin çevresel ve sosyal sonuçlarını değerlendirirken içinde bulundukları bölgenin ve zamanın ötesinde bir bakış açısıyla ve bütünsel bir yaklaşımla bu sonuçları değerlendirmelidirler.
Dar bir bakış açısıyla sadece ekonomik performansa odaklanmak, çevresel
sorumluluk taşıyan örgütlerin ve yeşil tedarik zincirlerinin yaratılmasında
eksik bir yaklaşımdır (Setthasakko, 2009, 169-170). Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik için işletmeler, uzun dönemli ekonomik performanslarını güvenceye almalıdırlar ve bu ancak sosyal ve çevresel açıdan olumsuz etkiler
yaratabilecek kısa dönemli davranışlardan kaçınılması ile mümkün olabilir
(Porter ve Kramer, 2006, 4).
Sürdürülebilirliğin işletmede işler kılınabilmesi olarak kabul edilebilecek bu bakış açısının, anlayışın işletmenin tüm süreçlerine, birimlerine ve
faaliyetlerini nüfus edebilmesi için işletmenin adı geçen tüm unsurlarına
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ilişkin verilerin elde edilmesi ve bunların sürdürülebilirlik açısından analizi gerekmektedir. Geniş anlamda, muhasebe bir işletmede gerçekleştirilen
her bir işlemi izleme ve ölçümleyebilme yetisine sahiptir. Bu nedenle de
sürdürülebilirliğin işletme düzeyinde uygulanabilmesi için muhasebe ve
meslek mensuplarına önemli roller düşmektedir. Bu çalışma, muhasebe
meslek mensupları bakış açısı ile meslek mensuplarının işletmelerin sürdürülebilirlik uygulamalarına hangi aşamalarda katkı sağlayabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan bilgiler geniş bir
literatür taraması ve uluslararası denetim ve danışmanlık firmaları yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Çalışmada
giriş bölümünü takiben ikinci bölümde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir
kalkınma kavramları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm araştırmanın
amacı ve yöntemine ayrılmıştır. Veri toplama aracına ilişkin bilgilere yer
verilen dördüncü bölümü takiben muhasebe meslek mensuplarının sürdürülebilirlik alanındaki rolü beşinci bölümde incelenmiştir. Son bölüm ise
çalışma konusu kapsamında genel değerlendirmelere ayrılmıştır.
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KURUMSAL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Ekonomik faaliyetler, faaliyetler için ihtiyaç duyulan girdilerin elde
edilmesi ve bu faaliyetlerin yarattığı çevresel kirlilik nedeniyle çevre ve
doğal kaynaklarla yakından ilişkilidir. Bununla birlikte, ihtiyaçların karşılanabilmesi için gereksinim duyulan malların büyük miktarlarda üretilmesine yardımcı olan üretim süreçleri, bir yanda bu kaynakların kontrolsüz
olarak tüketilmesine yol açmakta, diğer yandan ise global ısınma, hava ve
su kirliliği, doğal ve çevresel kaynakların zarar görmesi, insan sağlığının
ve yaşam kalitesinin negatif olarak etkilenmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Cabezas ve ötekiler, 2003, 169; Setthasakko, 2009, 170). Zaman içinde şiddetlenerek artan bu olumsuz sonuçlar nedeniyle, 20 yy.’ın
ikinci yarısından itibaren pek çok bilim adamı, ekonomi-çevre ortaklığı
kapasitesinin artık yeterli olmadığını ve bu kapasitenin korunarak arttırılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu bakış açısı ile sürdürülebilirlik;
gelecekteki insanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ekonomi-çevre
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sistemi ortaklığının kapasitesinin korunması anlamına gelmektedir. Ancak
halihazırda yürütülen global ölçekli ekonomik faaliyetler, hem yoksulluğun ortadan kaldırılmasının koşulu olarak savunulmakta hem de gelecekteki insan gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan kapasiteyi
azalttığı gerekçesi ile bir tehdit olarak algılanmaktadır (Common ve Stagl,
2005, 8). Bu ikilemin yaşandığı ve çevresel ve sosyal sorunların şiddetlenerek arttığı bu yüzyılda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları daha geniş kesimlerin dikkatini çekerek gündemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır (Pisani, 2006, 83).
Sürdürülebilirlik anlayışının işletme düzeyindeki eşdeğeri ise kurumsal
sürdürülebilirlik olarak kabul edilmektedir. Bu kavram, büyüme ve kârlılık
modeline dayalı geleneksel yönetim anlayışına alternatif yeni ve gelişen
dinamik bir yaklaşımdır (Signitzer ve Anja Prexl, 2007, 2-3, Wilson, 2003,
1). Bu yaklaşımda, işletmelerin kurumsal büyümesi ve karlılıkları ile çevresel koruma, sosyal eşitlik, adalet ve ekonomik kalkınma gibi toplumsal
hedeflerin peşinden gitmelerine aynı derecede önem verilmektedir (Wilson, 2003, 1). Kurumsal sürdürülebilirlik başka bir ifade ile esas itibariyle,
şirketlerin ürün ve hizmetlerini işletmelerin paydaşları uyumlaştırarak faaliyetlerini yürütmesi ve böylece ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratması anlayışıdır. İşletme faaliyetlerinin günümüzün ve geleceğin ekonomik, sosyal ve çevresel imkânlarının ve kaynaklarının şekillendirilmesinde
etkili faktörlerden biri olduğu kabul edildiğinde, kurumsal sürdürülebilirliğin uzun dönemde ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmanın sağlanmasında ne kadar gerekli olduğu açıktır.
Muhasebe, işletmelerin topluma karşı olan sorumluluklarına ilişkin kurallar bütününü oluşturmaktadır. Bu nedenle de kurumsal sürdürülebilirlik
ve sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır. Yöneticilerin
alacakları kararlara temel teşkil eden verileri sunan en önemli bilgi sistemi
olması da muhasebenin bu rolünü kuvvetlendiren bir başka unsurdur (Saravanamuthu, 2004, 296).
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3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu çalışma, muhasebe meslek mensupları bakış açısı ile meslek mensuplarının işletmelerin sürdürülebilirlik uygulamalarına hangi aşamalarda
katkı sağlayabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla ihtiyaç
duyulan bilgiler geniş bir literatür taraması ve uluslararası denetim ve danışmanlık firmaları yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde
elde edilmiştir. Bu çalışmada sürdürülebilirlik, muhasebe meslek mensubu
bakış açısından ele alınmıştır. Böylece disiplinler ve işletme birimleri arası bir alan sürdürülebilirlikte, muhasebe meslek mensuplarının rolünün ve
sorumluluklarının neler olabileceği, hangi alanlara katkı sağlayabileceği
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Sürdürülebilirlikte muhasebe meslek mensuplarının rolünün, muhasebe
meslek mensuplarının bakış açısıyla irdelendiği çalışmada, bu amaçla dünyada ve Türkiye’de de faaliyet gösteren ve “Big Four” olarak adlandırılan
denetim ve danışmanlık firmaları ile iletişime geçilmiştir. Bu firmaların
tercih edilmesinin birinci nedeni dünyanın gelişmiş ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki geçmişi görece olarak daha yeni olan sürdürülebilirlik uygulamaları konusunda bu firmaların uluslararası tecrübeye sahip
olması ve uluslararası arena da bu firmaların iş dünyasında sürdürülebilirlik uygulamalarının şekillendirilmesinde etkin rol üstlenmeleridir. İkinci neden ise sürdürülebilirlik konusunun özü itibariyle çok disiplinli uzmanlıkları bünyesinde barındıran bir alan olduğundan, uygulamaların bir
ekip dahilinde gerçekleştirilmesini gerektirmesi ve sözkonusu firmaların
da kurumsal yapıları ve kaynakları itibariyle bu uzmanlıklara sahip insan
kaynaklarını istihdam edebilmesidir.
4. VERİ TOPLAMA ARACI
Araştırma için öncelikle Big Four kapsamında yer alan ve Türkiye’de
faaliyet gösteren firmaların internet sitelerinde yer alan iletişim kurma
modülleri ve e-posta adreslerinden yararlanılarak firma bünyesinde sürdürülebilirlik konusunda çalışan bir meslek mensubu ile iletişim kurulmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla adı geçen iletişim araçları vasıtasıyla araştırma konusunu ve yöntemini açıklayan bir bilgilendirme mesajı gönderilerek firma
bünyesinde bu konuda çalışan yetkili bir kişinin iletişim bilgisi istenmiştir.
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Bu bilgilendirme mesajını takiben üç denetim ve danışmanlık firması geri
dönüş yapmıştır. Z firması yetkilisi ile telefonda görüşülmüş ve araştırma
konusu ve yöntemi hakkında ilgili kişi bilgilendirilmiş ve görüşme talebi
iletilmiştir. İlgili kişi firmada sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaların
bir ekip ile gerçekleştirildiği ve bu ekibin toplanmasının güç olabileceği
gerekçesi ile görüşme kapsamında sorulacak sorulara yazılı olarak cevap
vermek istediklerini belirtmiş ancak daha iş yoğunluğu sebep gösterilerek görüşme sorularına cevap alınamamıştır. Y firması yetkilisi ile telefon
aracılığı ile görüşülmüş ve araştırma konusu hakkında bilgi verilmiş ve
telefon görüşmesinde ana başlıklar halinde sorular iletilerek görüşme gerçekleştirilmiş ve sonrasında ilgili sorular e-posta aracılığı ile yetkili kişiye
iletilmiştir. Elektronik postaya cevap veren bir diğer firma olan X firması
yetkilileri ile yüz yüze görüşme yapılmıştır.
Telefon ile ve yüz yüze görüşme yöntemleri, hızlı ve detaylı bilgi alınmasına imkân sağladığından tercih edilmiştir (Miller, 1995, 31). Görüşmeler yarı yapılandırılmıştır ve telefon görüşmesi yirmi dakika ve yüz yüze
görüşme ise yaklaşık olarak altmış dakika sürmüştür. Telefon görüşmesi
sırasında not alınmış ve yüz yüze görüşme ise kaydedici cihaz ile kaydedilerek daha sonra çözümlenmiştir.
5. ARAŞTIRMA BULGULARI
Günümüzde işletmeler hissedar değeri yaratmak için çevresel ve sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir örgütler olma ve iş yapış biçimleri
geliştirme mücadelesi vermektedirler (Closs ve ötekiler, 2011, 102). Ulusal hükümetler, tüketiciler, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcıların aralarında bulunduğu geniş bir işletme ilgileri grubudur (Gardiner ve ötekiler,
2003, 70). Bu grup, şirketleri hem finansal başarılara hem de çevreye ve
topluma odaklanmaları gerektiği konusunda zorlamaktadır (Setthasakko,
2009, 169). Bu nedenle birçok şirket sözkonusu içsel ve dışsal baskılar nedeniyle, sürdürülebilirlik prensiplerini kendi faaliyetlerine uygulamak için
taahhütte bulunmaktadırlar (Searcy, 2011, 44).
İşletmelerin bu taahhütlerini yerine getirebilmeleri için örgüt olarak
sürdürülebilirlik durumlarını resmetmeleri ve bu resim doğrultusunda faaliyetlerine yön vermeleri gerekmektedir. Bu aşamada muhasebeye ve muTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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hasebe meslek mensuplarına önemli roller düşmektedir. Çünkü muhasebe,
iş yaşamındaki temel ölçüm sistemlerinden birisidir ve bu sistem aracılığı
ile işletme faaliyetlerinin ve sonuçlarının anlaşılabilmesi ve değerlendirilmesi (Jones, 2010, 129), varlıklarının ve kaynaklarının verimli bir şekilde
kullanılması, korunması ve yönetilmesi mümkün olur (Sisaye, 2011, 381,
388-389). Nitekim X firmasının yetkilisi de sürdürülebilirlik konusunun
muhasebe gündeminde yer almasının gerekliliğini aşağıdaki şekilde belirtmektedir:
“…… Günümüzde sürdürülebilirlik konusu iş dünyasını çok yakından
ilgilendirmektedir. Bu doğrultuda biz de iş dünyasında yer alan kurumlara
hizmet verdiğimizden iş dünyasını ilgilendiren her konu doğal olarak bizimde ilgi alanımıza girmektedir. O bağlamda bizim bundan kaçınmamız
mümkün değildir…..”
Bu değişim işletmelerin faaliyet sonuçlarını yansıtan muhasebenin de
bu yeni ve birbirine bağlı olarak ortaya çıkan ve hâlihazırdaki kurallar seti
ile çözülemeyen problemlerin çözümü için gelişmesini gerektirmektedir
(Sisaye ve Birnberg, 2010, 350-358; ACCA, 2008, 2; Aras ve Crowther,
2009, 978). Nitekim tarihsel olarak ele alındığında muhasebenin ve muhasebe meslek mensuplarının görev ve sorumluluklarının gelişim sürecinin
yönetim teorilerine paralel olarak şekillendiğini söylemek mümkündür. Bu
süreçte, muhasebe ve meslek mensuplarının sorumlulukları gerek karar almada gerekse işletmenin idaresinde ve çıkarın gözetilmesinde yönetimin,
hissedarların ve yatırımcıların odak noktası kabul edildiği bir temelde yapılandırılmıştır. Bu süreçte geleneksel olarak ana mal (kapital) ve finansal
sermaye girdi olarak kabul edilmiş ve finansal sermayenin kıt bir kaynak
olarak değerlendirilmiştir. Oysaki günümüzde gelinen noktada, bu sürecin
girdileri çevresel kaynaklar, insanlar (toplum) ve finansal sermayedir ve
doğal kaynaklar sınırlı, insan kaynağı değişken ve finansal kaynaklar bir
anlamda sınırsız olarak kabul edilmektedir. Bu değişim, işletme süreçlerinin çıktısı olan mal ve hizmetler ile yaratılan kâr ile beraber, bu sürecin
paydaşlar üzerindeki etkilerinin de dikkate alınmasını gerekmektedir (Aras
ve Crowther, 2009, 976, 981, 983, 985; Aras ve Crowther, 2007, 61). Tüm
bu gelişmeler, temel fonksiyonu bilgi sağlamak ve işletme faaliyetlerine
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yön vermek olan muhasebenin ve meslek mensuplarının da beklentilere
cevap verebilmesi için iş dünyasının gündeminde olan sürdürülebilirlik konusunu gündemlerine taşımalarını gerektirmektedir.
Muhasebe meslek mensuplarının sürdürülebilirlik konusunda işletme
içindeki fonksiyonları açısından ne yönde katkılar sağlayabilir sorusu sorulduğunda şu temel başlıklar öne çıkmaktadır:
- İşletmenin sürdürülebilirlik konumunun belirlenmesi,
- İşletmenin altyapısının sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yapılandırılması,
- Sürdürülebilirlik raporlanması ve denetimi,
- Sürdürülebilirlik eğitimleri.
Özellikle son yıllarda ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak işletmeler
değişim ve gelişim göstermektedirler. İşletmelerin küresel ölçekte faaliyetlerini yürütmeleri, sürekli yenilik ve bilgiye erişimin kolaylaşması ve
dolasıyla daha bilgili müşterilerin ortaya çıkışı gibi faktörler işletmeleri
rekabetçi stratejiler geliştirmeleri için zorlamaktadır. Bu gelişmelerin bir
diğer etkisi ise işletmelerin sadece hissedarları değil diğer paydaşları da
dikkate almak zorunda kalmalarıdır (Paranjape ve ötekileri, 2006, 4). Paydaşlarının taleplerini dikkate alan işletmelerin sürdürülebilirlik konusuna
olan ilgileri de giderek artmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak X firmasının
yetkilisi görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir:
“…..sürdürülebilirliğin iş dünyasında yer bulması ile ilgili olarak çeşitli nedenler vardır. Bu sebeplerden bir tanesi regülasyondur. Bazı ülkelerde regülasyonlar işletmeleri bu konuda bir şeyler yapmaları konusunda
zorlamaktadır. Bir diğer neden ise müşteri, toplum, kamuoyu talebi veya
işletmenin faaliyetlerini yürüttüğü bölgedeki çevre halkının taleplerinin işletmeler açısından bu uygulamaları gerektirmesidir. Belli ülkelerde bu iki
temel faktörün ağırlığı değişebilir…. Türkiye’de bizim gördüğümüz kadarı
ile şu an için her iki unsurda yeterli değildir. Ülkemizde bu konu daha çok
büyük şirketler nezdinde gerçekleştirilen uygulamalar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu şirketler ya uluslararası şirketlerin Türkiye’deki iştirakleri
veya rekabetçi avantajlar elde etmek isteyen büyük işletmelerdir…..”
Y işletmesinin yetkilisi ise Türkiye’deki işletmelerin sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımını X firması yetkilisi ile aynı paralelde ele almaktadır.
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“İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik günümüzde özellikle büyük
işletmelerin gündeminde olan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İş
dünyasının diğer aktörleri, global eğilimler ve işletme ile ilgili olan taraflar açısından bakıldığında işletmelerden sürdürülebilir olmaları talep edilmektedir. İşletmelerde bu talebe bağlı olarak süreçlerini geliştirmek, gelir
artışı sağlamak, risklerini yönetmek, inovasyonu teşvik etmek gibi amaçlarla bu alana ilgi duymaktadırlar. …. Türkiye’de sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan işletmelerin sayısı yeterli sayıda değildir. Sadece birkaç
büyük işletme veya Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası işletmeler ile
bağlantısı olan işletmeler sürdürülebilirlik ve raporlaması gibi hizmetleri
talep etmektedirler…”
İşletmelerin sürdürülebilirlik konusunda adımlar atmalarını gerektiren
nedenler arasında regülasyonlar ve işletme dışında yer alan paydaşlardan
gelen baskılar bu uygulamaların ilk aşamalarında belirleyici etkenler olarak ön plana çıksa da, giderek daha fazla sayıda işletme sürdürülebilirliğin
kendileri için yarattığı olumlu sonuçların farkına varmaktadır. Sürdürülebilirlik raporları gönüllülük esasına dayanmasına ve yöneticilerin tercihi ile
sunulmasına karşın, 2005 yılında yapılan bir çalışmaya göre Amerika’daki
büyük ölçekli şirketlerin üst düzey yöneticilerin %81’i sürdürülebilirlik
uygulamalarının işletmelerinin stratejik misyonları açısından son derece
önemli olduğunu belirtmektedirler. Bu yöneticilere göre sosyal ve çevresel
sorumluluklar işletmelerin finansal performanslarını etkilemektedir (Sisaye, 2011, 389; White, 2005, 36). 1990’lı yılların başında dikkat çekmeye
başlayan finansal olmayan raporlama 2000’li yıllarda daha geniş bir kesim
tarafından ilgiyle izlenmeye başlamıştır (Das ve ötekiler, 2008, 123). Nitekim Amerika’da sürdürülebilirlik raporlaması yapan işletmelerin sayısı
1993 yılında 100’den az iken, 2005 yılına gelindiğinde bu sayı 1.500’e
ulaşmıştır ve bu sayı Fortune 500 şirketleri arasında üst sırada yer alan 250
şirketin %68’ini kapsamaktadır (Sisaye, 2011, 389; White, 2005, 36).
Türkiye’de 2011 yılında yapılan ve İMKB’de işlem gören şirketlerin
dahil olduğu “Türk İş Dünyası’nda Sürdürülebilirlik Uygulamaları Değerlendirme Raporu” isimli araştırmanın sonuçlarına göre itibar, yasal düzenlemeler ve rekabet işletmelerin sürdürülebilirlik uygulamalarına yer ver142
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melerinin en önemli nedenleri olarak ön plana çıkmaktadır (PWC, 2011,
12).
X firmasının yetkilisi de işletmelerin sürdürülebilirlik uygulamalarına
yer verme nedenleri arasında rekabeti birinci sıraya koyarak aşağıdaki şekilde ifade etmektedir:
“……Piyasada var olmak, pazar paylarını kaybetmeme amaçları ön
plana çıkmaktadır. Pazar paylarını büyütmek, yeni piyasalara/ülkelere
girmek, çünkü girdikleri ülkede bu konuda regülasyonlar var, müşteri talepleri bu yönde ve bu ülkelerde rekabet ettikleri şirketler bu tip ürünler
satıyorlar. Dolayısıyla burada bir satış ve pazar konumu anlamında bir rekabetçilik var…”
5.1. İŞLETMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUMUNUN
BELİRLENMESİ
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için toplumsal hayatın tüm
aktörlerinin bu doğrultuda faaliyetlerini ve yaşam biçimlerini yeniden şekillendirmeleri gerekmektedir. İşletmeler de ekonomik, sosyal ve çevresel
yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle faaliyetlerini sürdürülebilirlik
anlayışı çerçevesinde yapılandırmalıdırlar. Bu da ancak sürdürülebilirliğin
işletmede içselleştirilmesi mümkün olabilir.
Sürdürülebilirliğin işletmede içselleştirilebilmesi için öncelikle işletmenin sürdürülebilirlik resminin ortaya konması gerekmektedir. Başka
bir ifade ile sürdürülebilirliğin yönetilebilmesi, işletmenin halihazırdaki
pozisyonun tespit edilebilmesi için sürdürülebilirlik öncelikle işletme düzeyinde ölçülebilir ve izlenebilir hale getirilmelidir. Bu nokta da görev, iş
yaşamının temel ölçüm sistemlerinden biri olan muhasebenin ve muhasebe
meslek mensuplarınındır. Muhasebe meslek mensupları yönetim, denetim
ve raporlama yetenekleri ile finansal olmayan raporlama, finansal değer
ve işletmenin sürdürülebilir değeri arasındaki bağlantıların sağlanmasına
ve sürdürülebilirlik uygulamalarına yön verilmesine yardımcı olur (IMA,
2008, 32).
X firması yetkilisi, sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesi için görev aldıkları bir firmada konu üzerinde çalışmaya başlarken öncelikle firmayı tanımaya ve onların sürdürülebilirlik konumunu tespit etmeye odaklandıklarını şu sözlerle ifade etmektedir:
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“İşletmede sürdürülebilirlik uygulamalarını yürütebilmek için öncelikle işletmeyi tanımak gerekmektedir. Biz bunun için öncelikle bir çalıştay
yapmaktayız. Orada genelde çok stratejik konuları ele almaktayız. O da
şuradan başlıyor aslında, sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram olduğu ve
sektörden sektöre şirketten şirkete göstergeleri değişebildiği için öncelikle
yapmak istediğimiz bu şirket için sürdürülebilirliğin tanımı nedir, adımları
nedir ortaya koymaya çalışmaktır. Bunun için şirket, işletme dışından ve
işletme içinden bir bakış açısıyla ele alınmakta, temel yetkinlikleri araştırılmaktadır. Ondan sonra bu ikisini karşılıklı ele aldığımızda hangi alanlar
öne çıkıyor, yani dışarıdan gelen trendler, etkileşimler ile içeriden gelen
yetkinlikleri karşılaştırdığımızda belli şeyler örtüşüyor yani üst üste geliyor, tespit ediliyor…. Böylece işletmenin yetkinliklerinin, eksiklerinin
tespiti mümkün olmaktadır. Dolayısıyla oradan şirket için temel öncelikli konular çıkmaktadır. O öncelikli konularda şirket için sürdürülebilirlik
tanımını oluşturmaktadır aslında. Her şirket farklı şekillerde etkilenmektedir…. Dolayısıyla, öncelikler ortaya çıkmakta ve bunlar işletme için
sürdürülebilirlik tanımını ortaya koymaktadır ve biz bunu yapmaya çalışmaktayız en başta. Yani bu şirket için sürdürülebilirlik ne demektir? …..
Bu yapıldıktan sonra şirketin mevcut stratejisi incelenir...Mevcut strateji
ile işletme için öngörülen sürdürülebilirlik ne kadar birbiri ile uyuşuyor,
farklılıklar neler, geliştirilmesi gereken alanlar neler soruları cevaplanabilir hale gelmektedir.. ”
Y firmasının yetkilisi ise bir işletmede sürdürülebilirlik uygulamalarına
ilişkin yaklaşımlarını şu şekilde ifade etmektedir:
“İşletmenin sürdürülebilirlik performansını ortaya koyabilmek için işletmenin mevcut stratejisini ve varsa sürdürülebilirlik stratejisini değerlendirmek gerekiyor. Buna bağlı olarak bir sürdürülebilirlik vizyonu ve stratejik bir çerçeve geliştirmek mümkün olabiliyor.”
İşletmenin sürdürülebilirlik konumunun tespit edilmesi, sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesinde önemli bir adımdır. Sürdürülebilirlik,
özü itibariyle işletmenin sadece hissedarlarının değil diğer paydaşlarının
da işletme faaliyetlerinin sonuçlarından ne kadar etkilendiğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Burada amaç, bu etkinin mümkün olduğu kadar
olumlu olmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda işletme faaliyetleri144
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nin ve süreçlerinin gerekirse yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bunun için öncelikle ihtiyaçların tespit edilmesi yani işletmenin mevcut sürdürülebilirlik konumunun ortaya çıkarılması esastır. İşletme paydaşlarının
bakış açısı ile işletmenin irdelendiği bu süreçte paydaşların sürdürülebilirlik çerçevesinde işletmeden beklentileri, işletmenin bu beklentilere cevap
vermek için sahip olduğu yetiler ve eksikler ortaya konmaktadır. Bu da
işletmede sürdürülebilirliğin alt yapısını teşkil eden unsurların belirlenmesine, gerekli mekanizmaların çerçevesinin çizilmesine, bunların işletilmesi
ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan adımların belirlenmesine yardımcı
olmaktadır. Bu çalışmalar aynı zamanda sürdürülebilirliğe ilişkin mevzuat
düzenlemelerinin gerektirdiği yapıların işletme içinde oluşturulmasında ve
bunlara ilişkin uygulamaların yürütülmesinde de katkı sağlayabilir.
5.2. İŞLETME ALTYAPISININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPILANDIRILMASI
Kurumların uzun dönemli değer yaratılabilmeleri için risklerini değerlendirilmeleri ve bu değerlendirmeler sonucu elde edilen verileri kullanarak işletme süreçlerinde ve faaliyetlerinde gerekli değişiklikleri yapılmaları
gerekir (Closs ve ötekiler, 2011, 102). Risklerin belirlenmesi ve yönetimi;
ihtiyaç duyulan bilgilerin üretilmesine ilişkin çerçevenin ve raporlama politikalarının oluşturulması; sürdürülebilirliğe ilişkin planların hazırlanması ve
uygulanması ile bağımsız denetim ve gözden geçirme süreçleri de muhasebe
meslek mensuplarının katkı sağlayabileceği alanlardır (ACCA, 2009, 6; Ballou ve ötekiler, 2011, 2; Jones, 2010, 7; AICPA, 2010, 1-2, ACCA, 2008, 6).
Sürdürülebilirliğin muhasebe meslek mensupları tarafından farklı parametreler aracılığı ile izlenebilir kılınması ile karar alıcılar ve paydaşlar
için, işletmenin değerlendirilmesinde kullanılabilecek daha kapsamlı verilerin elde edilmesi mümkün olabilmektedir (ACCA, 2008, 9; IFAC, 2006,
5). Kurumsal sürdürülebilirliğin muhasebe aracılığı ile ölçülebilir hale dönüştürülmesi ile yöneticiler işletme faaliyetlerine yön veren ve de etkileri
itibariyle ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlar yaratan kararları alırken
sürdürülebilirlik verilerini de dikkate alınması ve sürdürülebilirliğin yönetilmesi mümkün olabilir.
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Uygulamada bir işletmede sürdürülebilirliğin izlenebilmesi ve yönetilebilmesi için öncelikle işletmenin muhasebe bilgi sisteminin incelenmesi
ve sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda bu sistemin yapılandırılması gerekmektedir. Bu şekilde temel sürdürülebilirlik
göstergelerine ilişkin verilerin elde edilmesi mümkün olabilmektedir. X
firması yetkilisi bu konuda yürüttükleri çalışmaları şu sözlerle özetlemektedir:
“ … İşletmenin sürdürülebilirlik temel performans göstergelerinin elde
edilmesine yönelik yazılımları, modülleri kullanması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüttüğümüz işletmede kurumsal performans
yönetim ekibimiz, işletmeyi inceleyerek sürdürülebilirlik uygulamalarının
yürütülmesi için belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda firmanın kullandığı muhasebe bilgi sistemleri yazılımlarına yeni yazılımların, modüllerin
eklenmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır… Bu bilgi sistemlerinin
yapılandırılması için ilgili yazılım firmalarının ve işletmenin çalışanları
ekibimizle birlikte bu sistemlerin işletme ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılması sağlanmaktadır….. Biz işletmenin temel sürdürülebilirlik performansı göstergelerinin neler olduğunu tespit ediyoruz, onlar da bunların
elde edilmesine, uygulanması sırasında yönelik danışmanlık yapmaktadırlar… Kısaca şirketin ihtiyacına yönelik temel performans göstergeleri
nelerse bunların muhasebe bilgi sisteminden alınabilmesine yönelik altyapının oluşturulabilmesi için gerekli özelleştirmelerin yapılmasına yönelik
danışmanlık hizmetleri verilmektedir...”
Sürdürülebilirliğin bir işletmede içselleştirilmesi için yürütülen çalışmaları Y firmasının yetkilisi şu şekilde belirtmektedir:
“işletmede sürdürülebilirlik uygulamaları için uygun ekiplerin, yönetim yapılarının ve içsel iletişim stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca temel sürdürülebilirlik performans göstergelerinin belirlenmesi ve
bunların raporlama yapısı içine entegre edilmesi sözkonusudur. Uygun verilerin toplanması ve bilgi raporlama süreçlerinin ve prosedürlerinin geliştirilmesi de yine bu aşamada yürütülen çalışmalar arasındadır. Sürdürülebilirlik uzun dönemli bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu nedenle
stratejik hedeflere ulaşılabilmesi için uzun dönemli bir yol haritasının be146

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

lirlenmesi gerekmektedir. Tüm bu uygulamalar yanında stratejinin hayata
geçirilmesine yönelik çalışmalara da destek verilmektedir.”
Sürdürülebilirlik ekonomik, sosyal ve çevresel unsurları bünyesinde
barındırmaktadır ve bir işletmede bu kavramı işler kılabilmek için bu unsurlar çerçevesinden çoklu bir bakış açısına ve uzmanlıklara ihtiyaç vardır.
Çünkü tüm işletme süreçlerinin adı geçen unsurlar yönünden çoklu bakış
açısı ile irdelenmesi gerekmektedir. X firması yetkilisi bu bakış ile işletme
süreçlerinin irdelenmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasına ilişkin yaklaşımlarını şu şekilde ifade etmektedir:
“…Sürdürülebilirlik geniş bir çerçevedir. İşin bir fiil hizmet verme aşamasında danışmanlık uzmanlıklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin işletme stratejisinin değerlendirilmesinde, strateji konusunda uzman kişiler
ekibe dahil edilmektedir. Operasyonel süreçlerin incelenmesi ve yapılandırılmasına ilişkin projelerde bu alanda deneyimli, uzman arkadaşlar bize
katılmaktadır. Denetimden bahsettiğimiz zaman aslında denetim konusunda deneyimli insanlar devreye girmektedir. Stratejiden, şirketin sürdürülebilirlik stratejisi nedir sorusundan başlayarak, aslında sürdürülebilirliğin
bütün şirketin içine entegre edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Bu amaçla stratejiden başlayarak tüm operasyonel fonksiyonlar, birimler,
bunların süreçleri, politikaları incelenerek hangi noktalarda değişiklikler
yapılması gerektiği tespit edilmektedir… Dolasıyla problemli alanlar var
ise bunların tespit edilmeli ve bu alanlara odaklanılmalıdır. Bu analizler
aracılığı ile şirketlerin odaklanılması gereken noktalar, süreçler tespit edilmektedir. Dolayısıyla, eksiklik görülen noktalarda bu eksikliklerin giderilmesine yönelik projelerin geliştirilmektedir. Bu projelere bağlı olarak
birtakım yatırımlar yapılmaktadır... İşletmeler yürüttükleri tüm bu çalışmalar neticesinde katkı elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Örneğin, karbon
emisyonunu azaltmak için gerçekleştirilen bir uygulama, enerji tüketimini
azaltmakta ve maliyetlerde düşüş gerçekleştirmektedir.”
Bir işletmede sürdürülebilirliğin hayata geçirilmesi için farklı uzmanların sahip olduğu bilgi birikimine ihtiyaç vardır. İşletmenin stratejisinden
başlayarak tüm süreçlerinin ve birimlerinin sürdürülebilirlik bakış açısı ile
analiz edilmesi ile işletmenin sürdürülebilirlik konusundaki risklerinin de
tespit edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca bu adımlar iş yapış süTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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reçlerinin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması ve gelirlerin arttırılması
şeklinde faydalar sağlayabilir. Bu faydaların elde edilebilmesi ve çalışmaların belli bir amaç doğrultusunda, uyum içinde yürütülebilmesi için sağladığı bilgiler ile işletme yönetimine rehberlik eden muhasebeye ve meslek
mensuplarına önemli görevler düşmektedir. Bu noktada muhasebe profesyoneli, bir orkestra şefi gibi farklı uzmanları ve fonksiyonları tek bir ortak
amaç doğrultusunda yönlendirmektedir.
5.3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLANMASI VE DENETİMİ
Sürdürülebilirliğin işletme düzeyinde içselleştirilebilmesi için sürdürülebilirlik kurumsal stratejik politikalara ve iş süreçlerine entegre edilmesi
gerekmektedir (Gao ve Zhang, 2006, 722). İşletmenin faaliyet sonuçlarının
ve sürdürülebilirlik uygulamalarının uzun dönemli karlılık üzerindeki etkilerinin tespit edilebilmesi için ise işletmenin stratejik politikalarının ve
iş süreçlerinin sonuçlarının raporlanması gerekir. Geleneksel muhasebe
raporlama mekanizmaları tarafından üretilen ve işletmenin faaliyetlerinin
sadece finansal sonuçlarını içeren raporlar, farklı paydaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile periyodik ve çoğunlukla da yasal bir zorunluluk
gereği hazırlanırlar. Finansal raporlar olarak adlandırılan bu raporlarda sadece işletmenin varlık ve kaynaklarına, bunların kullanılması, korunması
ve yönetilmesine değil, elde edilen ekonomik karlılığa ilişkin bilgiler de
yer alır. Buna karşın, finansal sonuçlar yanında sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri içeren sürdürülebilirlik raporları ise çoğunlukla gönüllülük esasına göre hazırlanmaktadır (Sisaye, 2011, 380-389). Bu
raporlar, işletmelerin ve paydaşlarının dünyada varlığını sürdüren yaşam
biçimlerinin bugünü ve geleceği için ihtiyaç duyduğu ve finansal raporlar
aracılığı ile elde edilemeyen bilgilerin üretilmesine imkân sağlar (Sisaye ve
Birnberg, 2010, 350-358, ACCA, 2008, 2, Aras ve Crowther, 2009, 978).
Geleneksel olarak işletmede raporlama fonksiyonun üstlenen muhasebe, kurumsal sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile bir yandan firmanın
sürdürülebilirlik faaliyetlerinin bütünsel resmini yansıtırken diğer yandan
da işletmenin sürdürülebilir kalkınmaya nasıl ve ne kadar katkı sağladığını
gösterir (Herzig ve Schaltegger, 2011, 155). Muhasebe, işletme faaliyetlerinin düzeyinde ve niteliğinde meydana gelen veya yasal düzenlemelerde
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yapılan değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda
kurumların zorunlu veya gönüllü sürdürülebilirlik raporlarının şekillendirilmesinde ve hazırlanmasında katkı sağlayabilir (ACCA, 2008, 6). İşletmelerden beklenen artık geçmişte yürütülen faaliyetlerin ve alınan kararların izlerini taşıyan, geçmiş tarihsel verileri içeren geleneksel finansal raporlamanın ötesine geçerek sürdürülebilirlikle ilişkisi kabul edilen gelecek
riskleri, fırsatları ve stratejiyi raporlamalıdırlar (ACCA, 2008, 3).
İşletmelerde sürdürülebilirlik uygulamalarını yürüten X muhasebe ve
danışmanlık firması yetkilisi sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili çalışmalarını şu şekilde ifade etmektedir:
“İşletmenin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması öncesinde bir
çalıştay gerçekleştirilmektedir. İşletmeler sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerine nasıl entegre ederler bu konuda çalışmalar yürütülmekte, destek
verilmektedir. Sürdürülebilirlik stratejisi nasıl oluşturulur, bununla ilgili
hedefler, temel performans göstergeleri nelerdir gibi konularda işletmelere danışmanlık hizmeti verilmektedir. En sonunda da genelde bu işler
tamamlandıktan sonra raporlama gerçekleştirilmektedir.
Raporlamanın ele alındığı çalıştayda hangi konular, başlıklar raporlanabilir, denetlenebilir konusunda görüşler paylaşılmaktadır. Raporun kapsamına dahil edilecek göstergeler belirlenmektedir. Bu aşamada şirket için
gözlemlenme süreci daha kolay ve mümkün olan göstergeler değerlendirilmektedir. Göstergelerin seçilmesini takiben bu göstergelere ilişkin verilerin elde edilme süreci bir bütün olarak incelenmektedir…
…İşletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasına rehberlik
eden çeşitli çerçeveler mevcuttur. Ancak bir işletme için raporlama yaparken öncelikle şirketin sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir, bu şekilde
raporlamanın hangi sınırlar çerçevesinde yapılacağı da belirlenmiş olmaktadır. Bu şekilde neye istinaden, hangi faaliyetler rapora dahil edilmeli sorularına cevap verilmektedir. Raporu hazırlamanın belli birtakım teknik
kuralları ve kriterleri vardır. Raporlar bu çerçevelere uygun olarak hazırlanmaktadır.”
İşletmeler spesifik hedeflere ulaşma kabiliyetlerini arttırmak; çevresel
stratejilerin uygulanmasını kolaylaştırmak; örgüt genelinde çevresel konulara ilişkin yaygın bir farkındalık sağlamak; kurumsal mesajı içsel ve dışTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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sal olarak açık bir şekilde iletebilmek; şeffaflığı arttırarak geniş kapsamlı
kredibilite elde etmek; çaba ve standartları tartışabilir kılmak; işletme faaliyetlerini sürdürmek için gerekli yasal izinleri almak; işletmenin itibarı
arttırmak, maliyet avantajı sağlamak, etkinliği arttırmak, işletmenin gelişme fırsatlarını arttırmak ve çalışanların iş tatminini artırmak gibi nedenlerle kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapmaktadırlar (Kolk, 2004, 24;
Berthelot ve ötekiler, 2012).
İşletme faaliyetlerinin finansal olmayan sonuçlarını içeren bu raporlar,
işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal performansları ile ilgili verileri
içermektedirler. Ayrıca, yönetimin çevresel kaynakları sorumluluk bilinci ile yönetilmesine ilişkin taahhütlerini ve gelecekteki sosyal ve çevresel
stratejilerine ilişkin planlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Kurumsal
davranışın bir yansıması olarak kabul edilen bu raporlar, yatırımcılar yanında giderek daha fazla sayıda müşteri, devlet, çalışan ve bölgesel otoriteler tarafından takip edildiğinden işletmenin paydaşları ile iletişim sağlamasında kullanılan bir araç haline gelmiştir (Sisaye, 2011, 389; White, 2005,
37). Sürdürülebilirlik raporları, işletmelerin bu alanlara ilişkin maliyetleri
ve bunların finansal performans üzerindeki etkilerinin tespiti açısından
yararlıdır. Çünkü bu raporlar içsel amaçlarla kullanıldığında bir yandan
işletme yöneticilerine faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinde fayda
sağlarken, diğer yandan işletme çalışanlarının toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan vatandaşlar olmaları yönünde motive eden bir araç olabilir. Buna
karşın, finansal verileri de içeren bu raporlar işletme dışındaki paydaşlara
sunulduğunda, paydaşların toplumsal ve çevresel bilinçlerinin geliştirilmesinde bir araç olma fonksiyonunu üstlenebilirler (Sisaye, 2011, 390-391).
Bu nedenle sürdürülebilirlik raporları hem işletme yöneticileri tarafından
işletmenin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yönetilmesi hem de
işletme dışında yer alan paydaşların işletme faaliyetlerinin sosyal, çevresel
ve ekonomik sonuçlarının izlenmesi açısından son derece yararlı bir araçtır.
Sürdürülebilirlik temelde işletmelerde bugün alınan kararların geleceğe
etkisini konu edinmektedir. Bu nedenle, işletme faaliyetlerinin ekonomik,
sosyal ve çevresel etkilerini içeren sürdürülebilirlik raporları aslında, işletmelerin çevresel kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmalarına ve geleceğe ilişkin çevresel ve sosyal stratejilerine ilişkin taahhütler hakkında
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bilgiler sunarlar (Aras ve Crowther, 2008, 438; Sisaye, 2011, 388-389).
Ancak bu bilgilerin edinilebilmesi sözkonusu raporların içeriğine bağlıdır.
Muhasebe meslek mensupları, finansal ve finansal olmayan bilgilerin doğru bir şekilde ölçülebilmesi ve bunların doğruluğunun güvence altına alınabilmesi ve ilgili bilgilerin raporlara yansıtılmasını sağlayabilirler. Bu katkı
özellikle raporlamaya ilişkin spesifik bir yasal veya örgütsel bir çerçevenin
olmadığı veya sosyal ve çevresel verilerin elde edilmesinde ve bilgi akış
süreçlerine entegre edilmesinde zorlukların yaşandığı durumlarda daha da
değerli olmaktadır (ACCA, 2008, 6; Jones, 2010, 29). X firmasının yetkilisi, sürdürülebilirlik raporlarının denetimine ilişkin faaliyetlerini şu sözlerle
ifade etmektedir:
“Raporların hazırlanması yanında denetimi aşamasında yürütülen birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar çoğunlukla mali denetim
tarafında çalışan arkadaşlarımızca yürütülmektedir. Çünkü zaten yetkinlik
olarak da bu arkadaşlarımız denetim işine daha yatkınlar. Raporlama altındaki belli kriterlerin geldiği veri kaynaklarının doğruluğu, veri kaynaklarından son raporlanacak olan bilginin doğru bir şekilde çıkartılmış olması, hesaplama yöntemlerinin doğru olması gibi birtakım incelemeler de
yine sürdürülebilirlik denetimi kapsamında yürütülen çalışmalara örnekler
oluşturmaktadır. Yine bu kapsamda raporlama doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş mi denetleniyor. Kendi içimizde birimler arasında yayılmış bir
sürdürülebilirlik organizasyonu var. Bu aslında sürdürülebilirliğin yapısı
ile de paralel bir gelişme göstermektedir.”
Y firması yetkilisi ise sürdürülebilirlik raporlamasının denetimine ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir:
“Sürdürülebilirlik raporlarında yer alan veriler karar alma için kullanılmaktadır. Dolayısı ile bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü bu raporlardan
yararlanan taraflar açısından son derece önemlidir. İşletmeler sürdürülebilirliği ana faaliyet stratejilerine entegre ettikçe sürdürülebilirliğe ilişkin
göstergelerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilmesinin de önemi
artmaktadır. Biz de sürdürülebilirlik raporlarının güvenirliliğini arttırmak
üzere içsel ve dışsal sürdürülebilirlik raporu verilerinin ve sistemlerinin
onaylanması, varolan süreçlerin iyileştirilmesi ve ilgili süreçlere ilişkin danışmanlık yapılması şeklinde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.”
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Muhasebe meslek mensupları, işletmelere ilişkin kurumsal bilgilerin
üretilmesinde başlıca rol oynayan aktörler olarak hem firmaların sürdürülebilirlik raporlarında yer alması gereken bilgilerin belirlenme sürecinde,
hem de denetim alanındaki bilgi birikimlerinin de yardımıyla üretilen bilgilere güven sağlanması için ihtiyaç duyulan kanıtların elde edilmesinde
rol oynarlar. Ayrıca sürdürülebilirlik süreçlerinin ve uygulamalarının desteklenmesi ve de üst yönetime raporlanmasında aktif rol oynayarak kurumsal sürdürülebilirliğe ilişkin güvenilir bilgilerin üretilmesinde de katkı
sağlayabilirler (ACCA, 2008, 6).
5.4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMLERİ
Sürdürülebilirlik konusunun işletmelerde başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için organizasyonda yer alan herkesin kendi görev ve sorumluluk
alanları çerçevesinde yürüttüğü uygulamaları bu bakış açısı çerçevesinde
yerine getirmelidir. Bu da aslında örgütsel bir dönüşümü gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için sürecin uygulayıcılarına gerekli eğitimlerin verilmesi gerekir. Bu aşamada işletmede
sürdürülebilirlik organizasyonuna ilişkin yol haritasını çizen ve işletmenin bu doğrultuda faaliyetlerini ve süreçlerini şekillendirmesini sağlayan
muhasebe ve meslek mensuplarına önemli görevler düşmektedir. X firması yetkilisi sürdürülebilirlik eğitimi konusundaki faaliyetlerini şu şekilde
özetlemektedir:
“Sürdürülebilirlik eğitimlerini hem işletme düzeyinde hem de katıldığımız çeşitli organizasyonlarda yaptığımız bilgilendirmeler şeklinde gerçekleştirilmektedir, örneğin sürdürülebilirlik konusunda çalışan sivil toplum
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen organizasyonlarda, komitelerde bilgilerimizi aktarmaktayız veya geçmiş yıllarda bir üniversite projesi yapılmıştı. Belli üniversitelerde bu konunun üniversite müfredatına dahil edilmesine yönelik, bir sunum yapılmıştı. Dolasıyla gerek sivil toplum kuruluşları ile gerekse de bunlardan bağımsız olarak kendi kurumuz açısından
bu konuda aktifiz. Ayrıca sürdürülebilirlik raporlaması konusunda eğitimi
vermekteyiz.
Sürdürülebilirlik uygulamalarını yürüttüğümüz ve raporlamasını yaptığımız işletmelerde de şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli payla152

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

şımlarda bulunmamız sözkonusu olmaktdır. Ayrıca projeler kapsamında
özellikli birtakım eğitimler de verilmektedir.”
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, muhasebe meslek mensuplarının hem önemli katkılar sağlayabileceği hem de birtakım zorlukları
ve mücadeleleri bünyesinde bulunduran konulardır. Bu mücadeleler, ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlar arasındaki karşılıklı ilişkiler, nesiller
arasındaki zaman farklılığı ve dolayısıyla hesaplamaların uzunluğu gibi
sürdürülebilirliğin temel unsurlarından kaynaklanmaktadır. İşletme faaliyetleri ile bunların yarattığı ekonomik ve özellikle sosyal ve çevresel
etkilerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin anlaşılması muhasebecilerin yüz
yüze kaldıkları mücadele alanlarındadır. Bununla birlikte, bu mücadeleden
elde edilecek bilgileri kullanarak sürdürülebilirliğe ilişkin güçlü göstergelerin neler olduğunun belirlenmesi, bunların izlenebilir hale getirilmesi ve
doğruluklarının güvence altına alınabilmesi de yine meslek mensuplarının
hem katkı sağlayabileceği hem de çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalacağı noktalardır (Jones, 2010, 28). Bu zorlukların üstesinden gelinebilmesi
ve fırsatların değerlendirilebilmesi için öncelikle, meslek mensuplarına ve
işletmelere yönelik olarak sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin birtakım
mesleki eğitim ve destek programlarının yapılandırılması gerekmektedir.
Geleceğe yönelik olarak yapılandırılacak bu eğitimler ve geliştirilecek uygulamalarda finansal ve finansal olmayan göstergeler arasındaki ilişkilere;
toplum, çevre ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki karşılıklı bağlantıların
anlaşılmasına ve geçmişe yönelik olanın yanında uzun dönemli geleceğe
odaklı muhasebe uygulamalarının geliştirilmesine odaklanılmalıdır (Jones,
2010, 7-8).
6. SONUÇ
Günümüz insanının ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli roller üstlenen işletmeler, ürettikleri mal ve hizmetler ile bugünün insanın ihtiyaçlarını karşılarken bu mal ve hizmetleri üretmek için kullandıkları kaynakların
devamlılığı açısından gelecek nesilleri de etkilemektedirler. Sürdürülebilir
kalkınma ve sürdürülebilirlik şeklinde kavramsallaştırılan bu ve gelecek
nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını etkileyen bu durum giderek daha
fazla işletme ilgilisi tarafından daha da yakından izlenmektedir. SürdürüleTEMMUZ - AĞUSTOS 2012
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bilir kalkınmanın işletme düzeyindeki yansıması kurumsal sürdürülebilirlik kavramına karşılık gelmektedir. Bu kavram gereği işletmeler varlık nedenlerini, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin kimin söz hakkı olduğunu,
hissedarlar ile diğer paydaşlar arasındaki ve ekonomik, sosyal ve çevresel
performansları bağlamında dengenin ne olması gerektiği konularını sorgulamaktadırlar. Bunun sonucu olarak müşterilerin ve hissedarların da aralarında yer aldığı işletme paydaşları ihtiyaçların karşılanmasına imkân veren
mal ve hizmetlerin ekonomik sonuçları yanında toplum ve çevre üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin nasıl yönetildiğini öğrenmek istemektedirler.
Bu etkiler ise genel olarak sürdürülebilirlik raporları olarak adlandırılabilen raporlar ile işletme ilgililerine sunulmaktadır.
İşletmelerde raporlama sisteminin verilerini üreten ve bu bilgi sistemini
işletme yöneticileri ve hissedarlar gibi işletme ilgilileri başta olmak üzere işletme karar alıcıları için ihtiyaç duyulan bilgileri üretmek için işler
kılan meslek mensuplarını da kapsayacak şekilde, geniş anlamda muhasebedir. Muhasebenin ve meslek mensuplarının işletme yönetiminde ve
işletme ilgililerine bilgi sağlamaktaki rolü ve sorumlulukları bu ekonomik
birimlerin üstlendikleri fonksiyonlara ve yarattıkları etkilere paralel olarak gelişmektedir. Sürdürülebilirlik kavramının iş yaşamında giderek daha
yakından takip edilmesi ve bu gelişmenin işletmelerin bu kavram doğrultusunda faaliyetlerini şekillendirmesi ve raporlaması ihtiyacını doğurması kuşkusuz muhasebenin işletme eksenindeki rolü dikkate alındığında
muhasebe meslek mensuplarını ve muhasebe sistemini de etkilemektedir.
Bu çalışmada, muhasebe meslek mensuplarının işletmelerin gündeminde
olan sürdürülebilirlik doğrultusunda üstlenmeleri gereken yeni rol ve sorumlulukların ne olabileceği sorusuna literatürden ve uygulamadan edilen
bilgiler ışığında cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bu amaçla işletmelerde
sürdürülebilirlik uygulamalarının yürütülmesinde ve raporlamasında aktif
olarak rol alan iki uluslararası muhasebe ve denetim firmasının yetkilileri
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.
Bir işletmede sürdürülebilirliğin hayata geçirilebilmesinde ve işletmenin sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda elde ettiği sonuçların ortaya konulmasında ve sürdürülebilirlik anlayışının gerek işletmede gerekse toplumda yaygınlaştırılmasında muhasebe meslek mensupları yeni fırsatlar
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ve sorumluluklar ile karşı karşıyadır. İşletmenin mevcut sürdürülebilirlik
konumunun belirlenmesi ve altyapısının sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yapılandırılması muhasebe meslek mensuplarının işletme içinde
üstlendikleri rollerdendir. Buna karşın bu yeni rollerin sonuçlarını içeren
sürdürülebilirlik raporlaması ve denetimi hem işletme hem de işletme dışında yer alan paydaşlara karşı meslek mensuplarının üstlendiği sorumluluklardır. Bunlara ek olarak meslek mensupları sürdürülebilirlik eğitimleri
aracılığı ile hem işletmede sürdürülebilirlik uygulamalarının başarılı bir
şekilde yürütülebilmesi hem de toplumda sürdürülebilirlik anlayışına ilişkin farkındalığın arttırılmasında katkı sağlayabilirler.
Sürdürülebilirlik ekonomik, sosyal ve çevresel unsurları bünyesinde barındıran bir olgudur ve bu nedenle çoklu bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu
çok taraflılık muhasebe meslek mensuplarını diğer profesyoneller ile birlikte
çalışma ve daha büyük bir ekibin parçası olmak durumunda bırakmaktadır.
Her ne kadar çevresel ve sosyal unsurları da barındıran sürdürülebilirlik anlayışının işletmede yerleştirilmesi için yürütülmesi gereken uygulamalar meslek
mensuplarının da yeni bir takım kantitatif ve kalitatif özellikler kazanmasını ve
sahip olduğu yetileri güçlendirmesi gerektirse de meslek mensupları tarihsel
olarak üstlendikleri fonksiyonlar nedeniyle işletmelerde sürdürülebilirlik uygulamalarına rehberlik, liderlik etmektedirler.
Muhasebe meslek mensuplarının sürdürülebilirlikteki rolü, temel fonksiyonlarından olan raporlama, yönetim, denetim ve bilgi verme fonksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar sürdürülebilirlik
gereği her işletmenin yürüttüğü faaliyetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel
etkileri ile ilgilenilse de bu etkilerin nedenleri, yarattığı sorunlar ve olumlu
katkılar işletmeler bazında farklılık göstermektedir. Bu nedenle sürdürülebilirlik her işletmede, sektörde ve faaliyet konusu bazında ayrıntılı olarak
çalışılmasını ve işletmeye özgü çözümler sunulmasını gerektiren bir olgudur. Bu çalışmaların yürütülmesi ve çözümlerin ortaya konulması için
öncelikle işletmenin sürdürülebilirlik açısından mevcut konumunun tespit
edilmesi ve raporlanması, işletme stratejisinin sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda yapılandırılması, bu stratejinin gerektirdiği sürdürülebilirlik hedefine ulaşılması için işletme süreçlerinin ve altyapılarının oluşturulması
da muhasebe meslek mensupları katkı sağlayabileceği alanlardır.
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İşletmelerin faaliyetleri, süreçleri, paydaşları, paydaşların işletmeden
beklentileri birbirinden farklı olduğundan bunların yansımalarını içeren
sürdürülebilirlik raporlarının içeriği de işletmelere göre farklılaşmaktadır.
Firmaların sürdürülebilirlik raporlarında yer alması gereken bilgilerin belirlenmesi üretilen bilgilere güven sağlanması için ihtiyaç duyulan kanıtların elde edilmesi ve bu süreçlerin desteklenmesi ve üst yönetime ve işletme
ilgilerine raporlanması da yine muhasebe meslek mensuplarının aktif rol
oynayarak güvenilir bilgilerin üretilmesine katkı sağlayabileceği alanlardandır.
Sürdürülebilirlik disiplinler arası bir alandır ve muhasebe meslek mensupları, muhasebe sistemi aracılığı ile işletme faaliyetlerinin bütününü görebilme yetisine sahiptirler. Bu özellikleri nedeniyle konuyla ilgili bilgiye
ihtiyaç duyan tarafların bilgilendirilmesi ve eğitilmesinde de katkı sağlayabilirler. Meslek mensupları, özellikle raporlamaya ve güvenin sağlanmasına ilişkin alanlar başta olmak üzere, yeni düzenlemelerin hazırlanması ve
işletmelerin daha iyi sürdürülebilirlik yönetimi uygulamaları desteklemek
için ileriye yönelik fikirlerin geliştirilmesine de destek olabilirler. Bu çalışmada sürdürülebilirlik, muhasebe meslek mensubu açısından ele alınmıştır. Böylece disiplinler ve işletme birimleri arası bir alan sürdürülebilirlikte,
muhasebe meslek mensuplarının rolünün ve sorumluluklarının neler olabileceği, hangi alanlara katkı sağlayabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu yönüyle, çalışma literatürde var olan bir boşluğu doldurarak literatüre
katkı sağlamıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarla, sürdürülebilirlik
çerçevesinde yürütülen uygulama örnekleri kapsamında muhasebe meslek
mensuplarının ilgili süreçlere olan katkısı, işletmeler ve sektörler bazında
özellikli konular çerçevesinde incelenebilir.
KAYNAKÇA
ACCA, “Accounting: Sustainability Briefing Paper 5” 2009, http://
www2.accaglobal.com/documents/Sustainability5finaldraft.pdf, [erişim
tarihi: 23.11.2011]
ACCA, “Reporting, Sustainability Briefing Paper 1”, 2008, www2.accaglobal.com/documents/rsb2.pdf, [erişim tarihi: 23.11.2011]
AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), CICA
156

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

(Chartered Accountants of Canada) ve CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), “Evolution of Corporate Sustainability Practices:
Perspectives from the UK, US, and Canada”, London: CIMA, http://www.
cimaglobal.com/Documents/Thought_leadership_docs/CIMA_AICPA_
CICA%20sustainability_report.pdf, [erişim tarihi: 23.11.2011]
Aras, Güler ve Crowther, David (2007). “What Level of Trust Is Needed
For Sustainability?”, Social Responsibility Journal. 3, 3 (2007) : 60-68.
Aras, Güler ve Crowther, David (2008). “Governance and Sustainability:
An Investigation into Relationship between Corporate Governance and Corporate Sustainability”, Management Decision. 46, 3 (2008) : 433-448.
Aras, Güler ve Crowther, David (2008). “Governance and Sustainability:
An Investigation into Relationship Between Corporate Governance and Corporate Sustainability”, Management Decision. 46, 3 (2008) : 433-448.
Aras, Güler ve Crowther, David (2009). “Corporate Sustainability Reporting:
A Study in Disingenuity?”, Journal of Business Ethics. 87 (2009) : 279-288.
Aras, Güler ve Crowther, David (2009). “Making Sustainable Development Sustainable”, Management Decision. 47, 6 (2009) : 975-988.
Ballou, B.[ve öte.] (2011). “Exploring the Strategic Integration of Sustainability Initiatives: Opportunities for Accounting Research”, 2011, http://
ssrn.com/abstract=1852756, [erişim tarihi: 11.12.2011].
Berthelot, Sylvie; Coulmont, Michel ve Serret, Vanessa, (2012). “Do
Investors Value Sustainability Reports? A Canadian Study?”, Corporate
Social Responsibility and Environmental Management, doi: 10.1002/
csr.285
Bos-Brouwers, Hilke Elke Jacke (2009). “Corporate Sustainability and
Innovation in SMEs: Evidence of Themes and Activities in Practice”, Business Strategy and the Environment. 19, 7 (2009) : 417-435.
Cabezas, H.[ve öte.] (2003). “Sustainability: Ecological, Social, Economic, Technological, and Systems Perspectives”, Clean Technologies and
Environmental Policy. 5, 3-4 (2003) : 167-180.
Closs, David J.; Speier, Cheri ve Meacham, Nathan (2011). “Sustainability to Support End-To-End Value Chains: The Role of Supply Chain
Management”, Journal of Academic Marketing Science. 19, 1 (2011) :
101-116.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

157

MALİ

ÇÖZÜM

Common, Michael S. ve Stagl, Sigrid (2005). Ecological Economics:
An Introduction. UK : Cambridge University Press.
Davidson, Kathryn M. (2011). “Reporting Systems for Sustainability:
What Are They Measuring?”, Social Indicators Research. 100, 2 (2011)
: 351-365.
Gao, Simon S. ve Zhang, Jane J. (2006). “Stakeholder engagement,
social auditing and corporate sustainability”, Business Process Management Journal. 12 , 6 (2006) : 722-740.
Gardiner, Louise; Rubbens, Catherine ve Bonfiglioli, Elena (2003).
“Big Business, Big Responsibilities”, Corporate Governance. 3, 3 (2003)
: 67-77.
Glavic, Peter ve Lukman, Rebeka (2007). “Review of Sustainability
Terms and Their Definitions”, Journal of Cleaner Production. 15 (2007)
: 1875-1885.
Herzig, Christian ve Schaltegger, Stefan (2011). “Corporate Sustainability Reporting”, Der: J. Godemann ve G. Michelsen, Sustainability
Communication: Interdisciplinary Perspectives and Theoretical Foundation, Springer, s. 151-169,
Idowu, Samuel O. ve Louche, Céline (2011). Theory and Practice of
Corporate Social Responsibility, Springer.
IFAC (International Federation of Accountants) “Why Sustainability
Counts for Professional Accountants in Business”, Information Paper,
New York, 2006, http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/
why-sustainability-counts-f.pdf, [erişim tarihi: 23.11.2011]
IMA (Institute of Management Accountants), “The Evolution of Accountability-Sustainability Reporting for Accountants”,USA: IMA, 2008,
http://www.nickshepherd.ca/pdf/SMA_Sustainability_063008.pdf, [erişim
tarihi: 29.11.2011]
Isaksson, Raine ve Steimle, Ulrich (2009). “What does GRI-reporting
tell us about corporate sustainability?”, The TQM Journal. 21, 2 (2009)
: 168-181.
Jones, Michael John (2010): “Accounting for the Environment: Towards a theoretical perspective for environmental accounting and reporting”, Accounting Forum. 34, 2 (2010) : 123-138.
158

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

Katrinli, Alev; Günay, Gonca ve Biresselioğlu Mehmet Efe (2011).
“The Convergence of Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability: Starbucks Corporation’s Practices”, The Business Review,
Cambridge. 17, 1 (2011) : 164-171.
Kolk, Ans (2004). “A decade of sustainability reporting: developments
and significance” International Journal of Environment and Sustainable Development. 3, 1 (2004) : 51-64.
Miller, Carol (1995) , “In-depth interviewing by telephone: some pratical considerations”, Evaluation and Research in Education, 9, 1, 31
(1995): 29-38.
Paranjape, Bhagyashree; Rossiter, Margaret ve Pantano, Victor (2006).
“Insights from the Balanced Scorecard Performance measurement systems:
successes, failures and future – a review”, Measuring Business Excellence. 10, 3 (2006) : 4-14.
Pisani, Jacobus A. Du (2006). “Sustainable Development-Historical
Roots of The Concept”, Environmental Science. 3, 2 (2006) : 83-96.
Porter, Michael E. ve Kramer, Mark R. (2006). “Strategy and Society:
The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review. (December 2006) : 2-16.
PwC, (2011). “Türk İş Dünyası’nda Sürdürülebilirlik Uygulamaları
Değerlendirme Raporu”, http://www.pwc.com/tr_TR/tr/publications/arastirmalar/pdf/PwC_Surdurulebilirlik_Raporu.pdf, [erişim tarihi: 1.5.2012]
Roosa, Stephen A. (2010). Sustainable Development Handbook,
2.bs. [y.y.] : the Fairmont Press.
Saravanamuthu, Kala (2004). “What is measured counts: Harmonized
Corporate Reporting and Sustainable Economic Development”, Critical
Perspectives of Accounting. 15, (2004) : 295-302.
Searcy, Cory (2011). “Updating Corporate Sustainability Performance Measurement Systems” Measuring Business Excellence. 15, 2 (2011) : 44-56.
Setthasakko, Watchaneeporn (2009). “Barriers to implementing corporate environmental responsibility in Thailand: A qualitative approach”, International Journal of Organizational Analysis. 17, 3 (2009) : 169-183.
Sherman, Richard (1990). “The Meaning and Ethics of Sustainability”,
Environmental Management. 14, 1 (1990) : 1-8.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

159

MALİ

ÇÖZÜM

Signitzer, Benno ve Prexl, Anja (2007). “Corporate Sustainability
Communications: Aspects of Theory and Professionalization”, Journal of
Public Relations Research. 20, 1 (2007) : 1-19.
Sisaye, Seleshi (2011). “Ecological Systems Approaches to Sustainability and Organizational Development: Emerging Trends in Environmental
and Social Reporting Systems”, Leadership and Organization Development Journal. 32, 4 (2011) : 379-398.
Sisaye, Seleshi ve Birnberg, Jacob G. (2010). “Organizational Development and Transformational Learning Approaches In Process Innovations:
A Review of the Implications to The Management Accounting Literature”,
Review of Accounting and Finance. 9, 4 (2010) : 337-362.
Wilson, Mel (2003). “Corporate Sustainability: What is it and where
does it come from?” Ivey Business Journal. (March/April 2003) : 1-5.

160

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012

MALİ

ÇÖZÜM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERGİLENDİRME
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF TAXATION ON INFORMATION
TECHNOLOGIES
Öğr. Gör. Metin ALLAHVERDİ*
Öz
Günümüz küresel rekabet ortamında ortaya çıkan teknolojideki sayısız
gelişmeler iş dünyasını ve kamu sektörünü farklı ve beklenmedik yönlerde
etkilemektedir. Bu etkileşim işletmelerin devletle arasındaki ilişkiyi giderek daha da yakınlaştırmıştır. Kamunun teknolojiden daha fazla yararlanma
isteği onun çeşitli projeler geliştirmesine ve uygulamasına neden olmuştur.
Devletin uygulamaya koyduğu bu projelere uyum için özel sektör de bilgi
ve iletişim teknolojilerinin gelişiminden faydalanmak mecburiyetinde kalmıştır. Aslında her iki tarafın da içinde bulunduğu bu zorunluluk durumu
birçok faydayı bir araya getirmiştir.
Bu çalışmada bilişim teknolojilerinin vergilendirme üzerindeki etkisi
işletmeler ve devlet açısından incelenmiştir. Çalışmada ayrıca teknolojinin
devlet hizmetleri üzerindeki etkisiyle ortaya çıkmış olan elektronik devlet
(e-devlet) kavramı irdelenmiştir. Son olarak çalışmada devletin uygulamaya koyduğu Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) açıklanmış ve bu
projenin işletmeler ve devlet açısından faydaları üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Bilişim Teknolojisi, E-Devlet, VEDOP.
Abstract
In today’s global competition environment, numerous developments
in emerging technology affect business and the public sector in different
and unexpected points. This interaction has become closer the relationship between business and state. Public sector’s request of utilization from
technology has led it to develop and implement various projects. Also the
private sector has been forced to utilize from the development of informa* Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat MYO
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tion and communication techonologies to comply with these projects put
into practice by state. In fact, this situaion of obligation in which both sides
has combined a lot of benefits.
In this study the effect of IT to taxation has researched in terms of
businesses and state. Therewithal in this study the electronic government
(e-government) concept has scrtunized which has emerged with the effect
of technology to public services. Finally, in this study Tax Office Automation Project (TOAP) put into practiced by state has explained and emphasized the benefits of this project for business and state.
Key Words: IT , e-government, TOAP
1.Giriş
Küreselleşmenin hızla yaşandığı günümüz dünyasında, bilişim ve enformasyon teknolojisi baş döndürücü bir süratle ilerlemektedir. Küreselleşen dünyada, en önemli değişim ve gelişimlerden biri de bilgisayar ve
dolayısıyla internet sanal dünyasına doğru dönüşümü ifade eden “e- Dönüşüm” dür. Veri alış-verişleri, iletişim, vs. gibi hemen her işlem, artık
internet sanal dünyası üzerinden yapılmaya çalışılmaktadır. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan, ekonomik ve sosyal yapıyı değiştiren dönüşüm
sürecinin merkezinde gelişmiş enformasyon ve iletişim teknolojilerinin
olduğu görülmektedir. Günümüzde yaşanan politik, ekonomik, sosyal ve
teknolojik gelişmeler, küreselleşme süreci ile birlikte piyasalarda rekabetin
şiddetlenmesi, kamu ve özel sektörü kurumsal açıdan yeniden yapılandırılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu dönüşüm sonucunda da devlet
kurum ve kuruluşlarının etkinleştirilmesi, devlet ile vatandaş arasındaki
bilgi akışının genişletilmesi, demokrasinin geliştirilmesi ve devletin şeffaflaştırılması gibi amaçlarla kamu hizmetlerinin elektronik olarak sunumu
fikri ortaya çıkmıştır. Elektronik Devlet (e-Devlet); devletin verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve güvenirliliğini arttırmak için bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanılmasıdır. Bu çalışmada bilişim
teknolojilerinin kamu ve özel sektöre olan etkisi incelenmiş daha sonra da
Türkiye’de uygulamaya konulan e-devlet çalışmalarından en büyüğü olan
Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
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2.Bilişim Teknolojisi Kavramı ve Gelişimi
Bilgi teknolojileri; bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu bilgiye
erişilmesini sağlayan teknolojiler olarak, bir diğer tanımda; bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi, ulaşılması ve dağıtılmasına hizmet eden
teknolojiler (bilgisayar, veri depolama araçları, ağ ve iletişim araçları, yazılım geliştirme araçları) uygulama ve hizmetlerin (bilgi-işlem, uygulama
yazılımı geliştirme, bilgi bankaları ve bilgi erişim hizmetleri vb.) bütünü
ve sistem üzerindeki bilgilerin tümü bilgi teknolojileri olarak açıklanmıştır
(Yıldız, 2008, 216).
Bilgi teknolojileri; kavram olarak, verilerin kayıt edilmesi, saklanması,
belirli bir işlem sürecinden geçirmek suretiyle bilgiler üretilmesi, üretilen
bu bilgilere erişilmesi, saklanması ve nakledilmesi gibi işlemlerin etkili ve
verimli yapılmasına olanak tanıyan teknolojileri tanımlamada kullanılan
bir terimdir. Bilgi teknolojileri; sesli, resimli, metinli ve sayısal verilerin
elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve dağıtımını yürüten mikro-elektroniğe dayalı hesaplama ve iletişim teknolojilerini içerir (Öğüt, 2001, 138).
Bilgi teknolojisi, bir yandan zihinsel emeğin yerini tutan, diğer yandan da
insanın zihinsel emeğinin çerçevesini genişleten, yaşanan değişime önemli
bir faktör olarak damgasını vuran ve bilgi kavramını ön plana çıkaran bir
teknolojidir (Acar, 2006, 51). Bilgi teknolojisi; donanım, yazılım, veri tabanları, ağlar (iki veya daha fazla bilgisayarı birbirine bağlayan teknoloji)
ve diğer ilgili bileşenlerden oluşur (Gupta, 1999, 17).
Sosyal ve ekonomik hayatta teknolojinin genel kabul görmesiyle beraber insanların günlük yaşamlarında da etkinlik kazanması, teknolojik
bilgi (yeni buluş ve yenilikler, ar–ge çalışmalarının sonuçlarını kapsayan
bilgiler) birikiminin giderek artmasına, raporların, bilimsel yazı patentlerinin sayılarının hesaplanamayacak ölçülere ulaşmasına yol açmıştır. Bu
durumda bilginin gerek anlamında, gerekse kullanımında yaşanan önemli
değişim, gelecekte bilginin tamamıyla sayısal olacağını düşündürmektedir.
Çünkü sayısal hale gelen bilgi, bir kez depolandığı takdirde, kişisel bilgisayarlar yoluyla erişim izni olan tüm kullanıcılar tarafından anında çağrılabilir, karsılaştırılabilir ve yeniden biçimlendirilebilir. Bu durum, toplumun
her kesiminin verimli ve etkin bilgi kullanımını, iletişimini ve dağıtımını
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sağlayacak bilişim teknolojisine dayalı ortamların oluşturulmasını zorunlu
hale getirmektedir (Akolaş, 2004, 33).
2.1.Bilişim Teknolojileri’nin İşletmelere Etkisi ve Kullanımı
İşletmelerde bilgi, işletme faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve
kontrol edilmesi ile karar vermede kullanılmaktadır. Bilgi; hammadde, sermaye ve işgücünden oluşan geleneksel üretim faktörlerinden daha önemli
olup, stratejik bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan işletme
yöneticileri, işletme faaliyetlerinin hız kazanmasına, işlemlerin azalmasına, doğru ve istenilen bilgiye istenilen zamanda ulaşılmasına imkân sağlayan modern tekniklere yönelmeye başlamışlardır (Yıldız, 2008, 217).
Son 20 yıl içerisinde bilgi teknolojilerinin işletmelerde veri işleme ve
bilgi sağlama konularında kullanım alanlarına ilişkin önemli gelişmeler olmuştur. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, veri işleme
daha hızlı, güvenilir ve ucuz bir hale gelmiştir. Her geçen gün artan teknik
kapasiteleri, azalan maliyetleri ve kullanım kolaylıkları ile bilgi teknolojilerinden işletmelerde çok yaygın olarak faydalanılmaktadır (Yıldız, 2008,
217).
Bilgi teknolojisi uygulamaları kritik bir faktör olan zamanın daha iyi
kullanılmasına, coğrafik kısıtlamaların aşılmasına ve işletme içi ve dışı
ilişkilerin yürütülmesine etki ederek (verimliliği ve etkinliği artırarak, yenilikler yaratılmasını destekleyerek) organizasyonlara çeşitli yararlar/fırsatlar sunar (Ünüvar, 2006, 277).
Ülkemizde 2010 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması”na
göre, girişimlerde bilgisayar kullanımı ve internet erişimi oranları sırasıyla, % 92,3 ve % 90,4 civarındadır. İnternet erişim oranı ile girişimin büyüklüğü arasında paralellik bulunmaktadır. Girişimlerin interneti kullanma
amaçları ise, çoğunlukla bankacılık ve finansal hizmetlere yöneliktir. 2009
yılında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanma oranı %66,1’dir. İnternet erişimine sahip girişimlerde ise bu oran
%72,8’dir. İnternet erişimine sahip girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları
ile iletişimde İnterneti en çok %91,0 ile form almak/indirmek ve %89,6 ile
bilgi almak için kullanmıştır.
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Bilişim teknolojisindeki gelişmeler işletmelerin her departmanını etkilediği gibi muhasebe-finans departmanını da etkilemiştir. Bu etkileşim
ile muhasebe-finans departmanı işletmeler için gerekli finans tablolarını
çıkarılması, işletmenin ödeyeceği vergilerinin belirlenmesi, çalışanlarının
maaşının ödenmesi, maliyet muhasebesi vb. gibi görevlerinden çok elde
ettiği çıktıları yorumlayan, analiz eden ve gerekli fırsat veya önlemlerin
alınması konusunda uyarılar yapan departman haline dönüşmüştür. Muhasebe-finans departmanlarının teknoloji karşısındaki bu değişimi onun gerçek görevinin uygulamaya dökülmesini sağlamıştır. Bunun başlıca sebebi
donanım, yazılım ve iletişim alanında meydana gelen hızlı gelişmelerin
muhasebe departmanının işlevlerini kolaylaştırmasıdır. Özellikle yazılım
sektöründeki gelişmeler muhasebe işlevlerinin çoğunun bir bilgisayar
programı çatısı altında toplanmasını sağlamıştır.
Yazılım sektöründeki bu gelişmeler işletmelerin yanı sıra devleti de
etkisi altına almıştır. Devletin rutin bürokratik işlemlerini kolaylaştırarak
işletmelerin ve vatandaşların daha basit, hızlı, güvenilir bir biçimde bilgi
elde etmesine olanak sağlamıştır.
İşletmeler ile devlet arasındaki en büyük ilişki mali konularda olmaktadır. Mali konularında ilk sırasında işletmelerin devlete ödedikleri vergi,
prim ve harçlar gelmektedir. Çünkü devletin en yüksek gelir elde ettiği
kamu teşebbüsü vergi gelirleridir. Dolayısıyla bu alanda yapılan her türlü
yatırım gerek işletmelerin gerekse devletin gündeminin ilk sırasını kaplamaktadır.
2.1.1.Bilişim Teknolojilerinin İşletmelerde Verginin Hesaplanmasına
Etkisi
Günümüzde birçok işletme bilgisayar teknolojisinden yararlanarak muhasebe işlemlerini bilgisayarlar aracılığı ile yapmaktadırlar. Bilgisayarlar
sayesinde muhasebenin kayıt, raporlama ve analiz fonksiyonları en kısa
sürede gerçekleştirilebilmektedir. VUK’muzda isteyen I. ve II. sınıf Tüccarların tutmak zorunda oldukları defterleri bilgisayarlar aracılığı ile tutabilmelerine ilişkin değişiklik yapıldıktan sonra ülkemizde genel muhasebe
ve işletme defteri programları gelişmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır.
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İşletmelere ait vergilerin ortaya çıkarılması muhasebe departmanlarının
bir görevidir. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler vergilerin hesaplanmasını üst seviyede etkilemiştir. Daha çok yazılım alanındaki gelişmeler verginin hesaplanması üzerinde etkiye sahiptir. İlk olarak ortaya çıkan MS-Doc
tabanlı yazılımlar vergi öncesi bilgilerin girilmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması, depolanması gibi işlevlerini yerine getirirken vergi hesaplamasında sıkıntılar meydana gelmekteydi. Teknolojinin gelişmesi ile bu yazılımlar Ms-Doc tabandan SQL veri tabanı sınıfına kaymıştır. Günümüzde
bir çok muhasebe yazılımları SQL tabanlı yazılımlardır. Bu tür yazılımlar
yine belgelerin işlenmesi, sınıflandırılması, kayıt edilmesi, depolanması
ve raporlanması işlevlerini görürken vergi hesaplamalarındaki sıkıntıları
da ortadan kaldırmıştır. Geliştirilen yazılımlar sayesinde vergi öncesi bilgilerin işlenmesi, kontrolü ve hesaplanması kolaylıkla yapılmaktadır. Bu
yazılımlar hata payını minimuma indirmektedir.
2.1.2.Bilişim Teknolojilerinin İşletmelerde Verginin Beyanına Etkisi
Bilişim teknolojilerinin gelişmesi özellikle de internet teknolojisinin
gelişmesi devletlerin vergi toplamadaki işlemlerinde değişikliklere gitmesine neden olmuştur. Birçok devlet bu gelişmelere paralel olarak geleneksel devlet anlayışından elektronik devlet anlayışına doğru geçiş yapmaya
başlamıştır. Nitekim bu geçiş birçok olanda olduğu gibi devletlerin tüzel ve
gerçek kişilerden elde ettiği vergi gelirlerinin toplama şeklini değiştirmiştir. Geleneksel olarak verginin kabulü vergi daireleri tarafından yapılırken,
elektronik devlete geçişi başara bilen ülkeler vergileri elektronik ortamda
toplanmaya başlanmıştır.
Devletteki bu değişim işletmelerin vergi beyanında değişikliklere gitmesine neden olmuştur. Verginin hesaplanması için kullanılan yazılımlar internet teknolojisi ile birleştirilmiştir. Bu sayede hesaplanan vergiler
elektronik ortamda beyan edilebilmektedir.
2.1.3.Bilişim Teknolojilerinin İşletmelerde Verginin Ödenmesine
Etkisi
Geleneksel devlet anlayışında verginin mahsubu sadece vergi dairelerinde mümkün olmaktadır. Bilişim teknolojileri sayesinde hesaplanan ve
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elektronik ortamda beyan edilen vergiler yine elektronik ortamda ödenme
şansına sahip olmuştur. İnternet teknolojisinin getirdiği yeniliklerden olan
internet bankacılığı ve özel bankalarla devlet arasındaki anlaşma sayesinde
işletmeler vergilerini internet ortamında ödeyebilmektedirler.
İşletmelerin bu fırsattan faydalanabilmesi için gerekli alt yapıya ve nitelik elemana sahip olması gerekmektedir.
3.Bilişim Teknolojilerinin Devlete Etkisi ve Kullanımı
Gelişen veri depolama cihazları, internet sunucuları ve internet hızında meydana gelen gelişmeler bireyler, şirketler ve özellikle kamu kurum
ve kuruluşlarınca üretilen daha fazla bilgiye kaynağında hızlı bir şekilde
erişerek bilgisayar ağları vasıtasıyla bilgiyi merkezileştirme olanağı sağlamaktadır. Böylelikle kullanıcılar erişim yetkileri (parola, şifre) çerçevesinde aynı kaynaktan doğru ve eksiksiz bilgiye erişebilmekte, veri bütünlüğü
sağlanmakta ve karar alma süreçlerinde doğru bilgi kullanımıyla daha hızlı
ve doğru kararlar alınabilmektedir. Bununla birlikte kamu kurumlarının
gelişen teknoloji sayesinde değişen bilişim ve erişim sistemlerini yenileyerek kurum içi ve kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanması esasına göre
iş süreçlerini ve bilgisayar sistemlerini yeniden yapılandırma yoluna gitme
zorunluluğu doğmuştur (Başar ve Bölükbaş, 2010, 158).
Kamunun temel fonksiyonlarından birisi vatandaşlara hizmet sunmaktır. Bu hizmetlerin etkinliği, “iyi idare”-“mutlu vatandaş” sonucunu doğuracaktır. Bu sonuç, demokratik toplumlarda siyasi iktidarların yeniden
seçilebilme beklentisi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle kamu hizmetlerinin kolay ucuz ve etkin bir şekilde verilebilmesi için büyük çabalar
sarf edilmektedir. Teknolojik gelişmelerin toplumsal yapıda değişikliklere
neden olduğu ortadadır. Son yıllardaki bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler, günlük hayatta olduğu kadar klasik devlet hizmeti sunum şekillerinde de önemli değişikliklere neden olmuştur. Klasik devlet hizmeti
anlayışındaki kağıt tabanlı formlar, bürokratik aşamalar ve günlerce süren
işlemler elektronik ortamda yapılmakla dakikalara indirgenmiştir (Naralan, 2008, 457).
Bilgi ve iletişim alanında yaşanan sibernetik devrim sadece devleti değil, büyük-küçük tüm organizasyonları etkisi altına almış bulunmaktadır.
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“Bilgi”, günümüzde her zamankinden çok daha fazla önem kazanmış durumdadır. Bilgi çağında devletin bilim ve teknoloji alanındaki rolü ön plana çıkmıştır. Günümüzde “elektronik yönetim” öylesine önem kazanmıştır
ki, artık geleneksel hizmet sunumu devlet ve vatandaş arasında “elektronik
interaktif” şekline dönüşmüştür.
Günümüzde bütün dünyada, kamusal işlemlerin kısmen ya da bütünüyle elektronik ortamlarda sürdürüldüğü elektronik devlet modelini oluşturma yönünde yoğun bir çabanın olduğu gözlemlenmektedir.
Bilişim teknolojilerinin devlet açısından öneminin gözlenebildiği en
güzel alanlardan biri de vergilemedir. Bilişim teknoloji yardımıyla arz edilen kamu hizmetleri arasında, vergilendirme hizmetleri ilk sıralarda yer alır
(Torres, Pina ve Acerete, 2005, 217-238).
Türkiye’de bilişim teknolojisinden daha iyi yararlanılması için ilk olarak, 1983 yılında “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu” (BTYK) kurulmuştur. BTYK’nın dışında BİLTEN, Internet Üst Kurulu, Kamu-Net Üst Kurulu, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu ve pek çok dernek ve vakıf
(TBD, TBV, vb.) bilişim alanında hizmetlerini sürdürmektedir (Bensghir,
2000, 50).
Bilgi işlem teknolojilerinin ve telekomünikasyonun son yıllarda hızla
gelişmesi ve pek çok işlemin internet ortamında yapılabilmesi, ülkemizde
de Maliye Bakanlığını harekete geçirmiş ve mükelleflerin vergilendirmeye
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmede bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak üzere bazı düzenlemeler yapılmasına sebep olmuştur. Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı, tüm dünyada hızla gelişen ve tüm ülkelerde önemli bir yere sahip olan bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve vergi
beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir şekilde beyanını
sağlamak ve vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirmek ve mükelleflere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla e-beyanname
konusunda düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir.
3.1.E-Devlet Kavramı
Bilişim teknolojilerinin son yıllardaki hızlı değişimi ve internetin tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaya başlamasıyla onun
getirdiği kolaylıklar toplumda var olan hantal devlet yapısının da değişme168
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sine yönelik bir isteği ortaya çıkarmıştır. Bu istek dünyanın eski yapısını
değiştirip yöneldiği, hizmetlerin vatandaşa elektronik imkânların kullanılarak verildiği e-Devlet denilen Elektronik Devlet kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Çakıroğlu, 2005, 9).
E-Devlet; hükmet ve kamu yönetiminin performansını güçlendirmek,
verimli ve etkili bir devlet yönetimi sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınma için bir ön koşuldur (Schuppan, 2009, 118).
E-devlet teknolojiyi kullanarak, vatandaşların, iş ortaklarının ve çalışanlarının faydalanabilmesi için devlet hizmetlerinin sunumunu geliştirmek anlamına gelir. E-devlet bu sayede tüm kamu kuruluşlarının vatandaşlara entegre, modern ve kesintisiz hizmet sunmak için kamu hizmetinde
yeni modeller yaratmak gücüne sahiptir (Kim vd., 2009, 43).
E-Devlet, kamu hizmetlerinin vatandaşlara, işletmelere, diğer kamu kurumlarına ve diğer ülkelere bilgi ve iletişim teknolojileri yardımı ile etkin
ve verimli bir şekilde sunulmasıdır (Acar ve Kumaş, 2009, 5).
E-devlet, çağın gelişmelerini, olanaklarını ve sınırlarını politik, kurumsal, teknolojik olarak araştırarak (www.sistems.org/e-turkiye.pdf) (Erişim
tarihi: 11.11.2011);
• Bilginin araştırılması, seçilmesi, analizi ve paylaşımı için geliştirilecek teknolojilerin kamu görevlerinin karar verme süreçlerini derinden etkilediği, bu teknolojilerin kullanımıyla birlikte, halk katılımı ve açık devlet
kavramlarının mümkün kılındığı,
• Devlette gerçekleştirilecek ileri düzeydeki tüm bilgi teknolojileri uygulamalarının, politikalar, süreçler, bilgi ve teknoloji ile bütünleştirildiği,
• Şu anda devlet tarafından verilen çoğu hizmetin özel girişim ve sivil
toplum kuruluşları ile diğer kuruluşlar tarafından verildiği,
• Vatandaşların demokratik süreçlere katılması için yönetim ve ölçümlemeler geliştiren ve kendini sürekli yenileyen,
• Sayısal imza, elektronik oy verme ve vergilendirme gibi çağdaş sistemlerin haline geldiği,
• Kamu sektöründe, iletişim ve kayıt yönetiminin gündelik hayatın bir
parçası haline geldiği,
• Sürekli gelişmeleri takip eden bilgi teknolojileri yönetiminin varolduğu,
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• Birbiriyle uyumlu çalışabilen güvenli sistemlerin geliştirildiği,
• İnternet teknolojilerini kullanarak devletin açık bilgisine ulaşımın altyapısını oluşturulduğu,
• İnternet kullanımının kamu sektöründe ve halk arasında daha yaygın
hale gelmesiyle yeni bütünleşik hizmetler verebildiği,
• Araştırma kaynaklarının kullanılabilir bilgi sağladığı ve uygulanabilir
yöntemler geliştirilebildiği, bir devlet yönetimidir.
20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanılan bilgisayar internet teknolojisindeki gelişmeler tüm dünyada yepyeni bir değişime neden oldu. Bu değişim
ile birlikte ülkeler 1990’lı yıllarda e-devlet modeline yönelik çalışmalara
hız verdiler. BM ve Amerikan Kamu Yönetim Topluluğu (ASPA) tarafından yapılan araştırma da BM üyesi 190 ülkenin % 11’i e-devlet uygulamalarını hiç kullanmamış, % 17’si başlangıç düzeyinde, % 34’ü ileri düzeyde,
% 29’u interaktif, % 9’u online parasal işlem yapabilme olanağı sağlayan
ileri düzeyde yer almaktadır. Yönetsel sınırları aşan en üst düzeye henüz
hiçbir devlet ulaşamamıştır. Uluslararası danışmanlık şirketi Accenture’nin
raporuna göre e-devlet yapılanmasında en ileri seviyede olan Singapur,
Kanada, ABD gibi devletlerdir (Mert, 2009, 67).
3.1.2.E-Devletin Oluşum Aşamaları
Son yıllarda kamu yönetiminde, bilgisayar ve internet uygulamalarının
yaygınlaşması ile birlikte kamu-vatandaş-işletme ve çalışanlar arasındaki
ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Kamu web sitelerinin kullanımındaki bu
artış, e-devletin gerçekleşme yolunda olduğunun en önemli göstergesidir.
E-devlete giden yolda bugüne kadar kaydedilen aşamaları şu şekilde özetlemek mümkündür (Leigh ve Atkinson, 2001, 6-8):
İnternetin bilgi paylaşımı amacıyla kullanılması (1993-1998): Kamu
kurumlarına ait web siteleri, internetin ilk ortaya çıkışından 1990’lı yılların
sonuna kadar tamamen kullanıcılara bilgi sunulması amacına hizmet etmiştir. Bu aşamada, vatandaşlara herhangi bir interaktif hizmet sunulması
söz konusu olmamıştır. Esas olarak, günümüzde de kamu web sitelerinin
en önemli fonksiyonlarından birisi kullanıcılara bilgi sağlanmasıdır.
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Online olarak işlem yapılması ve hizmet sunulması: Kamu web siteleri 1990’lı yılların sonundan itibaren bilgi sağlayıcı modelden işlemsel modele doğru geçiş yapmaya başlamışlardır. İlk olarak bu, bir takım
formların internetten indirilmesi (download) ve daha sonra da doldurularak
ilgili birime posta ile gönderilmesi şeklinde olmuştur. Ancak devletler, artan bir şekilde vatandaşların işlemlerini online olarak tamamlayacakları bir
sisteme doğru yol almaktadırlar.
Web Sitelerinin Bütünleşmesi (2001-?): Vatandaşların kuyrukta bekleyip, netice itibariyle ilgili birime bir form teslim etmelerini gerektiren
hemen her işlemin web aracılığıyla daha etkin ve daha ucuz bir şekilde
yerine getirilmesi mümkündür. Öte yandan, bazı hizmetlerin internet aracı
kılınarak yürütülmesi sonucu açığa çıkacak personel ile de devletin, yüz
yüze yapılmaya devam edilecek işlemleri daha kaliteli bir şekilde sunması
mümkün olacaktır. Bu suretle, devlet örgütü aşamalı olarak küçülürken,
sunulan hizmetlerin sayısı ve kalitesi muhafaza edilebilecek, hatta daha da
artırılabilecektir.
3.1.3.Türkiye’de E-Devletin Oluşumu
Bilgi ve iletişim teknolojileri, etkin şekilde kullanıldıklarında tüm sektörlerde verimlilik artışı ve ekonominin genelinde de rekabet avantajı yaratmaktadır. Birçok ülke bu teknolojilerden en yüksek faydayı sağlamak
üzere stratejiler geliştirmekte ve hayata geçirmeye çalışmaktadır. Teknolojik değişim dinamikleri (bilgisayarlaşma, hızlı haberleşme, robotlaşma
vs.) devletin işleyişini ve hizmet sunum biçimini değiştirmektedir. Avrupa
Birliği de 2000 yılında belirlediği Lizbon Stratejisi ile 2010 yılına kadar
dünyanın en dinamik, rekabetçi ve bilgi tabanlı ekonomisi olma hedefini
koymuş, bu amaçla e-Avrupa Girişimini başlatmıştır. Bu girişime paralel
olarak, ülkemizi ve diğer AB adayı ülkeleri kapsayan e-Avrupa + Girişimi
de 2001 yılında başlatılmıştır.
Tüm bu çalışmalara paralel olarak ülkemizde de e-Türkiye Girişimi
başlatılmış, 2003 yılında bu alandaki çalışmaların tümünün e-Dönüşüm
Türkiye Projesi adı altında yürütülmesine karar verilmiştir.
Bilgi toplumuna dönüşümü amaçlayan e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin
önemli bir bileşeni olan e-devlet; birbiri ile entegre olmuş, etkin, şeffaf ve
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basitleştirilmiş iş süreçlerine sahip bir yapılanma gerektirmektedir. Bu çerçevede; birlikte çalışabilirliği mümkün kılmanın en temel araçlarından birisi, kurumların kullanacakları ortak norm ve standartları belirleyerek bilgi
sistemlerini ve entegre e-devlet hizmetlerini bu norm ve standartlar çerçevesinde geliştirmektir (Acar ve Kumaş 2008, 5). E-Devlet hizmetlerinin
kurumsal uygulamalar yerine, bütünleşik bir yapıda sunulmasına, mükerrerliklerin ve kaynak israfının önlenmesine, kurum içi ve kurumlar arasında elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımına yönelik çalışmalar çeşitli
kademelerde sürdürülmektedir. Nitekim 18 Aralık 2008 tarihinde faaliyete geçirilen e-Devlet web sitesi bu konularda önemli faydalar sağlamıştır
(http://www.ufukkilic.com.tr/tag/e-devlet/) (Erişim tarihi: 10.11.2011).
Kullanıcıların elektronik kamu hizmetlerine erişimi tercih etmelerinde hizmetin internetten sunum şekli ve seviyesi önemli rol oynamaktadır.
Ülkemizde kamu hizmetlerinin tek noktadan ve farklı kanallardan entegre
sunumunu hedefleyen ve 2008 yılı Aralık ayında faaliyete geçen e-Devlet
Ana Kapısından sunulan hizmet sayısında ve bu portalın ziyaretçi sayısında önemli artış olduğu dikkat çekmektedir (Tablo 1).

e-Devlet kapısına entegre olmuş hizmet
sayısı
e-Devlet kapısı ziyaretçi sayısı

2008

2009

2010

22

139

246

10.862

571.113

1.950.000

Tablo 1: E-Devlet Kapısı Hizmet Sunumu ve Ziyaretçi Sayısı
Hizmet sayısının e-Devlet Ana Kapısının hizmete açılmasından sonra
istikrarlı bir şekilde arttığı gözlenmektedir. Bununla birlikte, bu hizmetlerin büyük çoğunluğunun sınırlı sayıda kurum tarafından sağlandığı göz
önünde bulundurulmalıdır. Aynı dönemde, kullanıcı sayısında da önemli
artışlar gerçekleşmiş; 2009 yılında, 98.325’i kayıtlı kullanıcı olmak üzere
571.113 ziyaretçi sayısına, 2010 yılında ise 1,95 milyon kullanıcı sayısına
ulaşılmıştır (Bilgi Toplumu 2011 İstatistikleri, 2011, 76-78).
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Kimlik Paylaşım Sistemi,
Adres Kayıt Sistemi, Vergi Daireleri Otomasyonu Projesi (VEDOP I-II),
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Gümrük İdaresinin Modernizasyonu
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Projesi (GİMOP), Polis Bilgi Ağı (POLNET), Saymanlık Otomasyon Sistemi (Say2000i), e-Bildirge, MEDULA ve Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi yaygın olarak hizmet veren başlıca e-Devlet uygulamalarıdır. Merkezi
Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK), Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS),
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi gibi vatandaş ve iş dünyasına hizmet edecek önemli projelerin
de tamamlanması ile e-devlet alanında önemli gelişmeler kaydedilecektir
(Bilgi Toplumu 2010 İstatistikleri, 2010, 53).
3.2.Vergi Dairesi Otomasyon Projeleri (VEDOP)
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bilişim politikasını ve
bilgi teknolojileri yatırımlarını aşağıdaki vizyonu hayata geçirmek üzere
planlayıp uygulamaktadır (http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/138.doc)
(Erişim tarihi: 23.11.2011):
• Mükellefi müşteri olarak gören hizmet anlayışı
• Saydam, etkin ve verimli gelir idaresi
• Doğru bilgiyi zamanında üretme ve yönetime sunma
• Etkin denetim
• Teknolojiyi yakından izleyen idare
• Kurumlar arası bilgi/uygulama değişimini sağlayacak ve mükellefleri
vergi dairesine getirmeden hızlı ve güvenli hizmet vermeyi gerçekleştirecek bilgisayar altyapısı.
Bu hedeflere erişmek üzere, GİB, Vergi Dairesi Tam Otomasyonu Projesi (VEDOP) ismini taşıyan, vergi dairelerindeki tüm işlemlerin bilgisayar
yardımı ile yapılmasını sağlayan bir proje gerçekleştirmiştir.
3.2.1.VEDOP’un Fonksiyonları
Vergi Dairesi otomasyon projesinin üç amacı vardır: vergi yükünün
daha hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak, vergi tahsilâtını daha
verimli hale getirmek ve vatandaşlara ve işletmelere daha iyi hizmet sunmaktır. Bu bağlamda; VEDOP projesinin amacına ulaşması için bazı iş
fonksiyonlarına ihtiyacı vardır. Bu iş fonksiyonları aşağıda kısaca anlatılmıştır (Yalman, 2008, 70).
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3.2.1.1.E-Beyanname
Mükelleflerin vergi dairelerine verdikleri beyanname, bildirim, gelir
tablosu, bilanço ve A,B,C formları gibi formatlı ve tanımlı belgelerin internet üzerinden alınmasıdır.
E-Beyanname uygulaması kapsamında, ÖTV 2/A Beyannamesi hariç
olmak üzere 23 adet beyanname elektronik ortamda alınmaktadır. Elektronik ortamda alınan beyannameler, toplam beyannamelerin %99’unu kapsamaktadır (Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Faaliyet Raporu, 2010, 14).
3.2.1.2.Vergi Daireleri Otomasyonu (E-VDO)
E-Vdo uygulaması mevcut vergi dairesi uygulamalarının web tabanlı ve
n katmanlı mimariye uyarlanmasıdır (Özbek, 2007, 67). 2009 yılında Vergi Dairesi Otomasyon (VDO) uygulamaları ile çalışan vergi dairelerinin,
e-VDO otomasyon uygulamalarına geçirilmesi ile malmüdürlükleri gelir
servislerinin e-VDO otomasyon sistemi ile otomasyona alınması çalışmaları iki malmüdürlüğü haricinde tamamlanmıştır. Vergi mevzuatı değişiklikleri ve yenilikleri doğrultusunda vergi dairesi uygulama yazılımlarının
geliştirilmesine devam edilmektedir.
VEDOP-3 Projesi kapsamında Client-server bir yapıda bulunan lokal
otomasyon sistemi (VDO) ile çalışan vergi dairelerinde, merkezi yapıda
oluşturulan otomasyon sistemine (E-VDO) geçilmiş olup, otomasyon kapsamında bulunmayan malmüdürlüğü gelir servisleri de E-VDO otomasyon
sistemi ile otomasyon kapsamına alınmıştır (Gelir İdaresi Başkanlığı 2009
Faaliyet Raporu, 2010, 12).
3.2.1.3.Elektronik Banka Tahsilâtı İşleme Sistemi (EBTİS)
E-Tahsilat sisteminde, yetkili bankaların yaptığı tahsilatların mükellef
hesaplarına işlenmesindeki gecikmeyi ortadan kaldırmak hedeflenmiştir.
Bunun için, yapılan tahsilatlar yapıldığı anda banka tarafından GİB Bilgi
İşlem Merkezine aktarılacak, burada eş zamanlı olarak mükellef hesaplarına işlenecektir (Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Faaliyet Raporu, 2010,
17-18).
2009 yılında VEDOP uygulaması kapsamındaki vergi daireleri adına
yapılan banka tahsilatı toplam tahsilatın %68,19’unu (116.267.285.364
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TL) vergi dairesince yapılan tahsilat ise toplam tahsilatın %31,81’ini
(54.233.273.886 TL) oluşturmaktadır (Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Faaliyet Raporu, 2010, 17-18).
3.2.1.4.Veri Ambarı (Veria)
Veri ambarı, bir işletmenin ya da kuruluşun değişik birimleri tarafından
canlı sistemler aracılığı ile toplanan bilgilerin, gelecekte kullanılabilecek
ya da değerlendirilebilecek olanlarının arka planda üst üste yığılarak birleştirilmesinden oluşan büyük çaplı bir veri deposudur (web.sakarya.edu.
tr/~cagil/e-isletme/VeriAmbarlari.ppt) (Erişim tarihi: 01.12.2011).
Vedop projesi çerçevesinde yürütülen Veri Ambarı (Veria) uygulamaları, vergi denetimlerinin risk analizlerine dayalı olarak planlı ve koordineli
bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacına yönelik destek uygulamalarıdır (Akdemir, 2008, 112).
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iç ve dış kaynaklardan alınan veriler
diğer kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarından sağlanan verilerin
işlenmesi suretiyle kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile mücadele
edilmesine yönelik bir sistem kurulması amacıyla VERİA Projesi hayata
geçirilmiştir (Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Faaliyet Raporu, 2010, 14).
Bu projenin amaçları (Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Faaliyet Raporu,
2010, 14);
§ Teknolojik altyapı ve denetim sistemini kullanarak etkili bir yönetim
yapısı oluşturulması,
§ Kayıt dışı çalışan mükellefler ile beyan edilmemiş vergisel olayların
tespit edilmesi,
§ Beyanların sınıflandırılması ve beyanlar arası tutarlılığın kontrol
edilmesi,
§ Mükelleflerin beyanları arasında çapraz kontrol sağlanması,
§ Mükelleflerin profilleri ile eğilimlerinin tespit edilmesi,
§ Sektör ortalamalarının tespit edilmesi ve
§ Yönetim ve denetim faaliyetlerine yönelik istatistikler ve raporlar
üretilmesidir.
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3.2.1.5.Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi (Vedos)
Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi kapsamında denetim kapasitesinin
artırılmasına imkan verecek VEDOS projesi ile etkin denetim planlarının
yapılabilmesi, eş zamanlı olarak yürütülebilmesi, vergi denetmenleri tarafından yapılacak çalışmalarda uygulama birliği ve vergi denetmenlerinin
daha verimli çalışmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu sistem ile mükellefin yasal kayıtlarının ve Merkezi Risk Analizi Sistemi çerçevesinde
elde edilen verilerin elektronik ortamda vergi denetim elemanlarına aktarımı sağlanarak vergi incelemelerine h›z ve etkinlik kazandırılacaktır (İnce,
2009, 253). Bu bağlamda, ilgili birimlerce yapılan risk analizleri sonucu
incelenmesinde veya gönüllü uyum projesi kapsamında gönüllü uyuma
teşvik edilmesinde yarar görülen mükellefler VEDOS üzerinden Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderilmiş, yapılan incelemelere veya matrah artırımlarına ilişkin çalışmaların istatistiki sonuçlarının alınması sağlanmıştır
(Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Faaliyet Raporu, 2010, 15).
3.2.1.6. Elektronik Muhasebe Kayıt ve Arşiv Sistemi (EMKAS)
213 sayılı Vergi Usul Kanununca Bakanlığa tanınan yetki çerçevesinde elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda
tutulması ve düzenlenmesi uygulamasıdır (Gelir İdaresi Başkanlığı 2009
Faaliyet Raporu, 2010, 15). Bakanlıkça belirlenen işlem hacmi büyük kurumsal mükelleflere ait defter ve belgelerin elektronik ortamda alınarak
kağıt yerine, manyetik ortamlarda arşivlenmesini ve denetime sunulmasını
ile analiz edilmesini kapsar (Özbek, 2007, 68-69).
4.VEDOP’un Sağladığı Faydalar
Ülkemizde başlatılan ve Türkiye’nin en büyük bilgisayar otomasyonu
projelerinden birisi olan VEDOP projesi ile birlikte Maliye Bakanlığı Gelirler İdarisi Başkanlığına bağlı tüm vergi dairleri otomasyona geçmiştir.
Bu projenin hem devlete hem de işletmelere sağladığı faydaları iki başlık
altında incelemek mümkündür.
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4.1.Devlet Açısından VEDOP’un Faydaları
Elektronik devlet kavramının en önemli fonksiyonlarında biri olan VEDOP projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte devletin en önemli gelir
kaynağı olan verginin elde edilmesi için yapılan çalışmalar teknoloji ile entegre edilmiştir. Bu entegre ile birlikte bir takım faydalar ortaya çıkmıştır:1
- Devlet mükelleflerine; şeffaf, denetlenebilir, erişilebilir, kapsamlı,
hızlı hizmet sunan bir kurum olmuştur.
- Mükellefin vergi dairesine gitmesini gerektiren işlemler azalmıştır.
- Mükelleflerin vergi dairesinde bulunduğu zaman içerisinde işlemlerinin çok daha hızlı ve doğru yapılması sağlanmıştır.
- Vergi dairelerinin kendi aralarında ve merkezi yönetim ile elektronik
iletişiminin artması ile önemli ölçüde iyileştirilmiştir.
- Vergi dairelerinin verimlilikleri ve etkinlikleri artmıştır.
- Vergi dairelerinde mükellefe verilen hizmet kalitesi artırılmıştır.
- Tek sicil uygulaması ile vergi kaçağı en aza indirilmiştir, hem zamandan hem personelden hem araç gereçten büyük bir tasarruf sağlanmıştır.
- Vergi tabanının genişletilmesi, kayıt dışılığın ve vergi kaçakçılığının
azaltılması, vergi sisteminin basitleştirilmesi, sürekli ve etkin vergi denetimi yapılmasına yönelik veri ambarı oluşturulması projenin en önemli faydalarıdır.
- Elektronik Muhasebe Kayıt Arşiv Sistemi’nin gerçekleştirilmesi ile
ağaç tasarruf yapılacaktır.
- Etkin denetim planlarının yapılabilmesi, eş zamanlı olarak yürütülebilmesi imkanı, vergi denetmenleri tarafından yapılacak çalışmalarda
büro işlemlerinde uygulama bütünlüğü, izleyerek ve değerlendirerek vergi
denetmenlerinin performanslarının arttırılması ve daha verimli çalışmalarının sağlanması ise Vergi Denetmenleri Otomasyon Sisteminin (VEDOS)
faydalarıdır.
- Tüm mükellef ve istihbarat bilgilerine online erişim ile hızlı ve etkin
denetim sağlanarak, verimsiz işlerle zaman kayıpları önlenmiştir.
1 Diler Yalman, “Kamu Yönetiminde Elektronik Devlet Modeli Ve İşletmelerin Vergi Tahsilatlarının Elektronik Ortamda Uygulanması: Ankara İli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, s. 65, A.Atilla Uğur ve İbrahim Çütcü, “E-Devlet
Ve Tasarruf Etkisi Kapsamında Vedop Projesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt
1, Sayı 2, 2009, s. 15-16. derlenerek hazırlanmıştır.
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- E-beyannamelere ilişkin tahakkuklar otomatik olarak üretilerek mükelleflerin hesaplarına işlenmekte, tahsilatları banka aracılığı ile gerçekleştirilen mükellefler için vergi dairesine gelme zorunluluğu tamamen ortadan
kalkmakta, daha önceleri sayfalar ile ifade edilen beyanname bilgilerinin
manyetik ortamda taşınması rahatlıkla mümkün olmaktadır.
Yukarıdaki faydalardan da anlaşılacağı gibi VEDOP’un her bir işlevinin ayrı ayrı birçok faydası bulunmaktadır. Bu işlevlerin daha da artırılması yani devlet işlemlerinin teknoloji ile entegre edilme işleminin yaygınlaştırılması ile elde edilen fayda da artacaktır.
4.2.İşletmeler Açısından VEDOP’un Faydaları
Devletin VEDOP gibi büyük bir teknoloji projesine başlaması işletmelerinde işleyişlerini, alt yapılarını, çalışma şekillerini ve devletle olan
ilişkilerinde değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler işletmelerin
teknolojik alt yapılarının daha da iyilileştirilmesine neden olmuştur. Maliyet açısından teknolojik değişiklik işletmelere pahalı olsa da ileriye dönük yapılan bu yatırım kendi maliyetini unutturur düzeydedir. İşletmelerin
devletle birlikte yaptıkları bu değişim aralarında olan ilişkileri yüz yüze
görüşmeden sanal görüşmeye kaydırmıştır. Fakat yine yapılan araştırmalar
yüz yüze görüşmenin hala en çok tercih edilen yöntem olduğunu göstermiştir. Bunun nedenleri arasında internet üzerinden erişimin güç olması,
talep edilen hizmetin çevrimiçi sunulmaması, güvenlik ve maliyetle ilgili
kaygılardır. Tüm bunlara rağmen devletin bu köklü değişimin işletmelere
sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:
- İşgücü ve zamandan ciddi anlamda tasarruflar yaratılmaktadır.
- Kırtasiye masraflarının düşmesi ile birlikte çalışma koşullarında verimlilik ön plana çıkmaktadır.
- Elektronik ödemelerin ortaya çıkması ile güvenli ödemelerin bankalara veya vergi dairesine gitmeden internet üzerinden yapılabilmesi.
- Belge ihtiyacının internet ortamından temin edilebilmesi.
- Devletin oluşturduğu arşiv sayesinde işletmeye ait eski bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmesi.
- Devletin istediği belgelerin (beyanname, bildirge vb.) elektronik ortamda gönderilebilmesi.
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Görüldüğü gibi bu projenin hem devlet açısından hem de işletmeler
açısından birçok faydası bulunmaktadır. Bu projenin işlevleri daha da artırılarak elde edilen fayda maksimuma yükseltilmelidir. Devlet sadece mali
konularda değil bir çok bürokratik işlemini teknoloji ile entegre etmek zorundadır. Çünkü günümüz ve geleceğimizin getireceği koşullar bunu gerektirmektedir.
5.Sonuç
Yirminci yüzyılın sonlarında dünya çapında uygulama alanı bulan
e-devlet, genel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri ve özellikle internet
vasıtasıyla devlet hizmetlerinin elverdiği ölçüde online alana taşınmasıdır.
E-devlet, kamu yönetiminde devleti hantal yapısından kurtarabilecek ve
kamu kurumlarının bilgi teknolojileri aracılığıyla yeniden yapılanmasını
sağlayacak bir atılımdır. Ülkemizde mevcut duruma baktığımızda, e-devlet
için yeterli adımların atılamamış olduğunu ve sadece kurumsal bazda oluşturulan kısıtlı web uygulamaları ile sınırlı kaldığını görmekteyiz. Ülkemizde e-devlet uygulamaları başta teknik ve hukuki altyapı eksiklikleri olmak
üzere, gerek vatandaşlar gerekse kamu bürokrasince e-devlet kullanım
amacı tam olarak özümsenememiş ve ülkemizde e-devlet anlayışı arzulanan noktaya henüz ulaşamamıştır. E-devlete geçerken öncelikle hukuksal altyapının ve teknolojik altyapının sağlanması ve en önemli unsur olan
insana yatırım yapılması gerekmektedir. Her konumdaki insanın bilişim
teknolojileri konusunda eğitilmesi gerekmektedir.
Ancak ülkemizin e-devlete geçiş konusunda karşı karşıya kaldığı sorunlar da mevcuttur. İnternet ve bilgisayar kullanımına dair eğitim eksikliği,
vatandaşların güvenlik endişeleri, kurumların internet sitelerinin güncellik
ve işlevsellikten uzak olması, bir başka deyişle e-devlet altyapısının yetersiz olması e-devlete geçiş konusunda baslıca sorunlar arasında sayılabilir.
Çalışmada ele alınan diğer bir konuda e-devlet kapsamında Türkiye’nin
uygulamış olduğu en büyük projelerden olan VEDOP’tur. Gelir İdaresi
Başkanlığı bilgi teknolojilerine yönelik olarak Vedop1, Vedop2 projelerini
hayata geçirmiştir. Vedop3 projesini de uygulamaya koymaya başlamıştır.
Vedop1 ile E-Kurum olma sürecini Vedop2 ile de E-devlete entegrasyon
sürecini tamamlamıştır.
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Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesi ve İnternet vergi dairesi uygulaması ile gerekli bilgiye internet ortamından ulaşılarak 7 gün 24 saat kesintisiz, yüksek performans ve şeffaf devlet anlayışı ile devlet ve mükellef
arasındaki etkileşimi önemli ölçüde gerçekleştirmiştir.
VEDOP projesi ile vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilişim teknolojileri ile otomasyona geçirilerek is yükü azaltılmış, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve verimlilik artırılarak, bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar, destek ve yönetim bilgi sistemi oluşturulmuştur.
Ayrıca projeyle birlikte GİB, mükellefini daha iyi tanıyan teknolojik
olanakları mükelleflere sunan, aynı zamanda ödevlerini yerine getirmeyen
mükellefi daha etkin izleyerek yaptırım uygulayan bir gelir idaresi yapısına
ulaşılmıştır. Beyannameleri internet ortamında gönderilmesi ile mükelleflerin arşivleme, posta ve ulaşım nedeniyle katlanmak zorunda oldukları
maliyetler ortadan kalkmış ve mükelleflerin vergi dairelerine gelme ihtiyacının en aza indirilmesi sağlanmıştır.
Bu proje sadece kamu sektörünü değil aynı zamanda özel sektörü de etkisi altına almıştır. Devletin bu köklü değişimin işletmelerde de işgücü ve
zaman tasarrufu, kırtasiye masrafların düşmesi, devletin istediği belgelerin
hazırlanmasında etkinlik ve verimliliğinin artırılması, elektronik ödemelerin ortaya çıkmasıyla ödemelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi gibi
faydalar sağlamıştır.
VEDOP’un tamamlanmasıyla birlikte GİB, saydam ve verimli iş süreçleri ile mükellefine sunduğu hizmet kalitesini artırarak “koşulsuz müşteri
memnuniyetini” yakalamış olacaktır.
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6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 89’UNCU
ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN 10’UNCU
MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz,
dünyada da gerçekleri o kadar az görmeye başlar.
Heywood Braun

Doç. Dr. Ahmet EROL*
1. KONU
6322 sayılı Yasa (T.C. Yasalar, 15.06.2012) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) “Diğer İndirimler” başlıklı 89’uncu maddesinde
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) “Diğer İndirimler”
başlıklı 10’uncu önemli değişiklikler yapılmıştır. GVK’nın 89’uncu maddesinde yapılan değişikliklerin irdelenmesi yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
2. KONUNUN ANALİZ ve DEĞERLENDİRMESİ
GVK’nın 89’uncu maddesi ile KVK’nın 10’uncu maddesi teknik anlamda kazanç unsurlarının kendi özel bölümlerinde düzenlenmiş olan indirimler dışında kalan ve bütün kazanç unsurları bakımından ortak olarak
anlam ifade eden indirimleri bir araya toplayan maddedir. Kazancını beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olan tüm kazanç ve irat sahipleri,
gelir vergisinin veya kurumlar vergisinin matrahının tespitinde, gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden GVK’nın
89’uncu maddesinde ve KVK’nın 10’uncu belirtilen indirimleri yapabilirler.
Söz konusu maddede 6322 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler aşağıda
maddeler halinde ayrı ayrı irdelenecektir:
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2.1. GVK’nın 89/5 ve KVK’nın 10/ç Maddesinde Yapılan Değişiklik
6321 sayılı Yasa ile değişmeden önce GVK’nın 89/5’inci maddesi şöyledir:
“Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada
öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci
yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve (6322 sayılı
kanunun 9.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)rehabilitasyon
merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için
bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış
ve yardımların tamamı.”
GVK’nın 6321 sayılı yasa ile değişen 89/5’inci maddesi ise şöyledir:
“Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere
ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile
çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi
ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din
eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu
tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü
nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.”
KVK’nın 6321 sayılı Yasadan önceki 10/ç maddesi şöyledir:
“(c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul,
sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme
yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her
türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.”
KVK’nın 10/ç maddesinde 6322 sayılı Yasa ile değişiklik yapıldıktan
sonraki hali şöyledir:
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“(c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul,
sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare
amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler
ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için
bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış
ve yardımların tamamı.”
Bu maddelerde yapılan değişiklikle mülki amirlerin izni ve denetimi
ile yaptırılacak ibadethanelere yönelik olarak yapılacak her türlü ayni ve
nakdi bağışların tamamı beyanname üzerinde bildirilen matrahtan indirilebilecektir. GVK ve KVK’ya eklenen bu hükümlerden hangi ibadethanelerin yararlanacağı açık olmadığına göre, “ibadethane” kavramından,
tüm dinlerin ibadethanelerini anlamak gerekir. Yani, cami, kilise, sinegog,
havra ve diğer bütün kabul edilen dinlerin ibadet edilen yerlerine yönelik
olarak vergi mükellefleri tarafından yapılan her türlü ayni ve nakdi bağışların tamamı beyanname üzerinde bildirilen gelir vergisi veya kurumlar
vergisinden indirilebilecektir.
Buraya kadar olan açıklamalarda herhangi bir sorun söz konusu değildir. Ancak sorun “ibadethane” kavramından resmi olarak ne anlaşıldığı
noktasında çıkacaktır. Çünkü, Türkiye’de bir yerin ibadethane olup, olmadığına Diyanet İşleri Başkanlığı karar vermektedir. Türkiye uygulamasına
bakıldığında, bu konuda uzun zamandan bu yana ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin; Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkelerine vergilerini ödeyene Aleviler
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden herhangi bir pay alamamakta ve onların ibadethane olarak kabul ettiği Cem Evlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı
ibadethane olarak değil, bir derneğin kültürel aktivitelerini yerine getirdiği
bir mekan olarak kabul etmekte ve buraların yapılması ve yaşatılması için
bütçesinden herhangi bir pay ayırmamaktadır. Durum böyle olunca, GVK
ve KVK’da ibadethanelere yönelik olarak getirilen bu teşvikten Cem Evlerinin yapımı ve faaliyetlerini devam ettirmeleri için yapılacak ayni ve nakdi
bağışlar yararlanacak mıdır?
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Bizim düşüncemize göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2, 3,
4, 5 ve 10’uncu maddelerinden hareketle bu indirim hakkından Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın görüşü ne olursa olsun, hangi inanca mensup olurlarsa olsunlar inanç sahiplerinin ibadethane olarak gördükleri, bildikleri
ve tanıdıkları tüm yerlerin yapımı, inşaası ve faaliyetlerini sürdürmeleri
için yapılacak her türlü ayni ve nakdi bağışın GVK ve KVK mükellefleri
tarafından beyanname ile bildirilen matrahları üzerinden indirim konusu
yapılması gerekir.
GVK 89/5 ve KVK 10/ç maddelerinde yapılan bu değişiklik yukarıda
açıkladığımız şekilde geniş olarak yorumlanmadığı ve uygulanmadığı taktirde getirilen bu hüküm Anayasa’nın 2, 3, 4, 5 ve 10’uncu maddelerine
aykırılık oluşturur.
GVK 89/5 ve KVK 10/ç maddelerine 6322 sayılı Yasa ile eklenen “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler”
ibaresi, çok tartışma yaratacak bir hüküm olmuştur. Bu hükmün, başka
dinler bakımından yürütülen yaygın dinlerini öğretme faaliyetlerini de
kapsaması gerekirken, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yapılan yaygın din eğitimi verilen tesislerin madde kapsamında düzenlenmiş
olması Anayasal anlamda ciddi sorun yaratacak niteliktedir. Yapılan bu
düzenleme var olan şekliyle Anayasa’nın 2, 3, 4, 5 ve 10’uncu maddelerine aykırı görünmektedir. Bu aykırılığın ortadan kaldırılmasının yolu,
bu hükmün yeryüzündeki tüm inançlarsa yönelik yaygın eğitim tesislerini
kapsaması ile olanaklıdır.
2.2. GVK’nın 89/13 ve KVK’nın 10/ğ Maddesinde Yapılan Değişiklik
6322 sayılı Yasa ile GVK’nın 89’uncu maddesine 13 ve KVK’nın
10’uncu maddesine ğ bentleri eklenmiştir.
GVK 89’uncu madde ile KVK 10’uncu maddeye eklenen bu yeni bentler aynıdır ve şöyledir:
“Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi
yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi
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olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş
olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden
elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura
veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye
veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulamasına
ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Gerek GVK’ya ve gerekse KVK’ya eklenen bu düzenleme Türkiye’ye
yeni yatırım yapılmasını desteklemek adına çok yararlı ve ileri bir adım
olmuştur. Bu destekten yararlanmak için bazı koşullar gereklidir. Bunlar:
1. İndirime konu olabilecek iş alanları:
a. Mimarlık,
b. Mühendislik,
c. Tasarım,
d. Yazılım,
e. Tıbbi raporlama,
f. Muhasebe kaydı tutma,
g. Çağrı merkezi
h. Veri saklama hizmeti
i. İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık.
2. İndirimden yararlanım koşulları:
a. Bu hizmetler Türkiye’de yerleşmiş olmayana kişilere verilmelidir.
b. Bu hizmetler kanuni ve iş merkezi dışarıda olanlara verilmelidir.
c. Bu hizmetler Türkiye’de verilmelidir.
d. Bu hizmetlerden yurtdışı yerleşiği gerçek ve/veya tüzel kişiler yararlanmalıdır.
e. Bu hizmet karşılığı düzenlenecek fatura yurtdışı yerleşiği gerçek ve/
veya tüzel kişi adına düzenlenmiş olmalıdır.
3. İndirimin oranı:
a. İndirim oranı sadece bu alanlardaki faaliyetlerden elde edilen kazançların % 50’sidir.
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b. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Getirilmiş olan bu düzenleme ile yukarıda belirtilen alanlarda
Türkiye’de faaliyet gösterecekler bakımından ciddi bir özendirme önlemdir. Çağrı merkezi, veri depolama faaliyetleri, muhasebe kaydı tutma, yazılım, tıbbi raporlama, eğitim ve sağlık gibi stratejik, istihdam, teknoloji ve
yarattığı katma değer bakımından çok stratejik alanlarda önemli yurtdışı
yatırımların Türkiye’ye girmesini sağlayacaktır. Konu indirim olmasına
rağmen, ülkeye girecek bu alandaki yatırımların yaratacağı istihdam, gelir
ve katma değer ile ardıl ekonomiler nedeniyle vergi hasılatında da ciddi bir
artış meydana gelecektir. Bu anlamda gerek GVK 89/13 ve gerekse KVK
10/ğ düzenlemesi son derece yerinde olmuştur.
3. SONUÇ
Yasal metinlerdeki düzenlemeler aklı selimle, üzerinde düşünülerek,
önyargısız oluşturulduğu taktirde “hukuk” olmakta; önyargılarla ve çeşitli
yanlı güdülerle oluşturulduğu taktirde ise kanun boyutunda kalmaktadır.
Yapılan düzenleme hukuk niteliği kazandığında toplumun ve hatta evrensel anlamda bütün insanlığın gelişimine katkı sunmakta; kanun boyutunda
kaldığında ise, sadece sıkıntılara neden olmaktadır.
Bu bağlamda, 6322 sayılı Yasa ile GVK 89/5 ve KVK 10/ç maddesinde
yapılan düzenlemeler ne yazık ki, “kanun” olarak kalmaya ve toplumsal
yapıda sıkıntı yaratmaya; GVK 89/13 ile KVK 10/ğ maddeleri ise “hukuk”
olarak topluma ve insanlığa ciddi anlamda katkı sunmaya aday görünmektedir.
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