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SUNUŞ
Günümüzde gittikçe karmaşıklaşan ve rekabetin arttığı bir ortamda muhasebe mesleğini yürüten bizlerin de bu süreçle başa çıkabilmeleri için faaliyetlerimizi-firmalarımızı, nasıl daha iyi yönetebileceğimiz ve nihai olarak güvenli, karlı, profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterebileceğimiz
temel sorun olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu genel çerçevede meslek mensuplarının, karşı karşıya kaldıkları fırsatları ve tehditleri ortaya koymak, rekabet edebilmek, karlılığı ve sürdürülebilirliğini geliştirmek, yönetenlerin uzmanlığını, yetkinliğini ve verimliliğini iyileştirmek, hizmetleri yüksek kalitede sağlamak için uygun bir ortam oluşturmak
ve nihayetinde daha sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yapması gerekenler,
kısa vadede ulaşılması zorunlu en temel hedefi olmalıdır. Bu süreç, biz meslek
mensuplarının da kurumsal yönetim anlayışı içinde, hizmet sunmalarını zorunlu hale getirmektedir.
,Artık meslek mensubunun başarı için en önemli unsurun kendi stratejisini,
ortaklarının ve çalışanlarının gitmek istedikleri yolu bilmesi kurumsallaşma
yol haritasını ortaya koyması gerekir.
Biliyoruz ki, mevcut faaliyetlerimizi kurumsal bir yapıya taşıyamamış olmak
sürdürülebilir ortaklıklar kurmamızın önündeki en önemli engeldir.
Bu gelişmeler yanında dünyada gelişmiş ülkelerde uygulanmaya başlanan ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun uygulaması ile birlikte mali müşavirlik
ve denetim hizmetlerinde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Meslek
mensuplarımızın değişen talep ve standartlara uygun hizmet verebilmesi ve
farklı hizmetleri sunabilmesi için belli konularda uzmanlaşması, ihtiyaç duyulan diğer konularda uzmanlaşmış meslek mensupları ile işbirliği ya da ortaklık yaparak bir kurum çatısı altında ekip halinde çalışması gerekecektir.
Bu süreçte kurumsallaşmak isteyen meslek mensuplarına en uygun modellerin
oluşturulması ve uygulama desteği sağlanması amacıyla Meslek Mensubu Kurumsallaşma çalışmaları başlatılmış odamız bünyesinde hizmet verecek olan
bir Kurumsallaşma Destek birimi oluşturulmasına karar verilmiştir.
Bu birimde şirketleşmek ve kurumsallaşmak isteyen Meslek Mensuplarına ;
• Rehberlik hizmetleri,
• Kaynak Destek Hizmetleri,
• Gözetim ve Yönlendirme Faaliyetleri,
• Sertifikasyon Hizmetleri,
• Eğitim – İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri,konularda  hizmet verilecektir.
114. sayımızda görüşmek üzere esenlikler diliyoruz.
YÖNETİM KURULU
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VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU:
GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
Mustafa İNANÇ*
1-Giriş
Vergi sistemimizde Vergi Usul Kanununda(T.C. Yasalar, 10.01.1961)
uygulama alanı bulan maddi duran varlık yenileme fonu, değer artış fonu,
gibi fon kaynaklı teşvik unsurlarına ilave olarak, 6322 Sayılı Yasa ile vergi literatürüne “Girişim Sermayesi Fonu” teşvik unsuru eklenmiştir.6322
Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.06.2012 tarih ve 28324
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Anılan Torba Kanunun 14.maddesiyle girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapan gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerini teşvik amaçlı birtakım düzenlemeler yapılmış ve 213 Sayılı
Kanunun Vergi Usul Kanunun 325/A maddesine eklenmiştir. Bahsi geçen
fon oluşturmaya yönelik teşvik amaçlı düzenlemeler aşağıdaki gibidir.
“MADDE 14-213 Sayılı Kanunun 325 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 325/A maddesi eklenmiştir.
“Girişim sermayesi fonu
MADDE 325/A-(1) Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan girişim
sermeyesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim
sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem
kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir.
Bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşamaz.
(2)Girişim serrmayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir
hesapta tutulur .Mükelleflerce, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına
yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
* Vergi Müfettişi

EYLÜL - EKİM 2012

193

MALİ

ÇÖZÜM

(3)Bu fon amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması ,dar mükelleflerce
ana merkeze ana merkeze aktarılması, işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi yada girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse
senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden
çıkarılmasında itibaren 6 ay içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden
kullanılmaması halinde, bu işlemlerin yapildığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulur.
(4)Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir”.
Anılan torba yasanın 9.maddesiyle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
(T.C.Yasalar, 06.01.1961) “Diğer İndirimler” başlıklı 89.maddesinin 1.fıkrasına;
“12. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 325/A maddesine gore girişim
sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların tutarların beyan edilen gelirin %
10’unu aşmayan kısmı.” Ibaresi eklenmiştir.
Yine anılan torba yasanın 35.maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunun (T.C.Yasalar, 21.06.2006 ) “Diğer İndirimler” başlıklı 10.maddesinin g fıkrasına
“g) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim
sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı.” Ibaresi eklenmiştir.
2-Girişim Sermayesi Fonunun Kapsamı
Girişim sermayesi fonu, Vergi Usul Kanunun 325/A-1 maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermeyesi yatırım
ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım
fonu paylarının satın alınması amacıyla oluşturulması gerekmektedir.
Türkiye’de kurulmayan yabancı sermayeli girişim sermayeli yatırım ortaklıkları veya girişim sermayesi yatırım fonları, girişim sermayesi fonunun
kapsamı dışında kalmaktadır.
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) kayıtlı sermayeli olarak
kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırım194
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larına yönelten ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (T.C. Yasalar,
30.07.1981) risk sermayesi yatırım ortaklığı olarak ifade edilen ortaklıklar olup, Portföyündeki girişim sermayesi yatırımlarından kar sağlayan girişim sermayesi yatırım ortaklığı, yılsonunda bu karı ortaklarına temettü
olarak dağıtabilmekte ve böylece girişim sermayesi gelirini ortaklarına
aktarabilmektedir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin birinci
fıkrasının (o) bendine, 36 ncı maddesine ve 39 uncu maddesine dayanılarak, Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hazırlanmış 20.03.2003 tarih ve 25054 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu tebliğde geçen;
Girişim Sermayesi Yatırımı, bu Tebliğin 20 nci maddesindeki esaslar
çerçevesinde yapılan yatırımı,
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, kayıtlı sermayeli olarak kurulan
ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına
yönelten ve Kanunda risk sermayesi yatırım ortaklığı olarak ifade edilen
ortaklıkları,
Girişim Şirketi, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri,
Portföy Değeri, ortaklığın aktifinde bulunan, girişim sermayesi yatırımları ile ikincil piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ve ters
repo işlemlerinin rayiç değerleri toplamını,
Lider Sermayedar, ortaklık hisse senetlerinin halka arz edilmesi sonrasındaki pay edinimleri hariç olmak üzere, ortaklıkta tek başına veya bir
araya gelmek suretiyle sermayenin asgari % 25’i oranında pay sahibi olan
ve bu Tebliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı şartları taşıyan ortak ya da
ortakları,
Nitelikli Yatırımcı, Yatırım fonları, emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul
yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans
kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca
kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle
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bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 trilyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,
Tahsisli Satış, sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden
hisse senetleri ile mevcut hisselerin hissedarlarınca, halka arz edilmeyerek,
doğrudan dışarıda yerleşik kişilere ve/veya kayıt öncesi belirlenmiş yurt
içinde yerleşik kişilere tahsisli olarak satışını ifade etmektedir.
Şu anda ülkemizde, Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun Web sitesinde faaliyette olduğu yatırımcılara duyurulmuş olan 6 adet GSYO bulunmaktadır.
Türkçe’ye “yatırım sermaye fonu” olarak çevrilse de yaygın olarak “girişim sermayesi fonları” şeklinde kullanılmaktadır. Private Equity Fonları
büyüme potansiyeli olan veya kapasitesinin altında performans gösteren
şirketlere ortak olup değerini artırdıktan sonra hisselerini satarak ekonomik kar yaratmayı amaçlayan girişimlerdir. Bu fonların ellerindeki kaynak
uzun vadeli yatırım yapmak isteyen varlıklı kişi ve kuruluşların, özellikle
emeklilik fonlarının sağladıkları sermaye ile oluşturulmaktadır.
3-Girişim Sermayesi Fonunun Oluşturma Şekli ve Sınırı
Bir önceki bölümde açıklandığı şekilde; Girişim sermayesi fonu, Vergi
Usul Kanunun 325/A-1 maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulunun
düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak
olan girişim sermeyesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması
veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla
oluşturulması gerekmektedir.
Vergi Usul Kanunu 325/A-1maddesinin devamında; Girişim Sermayesi Fonu, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden ayrılabilecek olup, bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10’unu ve
öz sermayenin %20’sini aşamayacaktır.Burada 3 önemli husus, birarada
aranmaktadır..Bunlar;
*Girişim Sermayesi Fonu, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen
gelirden ayrılmalı,
* bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10’unu aşmamalı,
*Yine bu fon öz sermayenin % 20’sini aşmamalıdır.
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Oluşturulan girişim sermayesi fonun pasifte geçici bir hesapta takip
edileceği hüküm altına alınmıştır.Bu durum girişim sermayesi fonu oluşturacak olanların bilanço usulüne gore defter tutan gelir vergisi mükellefleri
ile kurumlar vergisi mükelleflerinin olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.
4-Girişim Sermayesi Fonunun Uygulamasının İhlali
Vergi Usul Kanunun 325/A-2 maddesi uyarınca; Girişim serrmayesi
fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutululmalıdır.Yine
aynı yasal düzenlemenin devamında ,mükelleflerce, fonun ayrıldığı yılın
sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği hüküm altına
alınmıştır.Bu düzenlemede, ihlal durumunda vergi cezası alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.Düzenleme sadece zamanında alınmayan
vergiler ile gecikme faizlerinin birlikte tahsil edileceğine yöneliktir.
Vergi Usul Kanunun 325/A-3 maddesi gereğince; Bu fonun amacı dışında;
*herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,
*işletmeden çekilmesi,
*ortaklara dağıtılması ,
*dar mükelleflerce ana merkeze ana merkeze aktarılması,
*işin terki,
* işletmenin tasfiyesi,
* İşletmenin devredilmesi,
* İşletmenin bölünmesi
* girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren 6 ay içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması
halinde,
bu işlemlerin yapildığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulacaktır.
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5-Sonuç
6322 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.06.2012 tarih
ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Anılan
Torba Kanunun 14.maddesiyle girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına
veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapan gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerini teşvik amaçlı birtakım düzenlemeler yapılmış ve
213 Sayılı Kanunun Vergi Usul Kanunun 325/A maddesine “Girişim Sermayesi Fonu” yasal düzenlemesi eklenerek vergi mükelleflerine bir teşvik
unsuru daha yaratılmıştır.
Girişim sermayesi fonu, Vergi Usul Kanunun 325/A-1 maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak
Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermeyesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu
paylarının satın alınması amacıyla oluşturulabilir.
Vergi Usul Kanunu 325/A-1maddesinin devamında; Girişim Sermayesi
Fonu, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden ayrılabilecek
olup, bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10’unu ve öz
sermayenin %20’sini aşamayacaktır.
Vergi Usul Kanunun 325/A-2 maddesi uyarınca; Girişim serrmayesi
fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutululmalıdır.Yine
aynı yasal düzenlemenin devamında ,mükelleflerce, fonun ayrıldığı yılın
sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği hüküm altına
alınmıştır.
Vergi Usul Kanunun 325/A-3 maddesi uyarınca; bu fonun amacı dışında
herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi,
ortaklara dağıtılması ,dar mükelleflerce ana merkeze ana merkeze aktarılması, işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi yada girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi
yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasında itibaren 6 ay içinde
bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde, bu işlemlerin yapildığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulacaktır.
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Konunun Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tebliğle desteklenmesi uygulamada ortaya çıkacak problemleri kaldıracağı inancını taşımaktayız.
KAYNAKÇA
TC Yasalar (10.01.1961) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (10703 Sayılı)
TC Yasalar (06.01.1961) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (10700 Sayılı)
TC Yasalar (13.06.2006) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26205 Sayılı)
TC Yasalar (30.07.1981) 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (17416 Sayılı)
TC Yasalar (15.06.2012) 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun,Ankara: Resmi Gazete (28324 Sayılı)
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KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME
FİİLİNİN ÖNEMİ
Fatih GÜNDÜZ*
I-GİRİŞ
Sahte belge düzenleme fiili Vergi kanunlarında en ağır yaptırım öngörülen bir suçtur. Yine sahte belge kullanımı da vergi kanunları açısından
suç sayılan eylemlerdendir. Sahte belge düzenleme fiili kayıt dışılığın yüksek olduğu ekonomilerde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Özellikle vergi
incelmelerinde en fazla karşılaşan eylem sahte belge kullanımından kaynaklanmaktadır. Yani sahte belge kullanımı vergi kaçırma yöntemi olarak
kullanılan en fazla yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu nedenle sahte belge düzenleme olayı vergi kaybına sebebiyet veren en önemli fiillerdendir. Söz konusu fiilin engellenmesi ile vergi kaybı
ve kayıt dışı ile mücadelede önemli bir mesafe kaydedilmiş olur. Bizde
yazımızda sahte belge düzenleme fiilinin nedenleri ile alınması gereken
önlemleri açıklamaya çalışacağız.
II-SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNE İLİŞKİN VERGİ
KANUNLARINDAKİ YAPTIRIMLAR
Konuyu yasal çerçevede tartışırken sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kavramlarına değinmemiz gerekmektedir. Sahte belge
V.U.K. nun 359/b-1. maddesinde “b) Vergi kanunları uyarınca tutulan
veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok
ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya
belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar (Sahte belge, gerçek bir muamele veya
durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.) şeklinde
hüküm altına alınmıştır.
Yine aynı kanunun 359/a-2 maddesinde ise muhteviyatı itibariyle ya* Vergi Müfettişi
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nıltıcı belge düzenleme ve bu belgeleri kullanmanın 18 aydan 3 yıla kadar
hapis cezası gerektirdiği hüküm altına alınmıştır. Kanun metninde muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge “…Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle
gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belgedir.” Şeklinde tanımlanmıştır.
Sahte belge tanımına ilişkin daha geniş açıklama Maliye bakanlığınca
çıkarılan 84 nolu tebliğde yapılmıştır. 84 Nolu Tebliğin II/1-1.2 bölümünde Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(SMİYB) başlığı altında
aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
“…1.2. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB)
İade taleplerinin yerine getirilebilmesi, düzenlenen ve kullanılan belgelerin geçerliliğine ve gerçeği yansıtmalarına bağlıdır.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tanımına Vergi Usul
Kanununun 359 uncu maddesinde yer verilmiştir. İade taleplerinin değerlendirilmesi sırasında anılan maddede yer alan hükümlerin dikkate alınması gerekmektedir.
Buna göre, sahte belge gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde
bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. Bu itibarla; bir mal hareketi veya
hizmet ifası söz konusu olmaksızın düzenlenen belgeler sahte belge olarak
kabul edilecektir.
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler ise gerçek bir muamele veya
duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgelerdir. Buna göre;
- mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden az veya çok gösteren,
- alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif edilmiş,
- mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge
düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler (bu
belge kullanıcı açısından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, düzenleyen açısından sahte belge olarak kabul edilecektir.)
Kanun maddeleri incelendiğinde sahte belge düzenleyenler ile kullananlara kanunda aynı ceza öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme hapis
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cezasına ilişkin yapılan düzenlemedir. Özellikle sahte belge kullanan mükellefler açısından Katma Değer Vergisi ve Kurumlar veya Gelir Vergisi
açısından da değerlendirme yapılıp kayba uğratılan vergi ve bu vergiye
ilişkin vergi ziyaı cezası üç kat olarak uygulanmaktadır. Yani sahte belge
düzenleme ve kullanımı kanun yapıcı tarafından hem ekonomik hem hapis
cezası gerektiren yaptırımlara bağlanmıştır. Ayrıca sahte belge kullanan ve
düzenleyen mükellefler vergi dairesince Özel Esaslar tablosuyla VEDOP
(Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sisteminde kayıt altına alınmaktadır.
III-SAHTE BELGE DÜZENLENMESİNİN NEDENLERİ
Sahte belge düzenlenmesinin çok çeşitli nedenleri vardır. Ancak burada
sahte belge düzenleyen mükellefleri buna iten en büyük sebep düzenlenen
sahte faturaları kullanan mükelleflerden gelen taleplerdir. Yani sahte belge düzenleme fiili talep olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle
sahte belge kullanan mükelleflerin sahte belge kullanımına iten sebepler
araştırılıp bu nedenlere göre çözüm üretilmesi gerekmektedir. Sahte belge
kullanan mükellefler ise sahte belge kullanma nedenleri çok çeşitlidir. Örneğin bazı mükellefler belgelendiremediği emtiayı veya yaptığı gideri belgelendirmek maksadıyla sahte belge kullanmak zorunda kalabilmektedir.
Bazı mükellefler ise tüm alım ve satımları kayıtlı olmasına rağmen daha
az vergi ödemek maksadıyla sahte belge kullanabilmektedirler. Bazen
mükellefler ise devletçe verilen teşvik uygulamalarından yararlanabilmek
maksadıyla sahte belge kullanmaktadırlar. Özellikle Tarım Bakanlığınca
çiftçilere veya mükelleflere yapılan ürün destekleme priminin daha fazla
alınabilmesi maksadıyla sahte belge düzenlenebilmektedir. Yine sahte belge kullanmaya iten nedenler arasında bazı sektörlerde ise ödenen Katma
Değer Vergisinin diğer mükelleflere yansıtılamaması nedeniyle oluşan finansman yükünden kaynaklanabilmektedir.
Sahte belge düzenleme fiilinde yukarıda saydığımız nedenler sahte belge talep eden mükelleflerin sahip olduğu nedenlerdir. Ancak sahte belge
düzenleyen mükellefler de vergi kanunları açısından ağır yaptırımlara bağlanan bu fiile iten nedenlerde mevcuttur. Özellikle sahte belge düzenleme
fiilinde maliyetin neredeyse sıfıra yakın olmasına rağmen elde edilen kazancın çok yüksek düzeyde olması sahte belge düzenleme fiilinin ekonoEYLÜL - EKİM 2012
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mik sebebini oluşturmaktadır. Yine sahte belge düzenleyen mükelleflere
kanunda öngörülen yaptırımların yetersiz olması veya bu yaptırımların
yargısal sürecin uzun olması, bu eylemlere yargı tarafından uygulanan
cezaların caydırıcı olmaması ve neredeyse belirli aralıklarla çıkarılan af
kanunlarının kanuni yaptırımların etkisini ortadan kaldırması da hukuksal
nedenleri oluşturmaktadır.
Yine ülkemizde vergi inceleme oranının çok düşük düzeyde olması ve
sahte belge düzenleyen mükelleflerin tespit edilmesinin belirli bir zaman
alması da sahte belge düzenleme fiilinde idari nedenler olarak sayılabilir.
IV-SAHTE BELGE DÜZENLENMESİNİN ÖNLENMESİNDE
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1-Sahte Belge Düzenleme Fiiline İlişkin Yaptırımlar Ağırlaştırılmalı
Güncel vergi kanunlarına göre sahte belge düzenleyen mükellefler ile
sahte belge kullanan mükelleflere hapis cezası olarak aynı yaptırımlar öngörülmüştür. Ancak vergi cezaları dikkate alındığında sahte belge kullanan
mükellefler sahte belge düzenleyen mükelleflere göre daha ağır yaptırımla
karşı karşıyadır. Bu nedenle sahte belge düzenleyen mükellefler ile sahte
belge kullanan mükelleflerin ceza yaptırımlarının birbirinden farklı olması
gerekmektedir.
Yine sahte belge düzenleyen mükelleflere şu anki vergi mevzuatında
bulunan düzenlemelerden daha farklı önleyici yaptırımlar uygulanması gerekmektedir. Çünkü sahte belge düzenleyen mükellefler hakkında rapor
düzenlenmesine rağmen yargı sürecinin uzun sürmesi nedeniyle mükellef
başka bir şirket veya ticari unvanıyla faaliyetine devam edebilmektedir.
Bu nedenle sahte belge düzenlediği hakkında rapor bulunan mükelleflerin tekrar mükellef olmak istemesi halinde diğer mükelleflere göre farklı
uygulamalar yapılabilir. Örneğin bu mükelleflerden belge bastırmalarının
izine bağlanması veya bu mükelleflerin belirli bir süre mükellef olmasının
askıya alınması gibi tedbirler alınabilir.
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2-Sahte Belge Düzenleme Fiili İçin Risk Analiz Sistemi Daha Etkin
Kullanılmalı
Son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik alt yapısını
geliştirmesi ile mükelleflerin bir çok bilgisinin çapraz bir biçimde analiz
edebilecek bir sistem kurmuştur. Vergi İdaresince belirli kriterler kullanılarak mükelleflerin beyanlarının analiz edilmesi sonucunda tespit edilen
konularda riskli bulunan mükelleflerin incelenmesi ise Risk Analizine Sistemi olarak adlandırılır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 2011 yılının temmuz ayında 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(T.C. Yasalar,
10.07.2011). kurulmasıyla birlikte söz konusu sistem ilgili kuruma devredilmiştir. Bu sistem mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri,
banka bilgileri,tapu kayıtları,adalet bakanlığına bağlı UYAP ta bulunan
bilgiler v.b. bir çok bilgiyi toplayan bir sistemdir.Bu sistem sahte belge
düzenleyen mükelleflerin tespitinde daha etkin bir biçimde ve belirli periyotlarla düzenli bir biçimde kullanılması gerekmektedir.Bu sistemde sahte
belge düzenleyen mükelleflerin işe başlangıç aylarında tespit etmeye yönelik bir analiz sistemi geliştirilerek bunu düzenli bir biçimde uygulanması
gerekmektedir. Çünkü bu tür mükelleflerin mükellefiyet süreleri çok uzun
olmamaktadır. Bu mükelleflerin başlangıç aşamasında tespit edilmesi bu
mükelleflerden fatura alan mükelleflerin sayısının da daha az olması anlamına gelmektedir.
3-Sahte Belge Düzenlemede Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının
Önemi
Sahte belge düzenleme fiilinin tespitine yönelik idari anlamda ne tür
tedbirler alınması gerektiği Vergi Denetim Kurulu tarafından tespit etme
imkanı vardır. Vergi Denetim Kurulunu bir laboratuar gibi düşünülmeli.
Çünkü vergi sistemimizde bulunan açıklar vergi incelemesi ile ortaya çıkmaktadır. Vergi İncelemelerinin nedenleri ve sonuçlarının detaylı bir biçimde incelenmesi ile vergi sistemimizde ortaya çıkan açıkların görülmesi
mümkün olur. Söz konusu inceleme sonuçlarına göre sahte belge düzenleme fiilinin nedenleri ve amaçları ortaya konarak ona göre tedbirler alınabilir. Bunun yapılması içinde sahte belge düzenleme fiilini içeren vergi
inceleme raporlarının analizi ile mümkündür.
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Sahte belge düzenleme fiili hakkında yazılan raporların hangi sektörlerde yoğun olduğu ve bu sektörlerde sahte belge kullanımına iten nedenlerin
neler olduğu gibi soruların cevaplanması ile ilgili sektörde sahte belge
düzenleme fiiline ilişkin olarak alınacak tedbirler net bir biçimde ortaya
konulabilir.Bu nedenle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca sahte belge düzenleme fiiline yönelik yazılan Vergi İnceleme Raporlarının analiz
edilmesi amacıyla ayrı bir birim oluşturulması gerekmektedir.Söz konusu
birim yazılan raporları analiz ederek hangi sektörlerde hangi amaçla sahte
belge kullanıldığının tespit edebilirler.
4-Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planına Sahte Belge
Düzenleme Fiilide Dahil Edilmelidir.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için yapılması gerekenler Gelir İdaresi Başkanlığınca, “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem
Planı (2011–2013)”nda açıklanmıştır.( http://www.gib.gov.tr/fileadmin/
user_upload/Kayit_Disi_Ekonomiyle_Mucadele_Stratejisi_Eylem_Plani_2011_2013.pdf ). Söz konusu plandaki gerçekleşmeleri Gelir İdaresi
Başkanlığı takip etmektedir. Söz konusu eylem planında amaçlar ve amaçları gerekçeleştirmek için 47adet alt eylem belirlenmiştir.
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) nda
belirtilen amaçlar raporda ; 1-Gönüllü Uyumun Artırılması,2-Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi,3-Yaptırımların Caydırıcılığının Artırılması,4Veri Tabanı Paylaşımı ve 5-Toplumsal Farkındalığın Artırılması şeklinde
sıralanmıştır.Bu amaçları gerçekleştirmek içim ise 47 alt eylem sıralanmıştır. Eylemler belirli sektörlerin istihdam ve vergisel açıdan kayıt altına almasına yönelik eylemlerdir. Kanaatimizce bu eylemler arasına Sahte Belge
düzenleme fiili ile mücadele de girmesi gerekmektedir. Mükellefler sahte
belgeye kolay ulaşabildiklerinde gerçek alması gereken faturayı almaktan
vazgeçerek sahte belge kullanmayı tercih edebilmektedirler. Bu durumda
kayıt dışı ekonominin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sahte belge
düzenleme fiiliyle mücadele kayıt dışı ekonominin azalmasına yarar sağlayacaktır.
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EYLÜL - EKİM 2012

207

208

MALİ

ÇÖZÜM

VERGİ ASLI VE CEZALARINA KARŞI YAPILAN TARHİYAT
ÖNCESİ VE SONRASI UZLAŞMANIN ÖZELLİKLERİ
Rızkullah ÇETİN*
1-GİRİŞ
Vergi hukukumuzda yer alan uzlaşma kavramını, mükellefle idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurmadan önce, taraflarca konuşulup görüşülerek giderilmesi, yani verginin ya da cezanın
miktarı konusunda, iki taraf arasında uyuşma sağlanarak,anlaşmazlığın
çözümlenmesi olarak tanımlayabiliriz. Uzlaşma müessesesi mükelleflerin
vergi aslı ya da cezalara karşı yargıya gitmeden sorunun idari aşamada
çözümlenmesini amaçlayan bir müessesedir.Vergi mevzuatımızda mükelleflere tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma yapabilme imkanı sağlanmış olup, ilgili yasal düzenlemeler ışığında uzlaşma müessesesi irdelenecektir.
2- YASAL DÜZENLEME VE UZLAŞMA KAPSAMINDA YER
ALAN VERGİ VE CEZALAR
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na 205 Sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle eklenen Ek 1’inci maddesinde uzlaşmanın konusu,kapsamı,komisyonlar
ve şekli izah edilmiştir.İlgili maddeye göre;” Mükellef tarafından, ikmalen,
re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi
halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da
369 uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun
116, 117 ve 118 inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında
her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf
konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda,
idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzla* Vergi Müfettişi Yardımcısı
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şabilir. Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği
durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet
eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır. Uzlaşmanın vaki olmaması
veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.
Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır.
Mükellef dava açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı
kabul ettiğini yazılı olarak bildirirse bu takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir
temsilci ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek
mensubu bulundurabilir.
Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya
müracaat etmeye yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve harçların belirlenmesi, uzlaşma
komisyonlarının yetkileri, uzlaşmanın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”hükmü yer
almaktadır.
Ayrıca aynı Kanun’un Ek 11‘inci maddesinde tarhiyat öncesi uzlaşma
hükümleri açıklanmıştır.Bu maddeye göre; Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. 359 uncu maddede yazılı
fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve
kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus
hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz.Uzlaşılan
vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 112’nci maddesine göre gecikme faizi hesaplanır.Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma
müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellefler veya
ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra
uzlaşma talep edemezler.Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve usuller
Yönetmelikte belirtilir.”hükmü yer almaktadır.
Söz konusu kanun hükmü gereğince de tarhiyat öncesi uzlaşmada uyulacak usul ve esaslara ilişkin olan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
(Maliye Bakanlığı,2011) ilk olarak 1999 yılında uygulamaya girmiş ancak
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daha sonra bu yönetmelik yürürlükten kaldırılarak 2011 yılında yeni yönetmelik uygulamaya girmiştir.
Ayrıca tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esaslarda yine 1999
yılında yürürlüğe giren Uzlaşma Yönetmeliği(Maliye Bakanlığı,1999) uygulamaya girmiştir.
İki uzlaşma yönetmeliği arasında belirli farklılıklar bulunmaktadır.Bu
farklılıklardan en önemlisi ise ,tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına söz
konusu yönetmeliğin 2’nci maddesi gereğince vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek
ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve
harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve
özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) girer.
Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına ise ikmalen,resen ve idarece salınan
ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi,resim ve harçlar
ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezaları ile Kanun’un 344’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) girer.
Dolayısıyla yukarıda da belirtildiği üzere usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmadan farklı olarak tarhiyat sonrası uzlaşma
kapsamında bulunmamaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre,vergi
ziyaına 359’uncu madde de yazılı fiillerle ( bu fiiller kaçakçılık suçu olarak sayılır.) sebebiyet verilmesi halinde kesilmesi gereken üç kat ceza,gerek tarhiyat
öncesi ve gerekse de tarhiyat sonrası uzlaşma konusu yapılmayacaktır.
Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyen bir mükellefin, uzlaşmadığı takdirde
daha sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep etmesi mümkün değildir.Başka
bir anlatımla, mükellefler tarhiyat öncesi ya da tarhiyat sonrası uzlaşmadan
yalnızca birini talep edebilirler.Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, mükellefler dava açma yoluna gidemezler. (Kızılot Ş. Ve Kızılot Z.,2012,224)
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ise uzlaşmanın gerçekleşmediğine dair tutanağın tebliği değil, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihi esas alınarak, ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açma yoluna gidilir.
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Tarhiyat sonrası uzlaşmada ise, uzlaşmanın gerçekleşmediğine dair tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, vergi mahkemesinde dava
açılması yoluna gidilir. İhbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren uzlaşma
görüşmesinin 15 günden daha önce yapılması durumunda, başvuru süresi
15 günden daha fazla da olabilmekte, sonuçta, toplam süre,ihbarnamelerin
tebliği tarihinden itibaren 30 gün olmaktadır. (Acar,2002,25-29)
Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi
ve ceza tutarı yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.Ancak,tarhiyat sonrası uzlaşmada,vergi ve ceza miktarı yönünden, il ve ilçe uzlaşma komisyonları ile merkezi uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi
ve cezanın miktarı belirli sınırlamalara tabi tutulmuştur.( Beşe,1998,110)
3-TARHİYAT ÖNCESİ VE TARHİYAT SONRASI UZLAŞMANIN
SONUÇLARI
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanmış olması durumunda,VUK’un
112’nci maddesinde yer alan gecikme faizi, uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır.
Üzerinde uzlaşmaya varılmış olan verginin ve vergi ile ilgili cezanın
süresinde ödenmemesi durumu,uzlaşmanın geçersiz sayılmasını gerektirmez.Ödenmeyen vergi ve cezanın tahsili için Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.Uzlaşılan vergi
ve cezalara ilişkin düzenlenen tutanak,tahakkuk fişi yerine geçer.Tutanağın imzalanarak bir nüshasının mükellefe verilmesiyle vergi tahakkuk etmiş sayılır. (Kızılot Ş. Ve Kızılot Z.,2012,248)
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma görüşmelerinde uzlaşmaya varılmamış olması durumunda mükellefler veya ceza muhatabı olanlar, verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat
sonrası uzlaşma talep edemezler.
VUK’un Ek 1’inci maddesinde de belirtildiği gibi,uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa,idarenin nihai teklifi yazılır.Mükellef,dava açma
süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı
olarak bildirirse,uzlaşma sağlanmış sayılır.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememesi durumunda, düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre gerekli işlemler vergi dairesi tarafın212
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dan yapılır.Mükellef,bu rapor üzerinden ihbarname esasına göre tarhiyat
sonrası uzlaşma talebinde bulunamaz.Ancak VUK’un 376’ncı maddesine
göre cezada indirim talebinde bulunabilir veya olayı dava konusu yapabilir.
Vergi Mahkemesinde dava açılması verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesine ilişkin ihbarnamenin,ilgililere tebliğ edilmesinden itibaren genel
esaslara göre 30 gün içinde yapılır. (Kızılot Ş. Ve Kızılot Z.,2012,250)
Uzlaşmaya girecek olan vergi aslı ve cezalara ilişin olarak, geçici vergi
aslı ve cezasında özel bir durum bulunmaktadır.Gelir Vergisi Kanunu’nun
mükerrer 120’nci maddesinin üçüncü fıkrasında;” Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10’u aşan tutarda eksik
beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re’sen
veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil
edilir.”hükmü yer almaktadır.Dolayısıyla geçici vergide mahsup süresi
geçtikten sonra yapılacak olan uzlaşmada geçici vergi aslınında uzlaşma
konusu yapılıp yapılamayacağı özellik arz etmektedir.(Ak,1999,108)
Mahsup dönemi geçtikten sonra yapılan incelemeler sonucunda ikmalen ve resen tarh edilen ve mahsup dönemi geçtiği için terkin edilmesi gereken geçici vergi aslının,GVK’nın 120/3. maddesinin “… mahsup süresi
geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir…” hükmü uyarınca, uzlaşma olanağının kullanılmasından önce kesinleşmediği ve henüz
terkin edilemeyeceği ancak uzlaşma olanağının kullanılması ve vergi aslı
üzerinde uzlaşmaya varılabilmesi halinde geçici vergi aslının kesinleşeceği
ve terkin edileceğinden,geçici vergi aslının uzlaşmaya konu edilmesi gerekmektedir.
Kaldı ki, uzlaşma geçici vergi aslı üzerinden yapılıyor olmasına rağmen, geçici vergiye ilişkin olarak ödenecek gecikme faizini de etkilemektedir.Dolayısıyla terkin edilecek geçici verginin uzlaşma konusu yapılması
ve gecikme faizinin uzlaşılan vergiye göre düzeltilmesi,mükellef hukukunun korunması açısından gereklidir. (Ela ve Kelecioğlu, 2000, 81)
Tarhiyat sonrası uzlaşmayı tarhiyat öncesi uzlaşmadan ayıran en önemli özellik,vergi daireleri,kendilerine gelen bilgilere göre (bu bilgiler bir
rapor veya tutanak şeklinde olur) vergi ihbarnamesi,ceza ihbarnamesi düzenleyerek mükellefe tebliğ ederler.(ya da ilanen tebliğ edebilirler.)Bu ihEYLÜL - EKİM 2012
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barnamelerin mükelleflere ya da ceza sorumlularına tebliğ edilmesiyle de
tarhiyat sonrası uzlaşma süreci başlar.
Tarhiyat sonrası uzlaşmada uzlaşma görüşmelerinin yapılacağı komisyon, vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan vergi miktarına göre belirlenir.
Birden fazla vergi/ceza ihbarnamesinin bulunması durumunda yetki sınırı belirlenirken en yüksek vergi miktarını içeren ihbarnameye göre belirlenir.Bu durumda belirlenen uzlaşma komisyonunda uzlaşmada birlik sağlanması amacıyla diğer ihbarnameler de görüşülür. (Gelir İdaresi
Başkanlığı,Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları,Ankara,2011. www.gib.gov.tr)
5-SONUÇ
Vergi mevzuatımızda iki tür uzlaşma müessesesi bulunmaktadır.Birincisi vergi inceleme elemanlarınca yapılan vergi incelemesi sonucu bulunan
vergi aslı ve cezalara karşı tarhiyat öncesi uzlaşma ve diğeri de vergi dairesince vergi/ceza ihbarnamesinin mükellef ya da ceza sorumlusuna tebliğ
edilmesiyle başlayan tarhiyat sonrası uzlaşmadır.Tarhiyat öncesi uzlaşma
kapsamına vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha
yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen
tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) girmektedir.Tarhiyat Sonrası uzlaşma
kapsamına ise,ikmalen,resen,veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi,resim ve harçlar ile bunlara ilişkin
olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Kanun’un 344’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı
cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) girmektedir.Dolayısıyla
uzlaşma müessesesi,ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı organlarına intikal
ettirilmeden idari aşamada;taraflar arasında anlaşma sağlanarak,sulha erdirilmesidir.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE
İŞVERENLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER VE İDARİ
YAPTIRIMLAR
Dr. Resul KURT*
Dr. Dilek KURT**
I. GİRİŞ
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu1 ile işverenlerin yükümlülüklerinde
önemli değişiklikler yapılmıştır. İşçi çalıştıran işyerlerinin içinde bulundukları tehlike sınıfına bağlı olarak alınması gereken önlemler için geçiş
tarihleri belirlenmiş olup, bu kapsama sigortalı olarak kendi bünyesinde
kapıcı, güvenlik görevlisi, yönetici gibi personelleri çalıştıran apartmanlar
da alınmıştır.
Kanunun hükümleri gerek kamu ve gerekse özel sektör işyerlerine; faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak olmakla birlikte ev hizmetlerinde çalışanlar, herhangi bir personel çalıştırmayıp kendi nam ve hesabına
mal ve/veya hizmet üretimi yapanlar ile genel olarak askeri ve istihbarat
birimleri 6331 sayılı Kanun’un içerdiği hükümlerden istisna tutulmuştur.
(Md.2)
Bu kapsamda işyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da dikkate alınmak suretiyle “az
tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılacak, sınıflandırma yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenecektir. (Md.9)
İşyeri için belirlenmiş olan tehlike sınıfı, aynı zamanda çalıştırılacak
iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ve Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girişi açısından da etkili olacaktır. “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan
işyerleri (A) sınıfı, “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri en az (B) sınıfı,
“Az Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri ise en az (C) sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı belgesine sahip kişileri çalıştıracaktır/hizmet alacaktır.
* SGK E. SGK Başmüfettişi
** Yeditepe Ünv.Öğretim Görevlisi
1 30.06.2012 gün ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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İşverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını bünyelerinde istihdam
edebilecekleri gibi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B.) Belgesi
bulunan kuruluşlardan da hizmet alabileceklerdir. Ancak bu kişilerin istihdam edilmesi ya da bu kişilerden hizmet alınması, işverenin sorumluluğunu hiçbir şekilde ortadan kaldırmamaktadır.
II. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE
GETİRİLEN İDARİ YAPTIRIMLAR
İşyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması çalışma hayatının tüm taraflarının ortak bir sorunudur. Devlet, işçi ve işverenin birer taraf olduğu
bu sorunun çözümü için güvenlik kültürünün oluşturulması kamuoyunu
derinden sarsan iş kazalarının önlenmesi için birinci önceliğimiz olmalıdır.
İş sağlığı ve güvenliğini bir maliyet olarak değil, işyerlerinin daha güvenli,
huzurlu, çalışanların daha mutlu ve işletmelerin daha verimli olabilmesi
için bir öncelik olarak görülmesi toplumun her kesimi tarafından benimsenmelidir. Bu ortak bir sorumluluktur.
1)

İŞVERENLER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Genel Yükümlülükler
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; işverenlere hem risk değerlemesi yapmak/yaptırmak, hem çalışanlara görev verirken iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunu göz önüne almak hem de konu ile ilgili her türlü
tedbirin ve eğitimin alınmasından; organizasyonun yapılmasına, araç-gereç sağlanmasına ve mevcut durumun iyileştirilmesine kadar çok geniş bir
yelpazede sorumluluklar yüklemektedir. İşveren yalnızca bu sorumlulukları üstlenmekle kalmayıp aynı zamanda alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini
de sağlamakla mesuldür. Kanunda açıkça belirtildiği üzere, işyeri dışındaki
uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını
ortadan kaldırmamaktadır. (Md.4)
Ayrıca işveren çalışanlarını işyerinde karşılaşılabilecek riskler, koruyucu tedbirler, ilk yardım, afetler, olağan dışı durumlar, yangınla mücadele
ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişilerle ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır. (Md.16)
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b) Risklerden Korunma Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm
Ve Araştırma
İşveren işin yürütümü esnasında aşağıdaki korunma politikalarına dikkat etmekle yükümlüdür (Md.5).
- Risklerden kaçınmak
- Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek
- Risklerle kaynağında mücadele etmek
- İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş
ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek,
özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,
- Teknik gelişmelere uyum sağlamak,
- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,
- Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir
önleme politikası geliştirmek,
- Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik
vermek,
- Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirme yapmak
veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu değerlendirme yapılırken;
- Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
- İşyerinin tertip ve düzeni dikkate alınır.
Bu değerlendirme ile koruyucu ekipman ve donanımlar da belirlenmeli, uygulanacak tedbirler işyerinin her kademesinde uygulanabilir nitelikte
olmalıdır.(Md.10)
c) İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Personeli Ve Koşullar Hakkındaki 		
Yükümlülükleri (Md.6)
İşverenler, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve gerekli diğer sağlık
personelini görevlendirmek zorundadır. Bu personelleri istihdam edebilecekleri gibi bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını O.S.G.B.’lerden destek alarak yerine getirebilirler.
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Görevlendirilen bu kişilerin görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla
gereken zaman, mekân, araç-gerecin sağlanması; sağlık ve güvenlik hizmetlerini yerine getirenler arasında işbirliği ve koordinasyonun oluşturulması, bu kişilere iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi muhtemel olan konularla ilgili bilgi verilmesi de işverenin sorumluluğundadır.
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirilecek, bunlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren
tarafından düzeltilmemesi halinde Bakanlığın yetkili birimine bilgi verecektir. (Md.8)
Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, bu
hizmetlerinden yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları
işverene karşı sorumludurlar.
Ancak çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut
bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının
meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği
uzmanının yetki belgesi askıya alınacaktır. (Md.8)
İşveren eğer tam süreli işyeri hekimi görevlendiriyor ise diğer sağlık
personelini görevlendirmek zorunda değildir
Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği
uzmanı çalıştırması gereken işyerleri için, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle yerine getirilmiş sayılır.Tehlikeli
sınıfta yer alan ve (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırması
gereken işyerleri için, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle yerine getirilmiş sayılır.(Gçc.Md.4)
d) İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi
İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydını tutarak bunlara ait
raporları düzenlemek zorundadır. Ayrıca yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyerinin ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan
veya yol açma potansiyeli bulunan olayları da inceleyerek bunlarla ilgili
raporları da düzenlemelidir.
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İş kazalarının kazadan sonraki üç işgünü içerisinde, meslek hastalıklarının ise işverene bildirildiği tarihten itibaren yine üç işgünü içinde Sosyal
Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunludur.
e) Sağlık Gözetimi Ve Çalışanların Sağlık Muayenesi
İşveren, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerini yaptırmak
zorundadır.
- İşe girişlerde,
- İş değişikliklerinde,
- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde çalışanın talep etmesi halinde,
- İşyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen aralıklarda.
Ayrıca “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan işletmelerde çalışacak olan kişilerin, yapacakları işe uygun olduklarını gösteren sağlık
raporları olmadan işe başlatılmaları yasaktır. İşveren, yapmış oldukları
tüm bu sağlık ve güvenlik harcamalarından hiçbirini çalışana yansıtamaz.
(Md.15)
Çalışanlar için daha önce alınmış olan periyodik sağlık raporları, bu
raporların süresi bitinceye kadar geçerli olacaktır. (Gçc.Md.3)
f) Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele, İlk Yardım, Tahliye
İşveren; işyerinin büyüklüğü, taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı gibi faktörleri dikkate alarak önleme, koruma, tahliye,
yangınla mücadele, ilk yardım vb. konularda uygun donanıma ve bilgiye
sahip yeterli sayıda kişi görevlendirmek, araç-gereçleri sağlamak, tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmasını sağlamak zorundadır. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli
düzenlemeleri yapmalıdır. (Md.11)
Ayrıca işveren Kanunda belirtildiği şekli ile “ciddi, yakın ve önlenemeyen” bir tehlikenin meydana gelmesi durumunda çalışanların işlerini
bırakarak derhal güvenli bir yere gidebilmeleri için önceden gerekli düzenlemeleri yapmış ve çalışanlara gerekli talimatları vermiş olmak zorundadır.
(Md.12)
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g) İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
Elli ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere bir kurul oluşturmak zorundadır. İşveren bu kurulun
kararlarını uygular. (Md.22)
Kanun koyucu, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu halleri
özel olarak düzenlemiş, bir nev’i asıl işveren ve alt işvereni bir tek işyeri
gibi değerlendirerek iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma sınırı olan
elli kişilik çalışan sayısını bu iki işverenin toplamı üzerinden belirlemiştir.
(Md.22) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise,
faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve
koordinasyon asıl işverence sağlanacaktır.
b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir
temsilci atayacaktır.
c) Asıl işverenin işyerinde kurul oluşturması gerekmiyorsa, bu durumda
asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula vekaleten yetkili bir temsilci
atayacaktır.
d) Kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren ve asıl işverenin çalışan
sayılarının toplamı elliden fazla ise, bu durumda koordinasyonu asıl işverenin yapması kaydıyla asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir
kurul oluşturulur.
e) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde ise işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmek zorundadır.
h) Güvenlik Raporu Veya Büyük Kaza Önleme Politikası Belgesi
İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için; işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. Güvenlik raporu
hazırlamak zorunda olan işverenler; ancak hazırladıkları raporlar Bakan222
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lıkça içerik ve yeterlilik olarak incelenmesinden sonra işyerlerini açabilirler. (Md.30)
2) ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER
a) İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri
İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak zorundadır. Eğitimler işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliklerinde,
iş ekipmanları değiştiğinde veya yeni bir teknoloji uygulandığında verilir.
Eğitimler sadece gerektiğinde değil, düzenli aralıklarla da tekrarlanır.
Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamayacağı gibi “Çalışan Temsilcisi” olarak kişi ya da
kişiler olarak eğitilir. Bunun yanında iş kazası veya meslek hastalığı geçiren kişilere işe başlamadan önce bu konularla ilgili ilave eğitim verilmesi,
ayrıca herhangi bir sebeple altı aydan uzun süre işten uzak kalanlara da
yenileme eğitimi verilmesi zorunludur.
Bu eğitimlerin maliyeti çalışana yansıtılamayacağı gibi, eğitimde geçen
süreler çalışma süresinden sayılır. Eğitim süresi işçinin normal çalışma süresini aşıyorsa bu durumda kalan kısım fazla çalışma olarak değerlendirilir.
b) Çalışan Temsilcisi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, işyerlerinde “Çalışan Temsilcisi” seçilmesi veya (seçimle
belirlenemediği durumda) işveren tarafından atanmasıdır.
- 2 – 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
- 51 – 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
- 101 – 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
- 501 – 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
- 1001 – 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
- 2001 ve üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinde altı
Çalışan temsilcisi belirlenmek zorundadır. Birden fazla çalışan temsilcisinin olduğu hallerde, temsilcilerin arasında yapılacak bir seçimle bir
“Baş Temsilci” belirlenir.
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Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden
kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride bulunma ve gerekli
tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Çalışan temsilcilerinin veya
destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken imkanlar işveren tarafından kendilerine sağlanmak zorundadır. (Md.20) Çalışan temsilcisi, görevini destek elemanı ile birlikte
yürütür.
Destek elemanı; Kanunda “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım ve
benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli
eğitime sahip kişi” olarak tarif edilmektedir. (Md.3)
İşyerinde sendika bulunması halinde, sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.
c) Çalışanların Görüşlerinin Alınması Ve Katılımlarının Sağlanması
İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda çalışanlara, iki
veya daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde de sendika ya
da çalışan temsilcisine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerini alarak teklif getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer
almalarını, katılımlarını sağlar. Bunun yanında yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların
sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerini alır. (Md.18)
İşveren ayrıca çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlamalıdır.
- İşyerinden görevlendirilecek veya dışarıdan hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye konuları
- Risk değerlendirmesi yapılarak alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin, kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi
- Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi
- Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerinin planlanması
224
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a) Çalışanların Yükümlülükleri
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden
veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini
tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:
- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun
- şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak
kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
- Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve
korumak.
- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve
güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
- Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve
mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
- Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak (Md.19)
b) Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanma Yasağı
İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek; işyerinde
alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. İşveren, işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda ne zaman, hangi hallerde ve ne gibi şartlarda alkol alınabileceğini belirlemeye yetkilidir.
İşleri gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar (alkollü içki üretilen işyerlerinde üretimi denetlemekle görevli olanlar, işi gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar) bu maddenin dışında tutulmuştur. (Md.28)
d) Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
Çalışanlar ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya iseler eğer işyerinEYLÜL - EKİM 2012
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de varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurul yoksa işverene başvurarak
durumun tespitini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilirler. Kurul
acilen toplanır; kurul yoksa işveren derhal karar vermek zorundadır. Durum
tutanakla tespit edilerek çalışana ve çalışan temsilcisine yazı ile bildirir.
Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde,
çalışan gerekli önlemler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışmaktan kaçındığı dönemlerdeki ücretleri, kanundan ve iş sözleşmesinden
doğan hakları saklıdır. Ayrıca iş sözleşmesi ile çalışanlar talep etmelerine
rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedebilirler. (Md.13)
3) ÖZEL DURUMLAR
a) Bazı İşletmelere Yönelik Destekler
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için işverenin
üstleneceği giderlerin; 10 kişiden az çalışanı bulunan, “Tehlikeli” ve “Çok
Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri için S.G.K.tarafından (destek olunacak
kısım ve desteğin ödenme şeklinin daha sonra tespit edileceği belirtilerek)
finanse edileceği Kanunda öngörülmüş, ayrıca “Az Tehlikeli” sınıfta yer
alan ve yine 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerleri için de Bakanlar Kurulu kararıyla destek sağlanabileceği maddesine yer verilmiştir.
Destekten faydalanan işyerlerinde çalıştırdığı kişilerden sigortaya bildirmediği bulunanların tespit edildiği işverenlerden verilen destekler yasal
faizi ile birlikte geri alınacak ve bu işverenler destekten üç yıl süre ile yararlanamayacaktır. (Md.7)
b) Birden Fazla İşyeri
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyebilecek tehlikeler hususunda
gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır; uymayanları ise Bakanlığa bildirir. (Md.23)
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4) KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİ
Yukarıda sayılanlar ışığında; iş sağlığı ve güvenliğine oldukça kesin belirlenmiş bir çerçeve oluşturan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun genel yürürlük maddeleri aşağıda sıralanmıştır.
a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin maddeler ile küçük işletmeler için devletçe sağlanacak
desteklere ait düzenlemeler;
- Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (01.07.2014 tarihinde)
- 50’den az çalışanı olup tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (01.07.2013 tarihinde)
- Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (01.01.2013
tarihinde)
yürürlüğe girecektir.
b) İşyerlerinin bu Kanuna göre tehlike sınıflarının belirlenmesi, 6331 sayılı
Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. (30.06.2012).
5) İDARİ YAPTIRIM
a) İşin Durdurulması
İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yönetim ve şekillerinde veya
iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu
tehlikeden doğabilecek olan riskin etkileyebileceği alan ve çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
Ayrıca “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile
tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel
kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması
halinde iş durdurulur.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan bir heyet, yetkili bir iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeler,
yaparak tespit tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde (eğer tespit edilen
husus acil müdahaleyi gerektiriyorsa heyet tarafından karar alınıncaya kaEYLÜL - EKİM 2012
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dar geçerli olmak üzere hemen) işi durdurabilir. İşveren, bu duruma karşı
altı iş günü içinde yetkili iş mahkemesinde karara itiraz edebilir. Mahkeme
itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkemenin
kararı kesindir.
İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan işçilere, çalışılmış gibi sayılarak
ücretleri ödenir ya da (ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere) başka bir
iş gösterilebilir.(Md.25)
b) Uygulanacak İdari Para Cezaları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun dikkat çekici yönlerinden biri de uygulanacak idari para cezalarının ağırlığı ile bazı aykırılıkların devam ettiği her ay için cezai müeyyidenin birer kat artırılmasıdır.
Bu durumda örneğin görevlendirilmesi gerektiği halde iş güvenliği uzmanı
görevlendirilmediği takdirde aykırılığın devam ettiği her ay için aynı idari
para cezası tutarı devam etmekte, üç aylık bir ihlalin neticesinde üç kat
cezai müeyyide uygulanmış olmaktadır.
Her ne kadar henüz konu ile ilgili yönetmelik yayımlanmamış olsa da
ekli tabloda 6331 sayılı Kanun içerisinde yer alan idari para cezaları ve
cezaları doğuran usulsüzlükler verilmiştir.
IV. SONUÇ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlere;
- Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
- Acil eylem planı yapmak,
- Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek (Herkes için yaptığı
işe göre İSG eğitimi aldırılmalı, eğitim konuları belgelenmeli ve bir ölçme
değerlendirme yapılmalıdır),
- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi
(özel kurumlardan veya çıraklık ve mesleki eğitim okullarından alınabilir),
- İlkyardımcı eğitimi aldırılması,
-Yangın eğitimi aldırılması,
- 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İSG Kurulu kurulması,
- Çalışan Temsilcisi atanması veya seçilmesi,
- İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı çalıştırılması veya OSGB’lerden hizmet
alınması gibi yükümlülükler getirilmiştir.
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Bu kapsamda işyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da dikkate alınmak suretiyle “az
tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılacak, sınıflandırma yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenecektir.
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.
Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması
hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamayacağı gibi “Çalışan Temsilcisi” olarak kişi ya da
kişiler olarak eğitilir. Bunun yanında iş kazası veya meslek hastalığı geçiren kişilere işe başlamadan önce bu konularla ilgili ilave eğitim verilmesi,
ayrıca herhangi bir sebeple altı aydan uzun süre işten uzak kalanlara da
yenileme eğitimi verilmesi zorunludur.
Bu eğitimlerin maliyeti çalışana yansıtılamayacağı gibi, eğitimde geçen
süreler çalışma süresinden sayılır. Eğitim süresi işçinin normal çalışma süresini aşıyorsa bu durumda kalan kısım fazla çalışma olarak değerlendirilir.
İşyeri için belirlenmiş olan tehlike sınıfı, aynı zamanda çalıştırılacak
iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ve Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girişi açısından da etkili olacaktır. “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan
işyerleri (A) sınıfı, “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri en az (B) sınıfı,
“Az Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri ise en az (C) sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı belgesine sahip kişileri çalıştıracaktır/hizmet alacaktır.
İşverenler çalışanlarını işyerinde karşılaşılabilecek riskler, koruyucu
tedbirler, ilk yardım, afetler, olağan dışı durumlar, yangınla mücadele ve
tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişilerle ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır. (Md.16)
İşverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını bünyelerinde istihdam
edebilecekleri gibi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B.) Belgesi
bulunan kuruluşlardan da hizmet alabileceklerdir. Ancak bu kişilerin istihdam edilmesi ya da bu kişilerden hizmet alınması, açıkça işverenin sorumluluğunu hiçbir şekilde azaltmamaktadır. İşveren eğer tam süreli işyeri
EYLÜL - EKİM 2012
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hekimi görevlendiriyor ise diğer sağlık personelini görevlendirmek zorunda değildir.
Görevlendirilen bu kişilerin görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla
gereken zaman, mekân, araç-gerecin sağlanması; sağlık ve güvenlik hizmetlerini yerine getirenler arasında işbirliği ve koordinasyonun oluşturulması, bu kişilere iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi muhtemel olan konularla ilgili bilgi verilmesi de işverenin sorumluluğundadır.
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirilecek, bunlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren
tarafından düzeltilmemesi halinde Bakanlığın yetkili birimine bilgi verecektir. (Md.8)
Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, bu
hizmetlerinden yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları
işverene karşı sorumludurlar.
Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği
uzmanı çalıştırması gereken işyerleri için, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle yerine getirilmiş sayılır.Tehlikeli
sınıfta yer alan ve (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırması
gereken işyerleri için, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle yerine getirilmiş sayılır.(Gçc.Md.4)
İşveren; işyerinin büyüklüğü, taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı gibi faktörleri dikkate alarak önleme, koruma, tahliye,
yangınla mücadele, ilk yardım vb. konularda uygun donanıma ve bilgiye
sahip yeterli sayıda kişi görevlendirmek, araç-gereçleri sağlamak, tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmasını sağlamak zorundadır. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli
düzenlemeleri yapmalıdır. (Md.11)
Elli ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır. İşveren bu kurulun kararlarını uygular. (Md.22)
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İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak zorundadır. Eğitimler işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliklerinde,
iş ekipmanları değiştiğinde veya yeni bir teknoloji uygulandığında verilir.
Eğitimler sadece gerektiğinde değil, düzenli aralıklarla da tekrarlanır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, işyerlerinde “Çalışan Temsilcisi” seçilmesi veya (seçimle
belirlenemediği durumda) işveren tarafından atanmasıdır.
- 2 – 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
- 51 – 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
- 101 – 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
- 501 – 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
- 1001 – 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
- 2001 ve üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinde altı
Çalışan temsilcisi belirlenmek zorundadır. Birden fazla çalışan temsilcisinin olduğu hallerde, temsilcilerin arasında yapılacak bir seçimle bir
“Baş Temsilci” belirlenir.
Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden
kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride bulunma ve gerekli
tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Çalışan temsilcilerinin veya
destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken imkanlar işveren tarafından kendilerine sağlanmak zorundadır. Çalışan temsilcisi, görevini destek elemanı ile birlikte yürütür.
Destek elemanı; Kanunda “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım ve
benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli
eğitime sahip kişi” olarak tarif edilmektedir.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Madde Başlığı

MADDE 4 İşverenin genel
yükümlülüğü

Madde
4/1-a

4/1-b

6/1-a

MADDE
6 - İş sağlığı
ve güvenliği
hizmetleri

6/1-b
6/1-c
6/1-ç

6/1-d

MADDE 8 İşyeri hekimleri
ve iş güvenliği
uzmanları

MADDE
10 - Risk
değerlendirmesi,
kontrol, ölçüm
ve araştırma
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8/1.
8/6.

Cezanın Konusu
İşverenin tedbir alma yükümlülüğünü
yerine getirmemesi
(Her türlü tedbir: Organizasyon, araçgereç, eğitim, bilgi, mesleki riskleri
önleme, iyileştirme)
Tedbirlerin izlenmemesi,
denetlenmemesi ve uygunsuzlukların
giderilmemesi

Cezanın Miktarı
2.000

2.000

İş güvenliği uzmanının
görevlendirilmemesi

5.000

İşyeri hekiminin görevlendirilmemesi

5.000

Diğer sağlık personelinin
çalıştırılmaması

2.500

İSG hizmetleri için araç-gereç-mekân ve
zaman sağlanmaması
İSG hizmetlerini yürütenler arasında
koordinasyonun sağlamaması
İşverene yazılı olarak bildirilen
tedbirlerin yerine getirilmemesi
Görevlendirilen kişilerin, hizmet
alınan kuruluşların, başka işyerlerinden
gelen çalışanların ve bunların
işverenlerinin İSG riskleri konusunda
bilgilendirilmemesi
İş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimlerinin hak ve yetkilerinin
kısıtlanması
İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin
kurulmaması

10/1

Risk değerlendirmesi yapılmaması veya
yaptırılmaması

10/4

Risklerin belirlenmesine yönelik
gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve
araştırmaların yapılmaması

TL/ her
yükümlülük
için
TL/ her
yükümlülük
için
TL / her ay
(aykırılığın
devamı
halinde)
TL / her ay
(aykırılığın
devamı
halinde)
TL/ her ay
(aykırılığın
devamı
halinde)

1.500

TL

1.500

TL

1.000

TL / her
tedbir için

1.500

TL

1.500

TL / uzman
ve hekim
için ayrı ayrı

1.500

TL

3.000

TL

4.500

TL / her ay
(aykırılığın
devamı
halinde)

1.500

TL
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MADDE 11
- Acil durum
planları,
yangınla
mücadele ve ilk
yardım

MADDE 12 Tahliye

11

12

14/1.
MADDE 14 - İş
kazası ve meslek
hastalıklarının
kayıt ve bildirimi

14/2.
14/4.
15/1

MADDE 15 Sağlık gözetimi
MADDE 16
- Çalışanların
bilgilendirilmesi
MADDE 17
- Çalışanların
eğitimi
MADDE 18
- Çalışanların
görüşlerinin
alınması ve
katılımlarının
sağlanması

15/2

16

17/1

18

Acil durumların belirlenmemesi, acil
durumlar için tedbir alınmaması, acil
durum planlarının hazırlanmaması,
destek elemanı görevlendirilmemesi,
araç gereç sağlanmaması, eğitim
ve tatbikatların yapılmaması, acil
durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla
irtibatı sağlayacak düzenlemenin
yapılmaması
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike
durumunda; çalışanların işi bırakarak
güvenli yere gidebilmesinin, özel olarak
görevlendirilenler dışındaki çalışanların
işe devam etmemesinin ve müdahalede
bulunan çalışanların sorumlu
tutulmamasının sağlanmaması
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının
kaydının tutulmaması, bunlar hakkında
incelemeler yapılarak ilgili raporların
düzenlenmemesi, ramak kala olayların
incelenerek raporların düzenlenmemesi
İşverenin, iş kazalarını ve meslek
hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya
bildirmemesi
Sağlık hizmeti sunucularının, iş
kazalarını ve meslek hastalıklarını en geç
10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi
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1.000

TL / her
yükümlülük
için

1.000

TL / her ay
(aykırılığın
devamı
halinde)

1.000

1.000

TL / her
yükümlülük
için
TL / her ay
(aykırılığın
devamı
halinde)

1.500

TL / her
yükümlülük
için

2.000

TL

2.000

TL

1.000

TL / her
çalışan için

1.000

TL / her
çalışan için

1.000

TL / her
çalışan için

Çalışanlara eğitim verilmemesi

1.000

TL / her
çalışan için

Çalışanların görüşlerinin alınmaması
ve katılımlarının sağlanmaması (İSG
konularında teklif getirme, seçilecek iş
ekipmanı, yeni teknoloji, hekim, uzman,
hemşire seçimi, il yardım, yangın,
tahliye için görevlendirilecek kişilerin
belirlenmesi)

1.000

TL / her
aykırılık için

Sağlık gözetiminin yapılmaması
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık
raporu alınmadan işe başlatma
Çalışanların ve temsilcilerin
bilgilendirilmemesi (riskler, tedbirler,
yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım,
yangın, tahliye)
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20/1
MADDE 20 Çalışan temsilcisi

1.000

TL

1.500

TL

1.000

TL / hakları
kısıtlanan
her birey
için

2.000

TL / her
aykırılık için

5.000

TL

24/2.

Ölçüm, inceleme ve araştırma
yapılmasına, numune alınmasına
veya eğitim kurumları ile ortak sağlık
ve güvenlik birimlerinin kontrol ve
denetiminin yapılmasına engel olunması

5.000

TL

25

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında
verilen durdurma kararına uymayarak
durdurulan işe devam ettirilmesi

10.000

TL

20/3

20/4

MADDE 22
- İş sağlığı ve
güvenliği kurulu
MADDE 23
- İş sağlığı ve
güvenliğinin
koordinasyonu
MADDE 24 Teftiş, inceleme,
araştırma,
müfettişin yetki,
yükümlülük ve
sorumluluğu

MADDE
25 - İşin
durdurulması

MADDE 29 Güvenlik raporu
veya büyük kaza
önleme politika
belgesi

MADDE
30 - İş sağlığı
ve güvenliği
ile ilgili çeşitli
yönetmelikler
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Çalışan temsilcilerinin
görevlendirilmemesi veya seçilmemesi
Çalışan temsilcilerinin işverene öneride
bulunma ve tedbir alınmasını isteme
hakkının verilmemesi

22

23/2

25/6

29

Çalışan temsilcilerinin ve destek
elemanlarının haklarının kısıtlanması,
imkan sağlanmaması
50 ve daha fazla çalışanı olan
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği
kurulunun oluşturulmaması, alt işverenin
bulunduğu hallerde uygun kurulun
oluşturulmaması, kurullar arasında
koordinasyonun sağlanmaması
Birden fazla işyerinin bulunduğu
iş merkezlerinde İSG konusundaki
koordinasyonun yönetim tarafından
sağlanmaması

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan
çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi,
az ödenmesi veya uygun başka iş
verilmemesi
Büyük kaza önleme politika belgesinin
hazırlanmaması
Belgeyi Bakanlığa sunmadan işyerinin
faaliyete geçirilmesi
İşletilmesine izin verilmeyen işyerinin
faaliyete geçirilmesi
Durdurulan işyerinde faaliyete devam
edilmesi

1.000

1.000
50.000

TL

80.000

TL

80.000

TL

80.000

TL

1.000
30

30 uncu madde’de öngörülen
yönetmelik hükümlerinin yerine
getirilmemesi

TL / ihlale
uğrayan her
çalışan için
TL / her ay
(aykırılığın
devamı
halinde)

1.000

TL / her
hüküm için
TL / her ay
(aykırılığın
devamı
halinde)
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EKSİK GÜNLER OTUZ GÜNE NASIL VE KİMLER TARAFINDAN
TAMAMLANABİLİR?
Dr. Özkan BİLGİLİ*
								
GİRİŞ
6111 sayılı Kanun sonrasında, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş
sözleşmesi ile çalışan 4/a kapsamında sigortalılara, ay içindeki eksik günlerini borçlanmak suretiyle 30 güne tamamlama imkanı getirilmiştir.
Eksik günlerin isteğe bağlı sigorta primi ödenmek suretiyle de 30 güne
tamamlanma olanağı ise Ekim 2008’den beri bulunmaktadır.
Şüphesiz bu imkanlar hep sigortalının isteğine bağlı bırakılmıştır, herhangi bir zorunluluk yoktur.
Kısmi çalışanların eksik günlerin GSS primlerini ödeyerek 30 güne tamamlama zorunlulukları ise 2008/Temmuz ayından beri bulunmaktadır.
Bu zorunluluk ise yine 6111 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2012’den itibaren
başlatılmıştır. Belirtelim ki bu durum sigortalının isteğine bağlı olmayıp
zorunludur. (Bilgili, 2009, 194 ve Bilgili, 2010, 134-158)
Yazımızda, ay içinde otuz gününde altında bildirimde bulunulan sigortalılar ile bunlardan kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi veya borçlanmak suretiyle eksik günlerini 30 güne
tamamlama imkanı üzerinde durularak, SGK’nin kanunda olmayan ve fakat genelge ile uygulamaya soktuğu çelişik düzenlemeleri tartışılacaktır.
I –KİMLER EKSİK GÜNLERİNİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
PRİMİ ÖDEYEREK OTUZ GÜNE TAMAMLAYABİLİR ?
5510 sayılı Kanunun 50.maddesi ikinci fıkrasında, isteğe bağlı sigortalı
olabilme şartlarına ilişkin diğer koşulların yanı sıra, “…veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam
gün çalışmamak” şartına da yer verilmiştir.
Bu husus Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 91.maddesi birinci fıkrasında ise; “…veya Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının
* SGK Başmüfettişi
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(a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30
günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,” şeklinde yer almıştır.
Sigortalı olup da isteğe bağlı sigorta primi ödeyecek kişinin “4/a kapsamındaki sigortalı” olacağı ortaya konulmuştur.
Dikkat edilir ise, sigortalı olup da aynı zamanda isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek eksik günlerini 30 güne tamamlayacak olanların, “ay
içinde 30 günden az çalışan yada tam gün çalışmayan” sigortalılar olduğu
görülmektedir. Kanunda ve doğal olarak Yönetmelikte, eksik günlerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 30 güne tamamlayacak olanların sadece
“kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar” olduğu yönünde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Öte yandan, bu husus hem 2009/5, 2010/117 ve en son 2011/36 sayılı
genelgeler ile düzenlenmiştir. Belirtelim ki, 01.07.2010 tarihli, 27628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında
Tebliğ 17.12.2011 tarihli, 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ
ile yürürlükten kaldırılmıştır.
2009/5 ve 2010/117 sayılı genelgelerde, Kanun ve Yönetmelikte yer
verilen hükümlerin aleyhine bir düzenleme bulunmakla birlikte, 2011/36
sayılı genelgede kimlerin eksik günlerini isteğe bağlı sigortaya prim ödemek suretiyle 30 güne tamamlayabileceği tahdidi olarak sayılmıştır.
Düzenlemeye göre; ay içinde 30 günden az çalışıp isteğe bağlı sigortalı
olmak için müracaat edenlerden kısmi süreli iş sözleşmesine tabi çalışanların aylık prim ve hizmet belgesindeki eksik gün nedeni 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları), 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma),
12 (Birden fazla) ve 13 (Diğer) olanlar dikkate alınacaktır. Kurumun 06
kodu dışındaki diğer halleri de kısmi süreli iş sözleşmesi statüsünde değerlendirdiği görülmektedir ki, bize göre hatalı bir yaklaşımdır.
Oysa Kanunda ay içinde 30 günde az çalışma veya tam gün çalışmama hali/halleri tanımlanmamış olmakla birlikte, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102.maddesi 12.fıkrasında, “ay içinde 30 günden az
çalışan” sigortalıların bu eksik günlerinin hangi belgeler ile kanıtlanacağı
düzenlenmiş, bunlar;
a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri
hekimlerinden alınmış istirahatlı olduğunu gösteren raporu,
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b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline
ilişkin belgeler,
ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
d) İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları,
e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle
işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili
resmî makamlardan alınan yazı örneği,
olarak sıralanmış; bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan
sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye ise Kurum Yönetim Kurulunun
yetkili olduğu belirtilmiştir.
Aynı şekilde, Yönetmelik eki Ek 9’da yer alan Aylık Prim ve Hizmet
Belgesinin arka yüzünde yer verilen ve e-bildirge sisteminde kullanılan
“ay içinde 30 günden az çalışmaya” ilişkin eksik gün nedeni kodları ise
aşağıdaki şekilde numaralandırılmıştır:
01- İstirahat
03- Disiplin cezası
04- Gözaltına alınma
05- Tutukluluk
06- Kısmi istihdam
07- Puantaj kayıtları
08- Grev
09- Lokavt
10- Genel hayatı etkileyen olaylar
11- Doğal afet

12- Birden fazla
13- Diğer
15- Devamsızlık
16- Fesih tarihinde çalışmamış
17- Ev hizmetlerinde 30 günden az
çalışma
18- Kısa çalışma ödeneği
19- Ücretsiz doğum izni
20- Ücretsiz yol izni
21- Diğer ücretsiz izin
22- 5434 SK ek 76, gm 192

Görüldüğü üzere Kanunda ve Yönetmelikte herhangi bir sınırlama olmadığı halde Kurum 2011/36 sayılı Genelgesinde, önemli bir sınırlandırmaya giderek, eksik gün sebebi 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları), 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma), 12 (Birden fazla) ve 13
(Diğer) olarak bildirilenleri “ay içinde 30 günün altında çalışan veya tam
gün çalışmayan” olarak değerlendirmiş ve sadece bunların eksik günlerini
isteğe bağlı sigortaya prim ödemek suretiyle 30 güne tamamlama yönlü
müracaatlarının kabul edileceğini duyurmuştur.
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Böylelikle, ücretsiz izin, istirahat, gözaltı ve tutukluluk hali, grev ve
lokavt ile yukarıdaki diğer eksik gün hallerinde, bu sürelerin isteğe bağlı
sigortaya prim ödenmesi suretiyle 30 güne tamamlanması yolunu kapatmıştır. Bize göre Kurumun bu yaklaşımı Kanunun amacını aşan bir yorum
olarak hak kayıplarına sebep olmuştur ve Kanuna uygun olarak düzeltilmesi gerekmektedir.
II –KİMLER EKSİK GÜNLERİNİ BORÇLANARAK OTUZ
GÜNE TAMAMLAYABİLİR ?
6111 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 41.maddesi
birinci fıkrasına (i) bendi olarak eklenen hükümle, “Bu bendin yürürlüğe
girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli
çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,” borçlanabileceği kararlaştırılmıştır.
Anlaşılacağı üzere, bu durumda olanlara borçlanma hakkı, bu bendin
yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olacaktır.
Borçlanma hakkı Kanuna göre sadece “4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan” sigortalı ve hak sahiplerine verilmiştir. Burada kasdedilenler ise 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14.maddesi kapsamında
çalışanlardır. Dikkat edilirse borçlanma hakkı genel olarak kısmi süreli
çalışanlara verilmemiştir. Başka bir söyleyişle; 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı “Basın İş Kanunu” ile 818(eski) ve 6098(yeni) sayılı Türk
Borçlar Kanununa göre kısmi süreli çalışanlara bu hakkın tanınmadığı ortadadır. Kanun hükmü açık olduğu üzere yorumla genişletilmeye de müsait
görülmemektedir. Gerekiyor ise ki bize göre gerekmektedir, yukarıdaki kanun hükmünün değiştirilmesi ve diğer iş kanunlarını da kapsayacak şekilde
kaleme alınması gerekmektedir.
Kurum ise kanuni bir değişiklik olmaksızın yaptığı yorum ile bu hakkın
kullanımını genişletmiştir. Şöyle ki Kurum 2011/36 sayılı Genelgesinde,
25.02.2011 tarihinden itibaren kamu ve özel sektörde çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlardan aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen eksik gün nedeni 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları) ve 17
(Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olan sigortalıların ay içinde zorunlu sigortalılık dışındaki sürelerini borçlanabileceklerini, kabul etmiştir.
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Ayrıca, ay içinde 30 günden az çalışmış oldukları halde eksik gün nedeni 12 (Birden fazla) ve 13 (Diğer) olarak işaretlenenlerin işverenlerce
Kuruma her ay bildirilen “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde verilen eksik
gün nedenleri incelenecek, eksik gün nedeninin 06 (Kısmi istihdam), 07
(Puantaj kayıtları) ve 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olduğunun tespit edilmesi halinde bu süreler de borçlandırılacak ve sigortalılardan ayrıca belge istenmeyecektir.
Görüldüğü üzere Kurum, eksik günlerin isteğe bağlı sigortaya prim
ödenmek suretiyle 30 güne tamamlanmasında olduğu gibi yine aynı kodlardan eksik gün bildirimi yapılanlara eksik günlerini borçlanarak 30 güne
tamamlama hakkı vermiştir.
Düzenlemenin Kanunun açık hükmüne aykırı olduğu ortadadır. Bir
kere, Genelge ile 4857 sayılı Kanun dışındaki diğer iş kanunlarına tabi
olarak kısmi süreli çalışan herkes için bu hak verilmiştir. Öte yandan, ev
hizmetlerinde çalışanlar nasıl çalışır ise çalışsın zaten 4857 sayılı kanun
kapsamında değildirler. Kanun hükmünün bu haliyle, borçlanma hakkından sadece 06 kodunda eksik gün bildirimi yapılanlar yararlanabilir. Dolayısıyla Kurum ya genelgesini düzeltmeli ya da Kanun hükmünün diğer
eksik gün bildirimi yapılanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini sağlamaya çalışmalıdır. Bizim tercihimiz ise ikinci yoldan yanadır.
III –EKSİK GÜNLERİN GSS PRİMLERİNİN ÖDENMESİ
ZORUNLULUĞUNDA TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ ?
Belirtelim ki, Kurum yukarıda yer verdiğimiz sözkonusu iki durumda
tercihini bilerek ve isteyerek bu yönde kullanmaktadır. Bir taraftan kanunda herhangi bir sınırlamaya yer verilmezken “ay içinde otuz günün altında
çalışanları” birkaç çalışan gurubuyla sınırlandırarak sadece bunlar için isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek eksik günlerini 30 güne tamamlama olanağı getirirken, bir taraftan da yine kanunda sadece “4857 sayılı Kanuna
tabi sigortalılar” olarak sınırlandırılmış olmakla birlikte, bunu genişleterek
diğer bazı çalışan gruplarına da eksik günlerini borçlanmak suretiyle 30
güne tamamlama olanağı vermiştir !
Bununla birlikte, iş eksik günlerin GSS primlerinin ödenmesi suretiyle
30 güne tamamlanması zorunluluğuna gelince, örneğin 07 Puantaj kaydı
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kodunda eksik gün bildirimi yapılanları, 2012/2 sayılı Genelgesi ile bu zorunluluğun dışında tutmuştur. Bize göre doğruda yapmıştır, zira Kanunda
yer verilmeyen bir durumu kapsama almaması yada uygulama zorunluluğunu o kesimler için genişletmemesi yerinde olmuştur.
Şöyle ki, 5510 sayılı Kanunun 88.maddesi dördüncü fıkrası uyarınca,
4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile
ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların eksik günlerine ait
genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunlu olup, bu
zorunluluk 01.01.2012 tarihi itibariyle başlamıştır.
Ancak Kurum, aynı yönlü yaklaşımını sözkonusu Kanun hükmüne
rağmen yukarıdaki diğer durumlar için sürdürmemiştir: Açıklandığı üzere,
sadece 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılara eksik günlerini borçlanarak 30 güne tamamlama olanağı getirilmiş
olmakla birlikte, bunların dışında 07 (Puantaj kayıtları) kodunda eksik gün
bildirimi yapılanlara da borçlanma hakkı vermiştir.
Her iki durumda da Kanunda olmamasına rağmen, 07 (Puantaj kayıtları) kodunda eksik gün bildirimi yapılan sigortalılara bir taraftan eksik
günlerini borçlanarak 30 güne tamamlama olanağı verilirken, bir taraftan
da aynı sigortalılar eksik günlerinin GSS primlerini ödeme zorunluluğundan muaf tutulmuşlardır ?
SONUÇ OLARAK
Kurumun yukarıda yer verdiğimiz durumlarda birbirinden farklı yaklaşımlar içinde bulunmasının sebebi anlaşılamamaktadır.
Ay içinde otuz günün altında bildirilenlerin eksik günlerini isteğe bağlı
sigortaya prim ödemek suretiyle 30 güne tamamlaması olanağı, sadece kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar statüsünde sayılan birkaç durum için
eksik gün bildirimi yapılanlara tanınmıştır. Kurum burada, Kanunu aşan
bir yorumla sınırlama getirmiştir.
Yine, eksik günlerini borçlanmak suretiyle 30 güne tamamlama olanağı, sadece 4857 sayılı Kanuna tabi kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara
yani “06” kodunda eksik gün bildirimi yapılanlara tanınmış olmakla birlikte, Kurum “07”, “17” ve dolaylı olarak “12” ve “13” kodlarında eksik gün
bildirimi yapılanları da aynı statüde sayarak bunlara da borçlanma imkanı
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getirmiştir. Burada ise Kanun aşılmış ama bu sefer sınırlama değil genişletme yoluna gidilmiştir.
4857 sayılı Kanuna tabi olarak kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılara eksik günlerin GSS primlerini ödeme zorunluluğu getirilmiş ve
Kurum sadece “06” kodunda eksik gün bildirimi yapılanları bu kapsamda
değerlendirmiştir. Bu sefer, “07” kodunda eksik gün bildirimi yapılanları,
yerinde bir yorumla zorunluluk kapsamına sokmamıştır!
KAYNAKÇA
Bilgili, Özkan(2009). “GSS Prim Gün Sayısı Her Ay 30 Tam Gün Olmalı Mı ?”, E-Yaklaşım, (Şubat 2009) : 194
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YASAL SÜRESİ DIŞINDA
VERİLMESİNE RAĞMEN İDARİ PARA CEZASINA KONU
EDİLMEYECEK BİLDİRİMLER
Murat GÖKTAŞ*
I-GİRİŞ
Sosyal güvenlik hakkı Anayasamızın 60. maddesinde düzenlenmiş
(Anayasa,1982) ve herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu teminat
altına alınmıştır. Yine aynı madde içinde Devletin bu güvenliği sağlayacak
gerekli tedbirleri alacağı ve teşkilatı kuracağı hüküm özellikle belirtilmiştir. Anayasanın amir hükmüne istinaden temel insan haklarından biri olan
çalışan bireylerin sosyal güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığının izlenmesi,
denetlenmesi ve aynı zamanda sigortalı ve hak sahiplerine sosyal güvence
sunulması görevi Devlet tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)
verilmiştir. Ancak SGK’nın sigortalılara kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından tam ve eksiksiz hizmet sunabilmesi hiç şüphesiz 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (5510 sayılı yasa, 2006)
düzenlenen bildirimlerin eksiksiz olarak süresinde yapılmasına bağlıdır
(Kuruca, Ekim 2010, 225).
5510 sayılı Kanuna göre, 4/a kapsamında çalışan sigortalılara ilişkin
bildirimler işverenler tarafından üç bildirgenin/belgenin (sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten çıkış bildirgesi ve aylık prim hizmet belgesi)
SGK’ya verilmesiyle yerine getirilir. Sigortalılığa ilişkin bu üç önemli bildirimin 5510 sayılı Kanun’da öngörülen süreler içerisinde ve yine 5510
sayılı Kanun’da belirtilen şekilde (e-sigorta yoluyla, e-bildirge şifresiyle)
Kuruma verilmemesi halinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere 5510 sayılı Kanunun 102. maddesine göre idari para cezası uygulanır.
Belirtmeliyiz ki, 5510 sayılı Kanunun sağlıklı biçimde uygulanması ve
kanunda yer alan düzenlemelerin boş bir sözcük yığını olarak kalmaması
adına SGK’nın yalnızca uygulamayı izlemesi, gözetlemesi ve denetlemesi
yeterli değildir. Dolayısıyla SGK’nın belirgin olarak uygulamada saptanan
* Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü-SGK Baş Müfettişi
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aykırılıklar hakkında cezalandırma hakkını kullanması kanunun uygulanması bakımından kaçınılmazdır. Bu anlamda idari para cezası uygulamalarının kanunların eksiksiz olarak uygulanması amacına hizmet ettiğini söylemek mümkündür (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2011, 156). Bu çalışmada
SGK’ya yasal süresi dışında verilmesine rağmen süresi içinde yapılmış bildirim olarak değerlendirilen ve idari para cezasına konu edilmeyen diğer
bir ifadeyle idari para cezası uygulanmayacak olan bildirimlerin neler olduğuna açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
II- SGK’YA BİLDİRİMLERİN GEÇ YAPILMASINA DAYALI
İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZASI
UYGULANMAYACAK DURUMLAR
Sosyal sigortaların amacına uygun ve düzenli bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla 5510 sayılı Kanun ile işverenlere birçok önemli görevler
yüklenmiştir. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi 5510 sayılı Kanunda öngörülen
yükümlülüğünü aksatan işverenler için ise yaptırım olarak idari para cezası
uygulanması öngörülmüştür. 5510 sayılı Kanunda daha ziyade mülga 506 sayılı Kanuna paralel düzenlemelere yer verildiğinden uygulanacak idari para
cezaları yönünden de 506 sayılı Kanun’da olduğu gibi cezalar asgari ücrete
endekslenmiştir (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2011, 156).
Şöyle ki, 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası miktarları belirlenirken, 4857 sayılı İş Kanunun (4857 sayılı yasa, 2003) 39. maddesinde
düzenlenen sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücret esas alınmaktadır.
Burada özellikle “fiilin işlendiği tarih” kavramı üzerinde durulmasında
yarar vardır. 5510 sayılı Kanunda fiilden kastedilen işverenlerin yapması
gereken yasal bildirimi/bildirgeyi vermediği ya da süresin dışında verdiği tarihtir. Dolayısıyla yasal bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi
gereken son gün fiilin de işlendiği tarih olarak esas alınmaktadır (Kuruca,
Ekim 2010, 226).
Daha yalın bir anlatımla 5510 sayılı Kanuna göre bildirimlerin yapılmamasına veya geç yapılmasına bağlı olarak idari para cezaları tahakkuk
ettirilirken Kurumca tespitin yapıldığı ya da bildirimin işveren tarafından
geç yapıldığı tarihteki brüt asgari ücret değil bildirimin yapılması gereken
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son günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret esas alınarak idari para cezaları tahakkuk ettirilmektedir. Örneğin; Kurumun denetim ve kontrolle görevli
memurlarınca 2012/Aralık ayında işverenin 2010 yılı kayıtlarının incelendiğini ve inceleme sonucunda 2010/Mart ayında çalışan sigortalıların prime esas
kazançlarının Kuruma eksik bildirildiğinin tespit edildiğini ve kayıt inceleme
tutanağının 05.12.2012 tarihinde düzenlendiğini varsayalım.
Bu durumda işverenden 2010/Mart ayında eksik beyan ettiği miktar
üzerinden ek aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) düzenleyerek kuruma
vermesi istenecektir. Vermemesi durumunda ise bildirge re’sen Kurumca
düzenlenerek işleme alınacak ve karşılığı prim işverenden tahsil edilecektir. Ayrıca işveren hakkında, 2010/Mart ayı ek APHB’yi yasal süresi içinde Kuruma vermemesi nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır. Burada
uygulanacak idari para cezası miktarı belirlenirken tespitin yapıldığı 2012/
Aralık ayındaki brüt asgari ücret olan 940,50 TL değil fiilin işlendiği yani
2010/Mart ayı ek APHB’nin Kuruma yasal süresi içinde verilmesi gereken
son gün olan 23.04.2010 tarihinde (ek bildirgelerde asıl bildirgeler gibi
en geç takip eden ayın 23’üne kadar verilmelidir) yürürlükte bulunan brüt
asgari ücret olan 729,00 TL esas alınacaktır. Dolayısıyla işverene iki asgari
ücret tutarında yani 729,00 X 2=1458,00 TL tutarında idari para cezası
uygulanacaktır.
A- İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİNE BAĞLI İDARİ
PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK
İSTİSNALAR
5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamdaki kişileri (hizmet akdine istinaden
çalışanlar) çalıştıran işverenler, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2010)
ekinde bulunan işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte SGK’ya vermekle yükümlüdür (Kuruca, Eylül 2010, 204). Bir başka
anlatımla işyeri bildirgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi gereken
son gün işveren tarafından işçi çalıştırılmaya başlanılan gündür. 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamındaki kişileri (hizmet akdine istinaden çalışanlareski SSK’lılar) çalıştırmayan gerçek ya da tüzel kişiler başka kanunlara
göre işveren sıfatı kazanmış olsalar dahi 5510 sayılı Kanun hükmüne göre
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işveren sayılmazlar. Yani işyerinde 4/a kapsamında sigortalı çalıştırmayan
bir işverenin SGK’ya işyeri bildirgesi vererek işyeri dosyası tescil ettirmesine gerek yoktur. Hatta işyeri dosyası tescil edilebilmesi için işyerinde 4/a
kapsamında çalışan olması şarttır.
İşyeri tesciline ilişkin hükümlere 5510 sayılı Kanun’un 11. maddesinde
yer verilmiştir. Madde metnine göre işyerini bildirme yükümlülüğü işverene aittir. İşyeri bildirgesi verilmesi işleminin Kurum tarafından belirlenen
matbu formun doldurularak (e-tescil sistemine geçilene kadar) bildirimin
en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte elden ya da iadeli taahhütlü
posta yolu ile yapılması gerekmektedir (SSİY md. 27/I). İşyeri bildirgesinin yasal süresi dışında verilmesi nedeniyle uygulanacak idari para cezası tutarı işverenin defter tutup tutmamasına, defter tutmakla yükümlü ise
hangi defteri tuttuğuna bağlı olarak değişmektedir. Şöyle ki, işyeri bildirgesinin yasal süresi içinde verilmemesi nedeniyle uygulanacak idari para
cezası miktarı, defter tutmayanlar için bir, diğer defter tutmakla yükümlü
olanlar için iki, bilanço usulüne göre defter tutmakla yükümlü olanlar için
ise üç asgari ücret tutarındadır (Şakar, 2011, 207-208). Belirtilmelidir ki,
işyeri bildirgesi, verilmesi gereken son günden itibaren işveren tarafından
bir ay içinde verilir ve ceza tutarı 15 gün içinde ödenirse uygulanan cezanın % 81,25’i terkin edilmekte kalan miktar tahsil edilmektedir1 (Göktaş ve
Özdamar, Nisan 2012, 205).
5510 sayılı Kanuna göre işyeri bildirgesinin geç verilmesi veya verilmemesi durumlarında idari para cezası uygulanmamasına ilişkin özel bir
istisnaya yer verilmemiştir. Ancak genel istisna sayılan hallerde işyeri
bildirgesinin kanunda belirtilen süre dışında verilmesi halinde idari para
cezası uygulanmaması söz konusu olmaktadır. Genel istisnaların neler olduğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda (6098 sayılı yasa, 2011) belirtilmiştir. Borçlar Kanunun 93. maddesine göre; ifa zamanı veya sürenin son
günü, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlar ise kendiliğinden
bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer. Bu bağlamda genel istis1 İşyeri bildirgesinin verilmesi gereken son günden itibaren yanı işçi çalıştırılmaya başlandığı günden itibaren işveren tarafından kendiliğinden bir ay içinde verilmesi ve uygulanan idari para cezasının 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın dörtte üçü silinmekte,
kalan dörtte bir tutarının ise peşin ödeme nedeniyle %25’i peşin ödeme indirimi olarak
terkin edildiğinden uygulanan cezanın yalnızca %18,75’i tahsil edilmektedir.
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na olarak sayabileceğimiz ilk durum işyeri bildirgesinin verilmesi gereken
son günün resmi tatil gününe rastlamasıdır (cumartesi ve pazar günleri ya
da resmi tatil günleri).
Bu durumda işyeri bildirgesi tatili takip eden ilk iş gününde verildiğinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir. Örneğin 1 Aralık 2012 Cumartesi günü ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren işyeri bildirgesini
resmi tatil olmayan ilk gün olan 3 Aralık 2012 Pazartesi günü verdiğinde
bildirimi yasal süresi içinde yapmış kabul edilir.
Diğer bir istisna ise işyerinin ilk defa mali tatil döneminde 5510 sayılı
Kanun kapsamına girmesidir. Yani işyerinde ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihin 01-20 Temmuz tarihlerine denk gelmesidir. 5604
sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun (5604 sayılı yasa, 2007)
gereği, 1-20 Temmuz dönemleri mali tatil dönemi olarak kabul edilmiştir.
Dolayısıyla Mali Tatil dönemi içinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan ve en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte işyeri bildirgesi vermekle yükümlü olan işverenler için işyeri bildirgelerinin verilme süresi 27
Temmuz tarihine kadar uzamaktadır (Göktaş ve Özdamar, Temmuz 2010,
179) . Örneğin işyerinde ilk defa 16 Temmuz 2012 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren en geç 16 Temmuz 2012 tarihinde değil 27 Temmuz 2012 tarihine kadar işyeri bildirgesini kuruma verdiğinde bu bildirim
yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.
B- SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİNE
BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZASI
UYGULANMAYACAK İSTİSNALAR
5510 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre, işverenler, 4/a kapsamında
sigortalı sayılan kişileri, 7. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesiyle
ve e-sigorta yoluyla SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. Diğer bir anlatımla
5510 sayılı Kanuna göre, işe giriş bildirgeleri en geç sigortalının işe başladığı günden bir gün önce SGK’ya verilmelidir (5510 md. 8/I). Sigortalı işe
giriş bildirgesinin işe başlamadan bir gün öncesinden SGK’ya verilmesi
genel kuralının yanı sıra işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesinde özel
bazı istisnalara da yer verilmiştir.
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Şöyle ki; inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, sigortalı işe giriş bildirgesi en geç sigortalının çalışmaya başlatıldığı gün verildiğinde bu bildirim yasal süresi içinde yapılmış kabul edilmektedir. (5510 md. 8/I-a). Yine, SGK’ya ilk defa işyeri bildirgesi verilen
işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir
ay içinde işe başlatılan sigortalıların işe giriş bildirgeleri söz konusu bir aylık sürenin son gününe kadar Kuruma verildiğinde bu bildirimlerde yasal
süresi içinde yapılmış sayılmaktadır (5510 md. 8/I-b).
Konunun daha iyi ve 506 sayılı Kanun dönemindeki uygulamadan farklı yönünün anlaşılması bakımından örnekle açıklanması faydalı olacaktır.
Örneğin ilk defa 14 Kasım 2012 tarihinde işyerinde 4/a kapsamında 3 sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren işyeri bildirgesini işçi çalıştırmaya
başladığı aynı gün yani 14 Kasım 2012 tarihinde Kuruma vererek işyeri
tescil ettirmiştir. Bu işverenin 20 Kasım 2012 tarihinde 2 işçi, 05 Aralık
2012 tarihinde ise 5 işçi daha çalıştırmaya başladığını varsayalım. İşverenin işe aldığı kişilerin işe giriş bildirgelerini en geç ne zaman Kuruma
vermesi halinde bildirimler yasal süresi içinde yapılmış olacaktır. Burada
öncelikli olarak işyerinin kanun kapsamına alındığı tarih göz önünde bulundurulacak ve 14 Kasım 2012 tarihinden itibaren bir ay içinde yani en
geç 14 Aralık 2012 tarihine kadar, çalıştırdığı 10 işçinin işe giriş bildirgesini e-sigorta yoluyla Kuruma bildirmesi halinde yapılan bu bildirimler yasal
süresi içinde yapılmış sayılacaktır2.
Burada özellikle belirtilmesi gereken bir durumda, sigortalı işe giriş işlemleri için işe giriş bildirgesi verilmesi işlemi dışında yapılan bildirimlerin (dilekçe ile bildirim yapılması gibi) geçerli kabul edilmeyeceği ve işveren hakkında
idari para cezası uygulanacağıdır (Keskin ve Şahin, 2010, 32).
İşe giriş bildirgesi verilme süreleri ile ilgili olarak tanınan bir diğer istisnaya ise 5510 sayılı Kanunun 100. maddesinde yer verilmiştir. Kanunun
100. maddesinin dördüncü fıkrasına göre; Belge veya bilgileri internet,
elektronik ve benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel
kişilerin, Kurum’un bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet
2 506 sayılı kanun dönemindeki uygulamada örneğimizdeki işverenin sadece ilk işe başlattığı 3 işçinin işe giriş bildirgesini bir ay içinde verme hakkı vardır. Daha sonraki tarihlerde başlattığı işçilerin bildirimini ise işe başlamadan önce yapması gerekmekteydi.
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dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, bu Kanun’da öngörülen sürenin son
gününde Kurum’a gönderememesi (ve muhteviyatı primleri de yasal süresi
içinde ödeyememesi) halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden
beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir (ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kurum’a öder) ise bu yükümlülükleri Kanun’da
öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.
İşverenlerin işe giriş bildirgesini bilgi işlem arızası olduğu gerekçesiyle
süresi dışında verdiğini iddia edebilmesi her zaman söz konusu değildir.
Zira, bilgi işlem sistemi arızasının SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi gerekmektedir (SSİY, m. 5/III). Böylesi elektronik arızalar diğer bir ifade ile maddi
imkânsızlıklar SGK tarafından işe giriş bildirgesi menüsünden işverenlere
duyurulmaktadır (Göktaş ve Özdamar, Nisan 2012, 206).
İşe giriş bildirgesinin verilme süresiyle ilgili olarak özel bir istisnaya
da Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yer verilmiştir. SSİY’nin 11.
maddesinin üçüncü fıkrası (ç) bendine göre; “ilk işyerindeki çalışmasına
ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kurum’a verilerek, tescil işlemi yapılmış
olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı
ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması
veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında” verilmesi halinde dahi işe giriş bildirgesinin
yasal sürede verilmiş olduğu kabul edilerek işverenlere idari para cezası
uygulanmaz.
Burada işe giriş bildirgesinin verilmesine gerek olmadığı sonucu çıkarılmamalıdır. Bahsi edilen durumda işe giriş bildirgesi muhakkak verilmelidir. Sadece geç verilmeye bağlı olarak idari para cezası uygulanması söz
değildir. Ayrıca idari para cezası uygulanmaması için işverenlerin e-sigorta
yoluyla işe giriş bildirgesini verdiklerinde istisnai durum seçimini yapılmaları gerekmektedir (Göktaş ve Baki, 2010, 61). Eğer bahsi edilen bildirim istisnai durum seçilmeden verilirse bu sefer sistem tarafından işveren
hakkında otomatik olarak idari para cezası tahakkuk ettirilmekte, tahakkuk
eden idari para cezası ancak yazılı başvuru yapılarak çıkan cezaya itiraz
edildikten sonra iptal edilebilmektedir.
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Ayrıca belirtmeliyiz ki, işyeri bildirgesi verme süreleriyle ilgili olarak
düzenlenmiş genel istisnalar sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmesinde
de geçerlidir. Dolayısıyla yukarıda işyeri bildirgesi bölümünde izah ettiğimiz gibi işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken son günün resmi tatil
gününe rastlaması halinde (Pazar ve Pazartesi3 işe alınan sigortalılar için
geçerlidir) işe giriş bildirgesi resmi tatili takip eden ilk iş günü (Pazartesi
günü) verilebilmektedir (Çakar ve Özdamar, 2009, 302). Aynı şekilde Mali
Tatilin uygulandığı tarihler arasında işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgeleri 27 Temmuz tarihine kadar SGK’ya e-sigorta yoluyla verilirse işe
giriş bildirgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
İşe giriş bildirgesinin verilmemesine veya yasal süresi dışında verilmesine bağlı idari para cezaları işverenin kendiliğinden verme hali için bir
asgari ücret, mahkeme kararı ya da denetim elemanları tarafından tespit
halinde iki asgari ücret, aynı yıl içinde tespitin tekerrürü halinde beş asgari
ücret tutarındadır. Sigortalıya ait işe giriş bildirgesi verilmesi gereken son
günden itibaren işveren tarafından bir aylık süre içinde kendiliğinden verilir ve ceza tutarı 15 gün içinde ödenirse ödenecek idari para cezası miktarı
uygulanan cezanın % 18,75’ine denk düşmektedir (5510. m. 102/II-V).
C- SİGORTALI İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİNE
BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZASI
UYGULANMAYACAK İSTİSNALAR
5510 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre, işverenler, 4/a kapsamında
sigortalılardan çalışma ilişkileri sona erenlere ilişkin sigortalı işten çıkış
bildirgesini işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içinde e-sigorta yoluyla
SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük ilk olarak 5838 sayılı
Kanun (5838 sayılı yasa, 2009) ile getirilmiş ve 03 Ağustos 2009 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra işten çıkanlara ait sigortalı işten çıkış bildirgelerini 10 gün içinde vermeyen işverenlere ilk olarak
bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmış ancak bu ceza daha
sonra 6283 sayılı Kanun (6283 sayılı yasa, 2012) ile 1/10 asgari ücrete
düşürülmüştür (Göktaş ve Özdamar, Nisan 2012, 207).
3
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin
birinci fıkrasının (j) bendi 6283 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre, işten çıkış bildirgesini süresi içinde
ya da Kurumca belirlenen şekil ve usule uygun olarak yapmayanlar veya
Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu
tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyen işverenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter
ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını
aşmamak kaydıyla her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında
idari para cezası uygulanacaktır.
SSİY’nin 25. maddesinin ikinci fıkrasında, işten çıkış bildirgesinin verilme süresiyle ilgili olarak istisnai bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bun
göre; 4/a kapsamındaki sigortalılardan naklen ve hizmet akdi sona ermeden
aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde
çalışmak üzere işten ayrılanlar için veya işyerinin aynı il içinde başka bir
ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi de süresinde
verilmiş sayılmaktadır (Göktaş ve Özdamar, Nisan 2012, 208). SSİY md.
25/II’deki düzenlemeye dikkat edilirse, işten çıkış bildirgesi verilmemesi
değil, verilme süresiyle ilgili istisnai düzenleme bulunmaktadır (Göktaş
ve Baki, 2010, 64). Diğer bir anlatımla işten çıkış bildirgesinin SGK’ya
mutlaka verilmesi ama süresi dışında verilmesi halinde idari para cezası
uygulanmaması gerektiği belirtilmektedir (Çakar ve Özdamar, 2010, 214).
İşyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesinin verilmesiyle ilgili genel istisnalar sigortalı işten çıkış bildirgeleri için de geçerlidir. Dolayısıyla sigortalı işten çıkış bildirgelerinin verilmesi gereken son günün resmi tatil gününe rastlaması halinde (bildirgenin son verilmesi gereken günün Cumartesi
ya da Pazar gününe denk gelmesi) işten çıkış bildirgesi, resmi tatili takip
eden ilk iş günü olan Pazartesi günü verilebilmekte ve verilen sigortalı işten çıkış bildirgesi yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. İşten çıkış
bildirgesinin verilmesi gereken son günün Mali Tatil dönemine denk gelmesi halinde de sigortalılara ait işten çıkış bildirgeleri 27 Temmuz’a kadar
SGK’ya e-sigorta yoluyla verilebilmekte ve bildirgeler yasal süresi içinde
verilmiş sayılmaktadır (Göktaş ve Özdamar, Nisan 2012, 208).
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D- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLMESİNE
BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZASI
UYGULANMAYACAK İSTİSNALAR
Sigortalıların SGK tarafından sunulan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından yararlanabilmeleri için sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmiş
olması tek başına yeterli değildir. 4/a Kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, işe giriş bildirgelerinin yanı sıra sigortalıların sosyal güvenlik
sicil numarasını, isim ve soy ismini, sigorta primine esas kazanç tutarları
(SPEK) ile prim ödeme gün sayılarını gösteren ve aylık prim ve hizmet
belgesi (APHB) adı verilen belgeyi/bildirgeyi ilişkin olduğu ayı takip eden
ayın 23. günü saat 23.59’a kadar SGK’ya e-sigorta yoluyla vermeleri gerekmektedir (Kuruca, 2009, 240).
5510 sayılı Kanunda APHB’nin yasal süresi dışında ya da e-sigorta yoluyla değil de kağıt ortamında verilmesi hallerinde uygulanacak idari para
cezaları, düzenleme nedenlerine bağlı olarak farklı düzenlenmiştir. Süresi
dışında verilen APHB’nin asıl ya da ek olması, asıl ya da ek APHB’nin SGK
tarafından resen düzenlenmesi ya da ister asıl ister ek olsun, APHB’nin yasal süresi içinde SGK’ya verilmediğinin Kurum tarafından tespit edilmesi
uygulanacak idari para cezası miktarının tayininde belirleyici unsur olarak
rol almaktadır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2011, 264).
Şöyle ki, aylık prim ve hizmet belgesinin belirlenen süre içinde verilmemesi halinde her bir fiil için;
APHB’nin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte
biri tutarında,
APHB’nin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
APHB’nin 86. maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurum’ca re’sen
düzenlenmesi halinde (ay içindeki eksik gün çalışma nedenlerinin EK-10
Eksik Gün Bilgi Formu ile Kuruma verilmemesi ya da ekli belgelerin geçersiz sayılması halinde) aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla
her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı
tutarında,
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APHB’nin mahkeme kararı, Kurum’un 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 Kurum’a bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde,
belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında, idari
para cezası uygulanmaktır (5510, m. 102/c,1-4).
Belirtmeliyiz ki, 5510 sayılı Kanun gereği SGK’ya verilmesi gereken
APHB’lerin verilmesi ile ilgili olarak SSİY’de çok sayıda istisnai düzenlemeye yer verilmiştir. Buna karşın bu çalışmada kamu işverenlerinden ziyade özel sektör işverenlerini ilgilendiren düzenlemelere yer verildiğinden
aşağıda özel sektör işverenlerini ilgilendiren istisnai düzenlemeler üzerinde durulmuştur.
APHB’nin verilmesiyle ilgili olarak SSİY’nde düzenlenen istisnalardan ilki, toplu sözleşme gereği geriye dönük APHB verilmesi ile ilgilidir.
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na(2822 sayılı
yasa, 1983) göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı, toplu
iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak düzenlenmesi gereken ek
APHB’nin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın 23’üne
kadar Kuruma verilmesi durumunda APHB yasal süresinde verilmiş sayılacaktır (Kurt, 2011, 353, SSİY md. 102/III-a, Sosyal Güvenlik Kurumu,
İşveren Uygulama Tebliği, 2012,/ 2.2).
APHB verilme sürelerine ilişkin ikinci önemli istisna ise işe iade davasını kazanan işçilerle ilgilidir. İş Kanunu’nun 21. maddesine istinaden
iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca,
göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme
veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti
üzerine işe başlaması veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, ek
APHB’nin onuncu günün iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın
23’üne kadar verilmesi durumunda ek APHB yasal süresinde verilmiş saEYLÜL - EKİM 2012
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yılmaktadır (Tuncay ve Ekmekçi, 2011,218, SSİY md. 102/III-d, İşveren
Uygulama Tebliği,/2.2).
APHB’nin verilmesiyle ilgili olarak üçüncü önemli istisna ise hemen
hemen tüm işverenleri ilgilendirebilecek niteliktedir. Daha önce, Kurum’a
belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan APHB’ye
ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık APHB’de
kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas
kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınmakta, bu nitelikte verilen APHB için idari para cezası
uygulanmamaktadır (SSİY md. 103/IV).
APHB verilme süreleriyle ilgili özel istisnalardan bir diğeri de 100.
maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenmiştir. İşe giriş ve işten çıkış bildirgelerinde olduğu gibi Kurum bilgi işlem sistemlerinin SSİY md. 5/
III’de belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması durumunda ilgili döneme
ait APHB, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün
sonuna kadar verilirse süresinde verilmiş sayılmakta ve işverenlere idari
para cezası uygulanmamaktadır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2011, 256,
Göktaş ve Özdamar, Nisan 2010, 189).
APHB verilme süreleriyle ilgili 5510 sayılı Kanun’da düzenlenen bir
diğer özel istisna ise yangın, su baskını, yer kayması ve deprem gibi afet
halleri için geçerlidir. Doğal afete uğrayan işverenler, bu durumu kamu
kurum ve kuruluşlarından alacakları yazı ile belgeleyerek afetin meydana
geldiği tarihten itibaren üç ay içinde işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları kaydıyla bu işverenlerin prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afetin meydana geldiği tarihte verilmesi gereken APHB,
afetin meydana geldiği ayı takip eden üçüncü ayın 23’ü saat 23.59’a kadar
verilirse APHB süresinde verilmiş sayılmakta ve işverenlere idari para cezası uygulanmamaktadır (Şakar, 2011, 191, 5510 m.91/I-II, İşveren Uygulama Tebliği,/2.5).
APHB verilme süreleriyle ilgili genel istisnalar ise APHB’nin verilmesi
gereken son günün resmi tatil, hafta tatili ya da mali tatil dönemine rastlaması halidir. APHB’nin verilmesi gereken son günün resmi tatile rastlaması halinde, APHB, resmi tatildeki ilk iş gününde saat 23.59’a kadar
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verilebilmekte ve işverenlere idari para cezası uygulanmamaktadır (Güzel,
Okur ve Caniklioğlu, 2011, 256). Haziran ayına ait APHB’lerin verilmesi
gereken son gün Mali Tatil döneminden sayıldığından Haziran ayına ilişkin APHB, 27 Temmuz günü saat 23.59’a kadar verilebilmekte ve işverenlere APHB’nin yasal süresi dışında verildiği gerekçesiyle idari para cezası
uygulanmamaktadır (Göktaş ve Özdamar, Temmuz 2010, 180).
Özellikle belirtmelidir ki, ay içinde işe giren ya da ay içinde işten çıkan
sigortalıların işe giriş ya da işten çıkış tarihlerinin APHB’de belirtilmemesi
durumunda ek APHB düzenlenmemelidir. Bunun yerine işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine durumu izah
eden yazılı bir dilekçe verilmesi yeterlidir. Zira düzeltme dilekçesi bildirge yerine geçmediği için işverene idari para cezası uygulanmaz. Aksi taktirde bildirge ile düzeltilmeye çalışılırsa işverenlerin idari para cezası ile karşı karşıya
kalmaları söz konusu olur (Göktaş ve Özdamar, Nisan 2012, 211).
III- SONUÇ
5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamındaki sigortalıların kanunda düzenlenen kısa ve uzun vadeli sigorta kollarındaki yardımlardan tam ve eksiksiz
yararlanabilmeleri, işverenlerinin üç önemli bildirgeyi/belgeyi Kanun’da
belirlenen süreler içerisinde SGK’ya e-sigorta yoluyla vermelerine bağlıdır. Öncelikli olarak makale içerisinde de bahsedilen bu bildirgelerin/belgelerin idari para cezasına muhatap olmadan Kuruma verilebilmesi, yasal
sürede işyeri tescil ettirilerek e-bildirge şifresi alınmasına bağlıdır. Ayrıca
gerek 5510 sayılı Kanun ve kanunun uygulamasına yönelik çıkarılan ikincil mevzuatta gerekse 5604 sayılı Kanun ve Borçlar Kanunu hükümleri
doğrultusunda SGK’ya bildirge verme süreleri ile ilgili olarak bazı özel ve
genel istisnai düzenlemeler yer almaktadır. Bu özel ve genel istisnai düzenlemelerin bilinmesi hiç şüphesiz işverenlerin yersiz/gereksiz idari para
cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını engelleyecektir. Ayrıca işverenler
dışında e-bildirge kullanıcıları tarafından da bu istisnaların bilinmesinde
fayda olduğu düşüncesindeyiz.
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MEMURİYETTE GEÇEN SÜRELERE İKRAMİYE
ÖDENMESİNDE SON NOKTA
Cevdet CEYLAN*
I- GİRİŞ
Bir süre memuriyet hizmetinde bulunduktan sonra bu görevinden ayrılan ve farklı sigortalılık statülerine (SSK/Bağ-Kur) tabi olarak çalıştıktan
sonra 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince birleştirilen hizmet
süreleri üzerinden aylık bağlananların, geçmiş memuriyet hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, son defa Emekli Sandığına (4/c)
tabi görevlerden emekliye ayrılmaları şartını içeren hüküm, Anayasa mahkemesince iki kez iptal edilmiş idi.
Bunun üzerine konu 5434 sayılı Kanunun 6270 sayılı Kanunla değiştirilen 89 uncu maddesi ile tekrar düzenlenmiştir. Bu düzenleme için de iptal
davası açılmış, ancak Anayasa Mahkemesi bu kez iptal talebini reddetmiştir. Yazımızda Anayasa mahkemesinin verdiği iki iptal kararı ile reddettiği
iptal talebi ve ikramiyede gelinen son noktaya değinilecektir.
II- İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SGK’NIN İŞLEVİ
5434 sayılı Kanun uyarınca; aylık bağlanan devlet memurlarına, 30
yıldan fazla olmamak üzere her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi
ödenmektedir. Ödenen ikramiye memurun devlete sadakat ve bağlılığının
karşılığı yapılan bir ödemedir. Yapılan ödeme prim karşılığı bir ödeme
olmadığı gibi, ödenen veya kesilen sosyal güvenlik primleri ve sosyal
güvenlik kanunları ile teminat altına alınan risklerle de bir bağlantısı bulunmamaktadır. Emekli ikramiyesi ödeme iş ve işlemleri SGK tarafından
yapılmakla birlikte, bu ödemeler daha sonra memurun görev yaptığı kurumdan alınmaktadır. Dolayısıyla ödenen ikramiye SGK’nın kasasından
değil, memurun çalıştığı Kurumun kasasından çıkmakta ve SGK ikramiye
ödenmesinde sadece aracılık etmektedir.

* Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü
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III- ANAYASA MAHKEMESİNİN İLK İPTAL KARARI
Farklı sosyal güvenlik kurumlarına (sigortalılık statülerine) tabi olarak
geçen sürelerin birleştirilmesi işlemlerini düzenleyen, 24/05/1983 tarihli
ve mülga 2829 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun” “Emekli İkramiyesi” başlıklı 12 nci maddesi;
“Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan
ve kendilerine bu Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet
süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığına tabi daire,
kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. (Ek cümle: 24/7/2008-5793/6 md.)
4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, iş sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerine
göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması;
sözleşmeli personel olarak geçen sürelere karşılık olarak emekli ikramiyesi
ödenebilmesi için de, hizmet sözleşmesinin ilgili mevzuatına göre iş sonu
tazminatına veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen
tazminata hak kazanılmasına uygun olarak sona ermiş olması şarttır.
(Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/6 md.) Ancak, ilgililere, her ne
suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla
birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da
emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, emekli ikramiyesinin hesabında
dikkate alınmaz.
Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananlara,
emekli oldukları son görevlerinden dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanununun emekli ikramiyesine veya iş kanununun kıdem tazminatına ilişkin hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 24/7/2008-5793/6 md.)
Bu fıkraya göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, birinci fıkra hükümleri de
dikkate alınır.” Hükmünü içermektedir. Bu hükümle, bir süre memuriyet
hizmetinde bulunduktan sonra bu görevinden ayrılan ve farklı sigortalılık
statülerine (SSK/Bağ-Kur) tabi olarak çalıştıktan sonra 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananların, geçmiş memuriyet hizmet sürelerine emekli ikramiyesi
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ödenebilmesi, son defa Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye
ayrılmaları şartına bağlanmıştır.
Bu hüküm, Danıştay ve İdare Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve Yüce Mahkemenin
05/02/2009 tarihli ve E:2005/40, K:2009/17 sayılı kararı ile 2829 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Son defa T.C.
Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve …” ibaresi iptal
edilmiştir.
İptal kararının Esasın İncelenmesi” başlıklı altıncı bölümünde;
“…1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin dördüncü fıkrasında
“T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu
kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı
ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki düzenlemelere göre, farklı sosyal güvenlik kurumlarındaki
hizmet sürelerinin birleştirilmesiyle 2829 sayılı Yasa’nın 8. maddesi gereğince son yedi yıllık hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olması
nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumunca aylık bağlanması halinde, aynı
veya farklı kamu kuruluşlarında, gerek Emekli Sandığına, gerekse Sosyal
Sigortalar Kurumuna tabi olarak geçmiş olsun, anılan kamu kuruluşlarında geçen toplam hizmet süreleri üzerinden son kamu kuruluşu işveren
tarafından ilgiliye kıdem tazminatı ödendiği; son yedi yıllık hizmet süresi
içinde fiili hizmet süresi fazla olan Emekli Sandığınca aylık bağlanması
halinde ise son defa Emekli Sandığına tabi bir görevden emekliye ayrılmayan ilgiliye, emekli ikramiyesi ödenmediği, yalnızca kamuda işçi olarak
geçen süreye karşılık kıdem tazminatı ödendiği anlaşılmaktadır.
…
…2829 sayılı Yasa’da benimsenen sistemle, farklı sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmet süreleri birleştirilerek emekli olanlara yaşlılık aylığı
bağlandığı halde, itiraz konusu ibareyle son defa bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre ayırım yapılarak Emekli Sandığına tabi görevlerEYLÜL - EKİM 2012
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den emekliye ayrılmayanlara, 5434 sayılı Yasa’ya tabi çalışma süreleri
için emekli ikramiyesi ödenmemesi, Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik
ilkesine aykırı olduğu gibi, adil sonuçlar doğurmadığından 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine de aykırıdır. Bu nedenle itiraz konusu ibare,
Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırıdır.” Denilmiş ve hükmün, kararın Resmi Gazete ’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe
girmesine karar verilmiştir.
Kararda iptal gerekçesi olarak, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası dayanak gösterilmiş, kıdem tazminatına atıf yapılarak
kamu işçilerine kıdem tazminatı ödenirken son tabi olunan Kurum ayrımı
yapılmadığı, memuriyet hizmetlerine ikramiye ödenmesinin son tabi olunan Kurum şartına bağlanmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilmiştir.
IV- ANAYASA MAHKEMESİNİN İKİNCİ İPTAL KARARI
İlk iptal kararından sonra Yüce Mahkemenin verdiği bir yıllık sürenin
dolduğu sırada 16/06/2010 tarihli 5997 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi değiştirilmiş ve 2829 sayılı
Kanunun 12 inci maddesinde bulunan ve iptal edilen hüküm 5434 sayılı
Kanunun 89 uncu maddesine taşınmıştır.
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükmün benzer bir şekilde başka
bir kanuna taşınması üzerine açılan ikinci iptal davasında Anayasa Mahkemesi, 09/07/2011 tarihli ve 27989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
12/05/2011 tarihli ve E:2010/81, K:2011/78 sayılı kararı ile 5434 sayılı
Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan
“Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken
emekliye ayrılan ve …” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak yine iptal etmiş ve karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu iptallerden sonra ikramiye ödenmesi için aranan son defa memuriyet
hizmetinde bulunma şartı ortadan kalkmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi
kararları geriye yürümediği için iptal kararından önce emekli olanların durumu yine tartışmalara konu olmuştur. Bu döneme ait ikramiye talepleri
SGK tarafından reddedilmiş ve davalar açılmıştır. Dava açanlar, davaları
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kazanmış ve ikramiye ödenmesine hak kazanmıştır. Ancak hesaplamalar
kişilerin emekliye ayrıldıkları tarihteki ikramiye ödenmesine esas unsurlar
ve emekli olunan tarihteki katsayılar üzerinden yapıldığı ve TL’den 6 sıfır
atıldığı için çok cüz’i miktarlarda kalmıştır. Bunun üzerine emekliler ikinci
bir dava ile hesaplama yöntemine itiraz ederek ödemenin yapıldığı tarihteki unsurlar ve katsayı üzerinden hesaplama yapılması gerektiğini ileri sürmüştür. Yargı bu kez SGK’yı haklı bulmuş ve açılan davalar reddedilmiş,
emekliler vekalet ücreti ödemek zorunda kalmıştır. Ancak iptal kararının
yürürlüğe girdiği 09/07/2011 ve 6270 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
26/01/2012 tarihi arasında emekli olanlar ve bu tarih aralıklarında talepte
bulunanlar yönünden emekli ikramiyeleri hiçbir şarta bağlı kalmaksızın
aynı hesaplama yöntemiyle ödenmiştir.
V- 6270 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEME
Anayasa mahkemesinin ikinci iptal kararından sonra iptal gerekçeleri de
dikkate alınarak 26/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanunla
5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. Yapılan
değişiklikle, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden kendisine veya ölümü
nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlananların memuriyet hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenebilmesi, memuriyet hizmetinin 1475 sayılı İş
Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen “Kıdem Tazminatına” hak
kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartına bağlanmıştır.
Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarında ifade edildiği
üzere, farklı sigortalılık statülerine tabi olarak geçen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananların, memuriyet hizmet sürelerine emekli ikramiyesi
ödenmesi için, son defa 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun
geçici 4 üncü maddesi kapsamında çalışılmış olması bir şart olmaktan
çıkmıştır.
Buna göre;
• Evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile ayrılan kadınlara,
• Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kendi isteği ile ayrılan erkeklere
(Yedek subay olarak askerlik yapanlar dahil),
• İlk defa 08/09/1999 tarihinden önce işe başlayıp bu tarihten sonra ayEYLÜL - EKİM 2012
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rılmış olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahipken, ilk defa 08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar
için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahipken
istifa eden memurlara,
Memuriyet hizmet süreleri karşılığında son defa tabi olunan sigortalılık statüsüne bakılmaksızın emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanınmıştır.
Emekli ikramiyesinin esasları ise;
• 5434 ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçen her tam fiili hizmet yılı için bir aylık tutarda ödenmesi,
• İkramiye ödenecek sürelerin 30 yılı geçememesi,
• İlgililerin memuriyet hizmetlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden hesaplanması,
• Hesaplamada aylığın başlangıç tarihindeki katsayıların dikkate alınması,
Olarak belirlenmiştir.
Ayrıca 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 223 üncü madde ile;
• 89 uncu maddedeki esasların, Kanunun yürürlüğe girdiği 26/01/2012
tarihinden önce birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlanmış
olanlar hakkında da uygulanması (dava açmış iseler açtıkları davalardan
vazgeçmeleri şartıyla),
• Kanunun yürürlük tarihinde memur olarak çalışmaya devam edenlerden, bu tarihten sonra emeklilik, yaşlılık, malullük ile dul ve yetim aylığı
bağlanacak olanlar ile
• Fasılalı memuriyet hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali bulunmayanlar için, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartların
aranmaması şartları belirlenmiştir,
VI- ÜÇÜNCÜ İPTAL DAVASI
6270 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeden sonra; aynı Kanunun 1 inci
maddesiyle değiştirilen 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının birinci cümlesindeki “… 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş
Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak …” ibaresi ile dördüncü fıkrasının birinci
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cümlesindeki, “… 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem
tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet
süreleri ve …” ibaresi ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesindeki, “… bu
görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı
üzerinden ve …” ibaresi, statü hukukuna tabi olarak görev yapan kamu
görevlilerinin emekli ikramiyesinin ödenmesinde başka bir statüye tabi
olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatı şartlarının aranmasının Anayasanın 2 nci maddesindeki hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı, ayrıca
emekli ikramiyesi ödemelerinin ilgililerin memuriyetten ayrıldıkları tarihteki Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı üzerinden ödenmesinin, yıllar
içerisinde Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarını oluşturan unsurlara yapılan ilaveler nedeniyle memuriyetten ayrılma tarihlerine göre çalışanlar
arasında ödenecek emekli ikramiyesi bakımından farklılıklar yaratacağı,
dolayısıyla Anayasanın 2, 10, 87 ve 153 üncü maddelerine, aykırı olduğu
ileri sürülerek Ana Muhalefet Partisi tarafında üçüncü iptal davası açılmıştır.
SGK üçüncü iptal davası ile ilgili savunmada özetle;
• İkramiye şartlarının kıdem tazminatı şartlarına bağlanmasının Anayasa
Mahkemesinin daha önceki iptal gerekçelerinin bir sonucu olduğu, çünkü daha önceki iptal gerekçelerinde 1475 sayılı Kanunun kıdem tazminatının düzenleyen 14 üncü maddesiyle kıyaslama yapıldığı,
• İkramiye ile kıdem tazminatının birbiri yerine geçen ve benzer ödemeler
olduğunu, bunun Anayasa Mahkemesi kararlarında, yargı kararlarında
ve geçmişteki birçok Kanun maddesinde yer aldığını,
• Gerek 5434 sayılı Kanunun mülga ek 9 uncu maddesinde, gerekse 5510 sayılı
Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında; barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmelerin, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik,
malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında
da uygulanacağı hükmüne yer verilmiş olması nedeniyle, görevden ayrılış
tarihindeki unsurlar baz alınmaksızın emeklilik tarihindeki Emekli Aylığı
Bağlanmasına Esas Tutar ve Emekli Keseneğine Esas Aylık üzerinden ilEYLÜL - EKİM 2012
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gililere emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tahakkuku yapıldığı, dolayısıyla
bu ifadeden kastedilenin memurun görevden ayrıldığı tarihteki kadro
derecesi ve unvanı olduğu ve aynı tarihte emekli olan memurlar açısından
bir farklılığın bulunmadığı,
Belirtilmiştir.
Yüce mahkeme yaptığı değerlendirme sonucu, 8/11/2012 tarihinde
yapılan başvuruyu reddederek düzenlemenin Anayasaya uygun olduğuna
karar vermiştir.
VI-SONUÇ
Emekli ikramiyesine ilişkin husus uzun bir hukuk sürecinden sonra nihayetlenmiş bulunmaktadır. Gerek kanunun yürürlük tarihi olan 26/01/2012
tarihinden önce gerekse bu tarihten sonra bir süre memuriyet hizmetinde
bulunduktan sonra bu görevinden ayrılan ve farklı sigortalılık statülerine
(SSK/Bağ-Kur) tabi olarak çalıştıktan sonra birleştirilen hizmet süreleri
üzerinden aylık bağlananların, geçmiş memuriyet hizmet sürelerine emekli
ikramiyesi ödenebilmesi memuriyet hizmetinin 1475 sayılı İş Kanununun
14 üncü maddesinde belirtilen “Kıdem Tazminatına” hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartına bağlanmıştır. Burada memuriyet hizmeti için ikramiye almanın en önemli şartı olarak, memuriyet
hizmetinin sona erdiği tarihte 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün
sayısının sağlanması karşımıza çıkmaktadır.
Anayasa Mahkemesi denetiminden geçen bu düzenlemelere rağmen,
aranan şartları haiz olmayanların ikramiye ve bunun hesaplaması için
açtıkları davaların lehlerine sonuçlanması çok zor bir olasılıktır. Buna
rağmen dava yolunu tercih eden emekliler, ikramiye ödemesi beklerken
vekâlet ücreti ödemekle karşı karşıya kalabilir.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SİGORTALILARA
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ÖDENMESİ
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**
I-GİRİŞ
Sosyal güvenliğin sadece fakirliği önleme amacı taşıdığı şeklinde dar
bir yorumda bulunmak mümkün değildir. Aksine sosyal güvenlik, fakirliği önlemekten daha fazla amaçlara sahiptir. Bu anlamda sosyal güvenlik,
bireylere bir güvenlik duygusu sağlamak, toplumu oluşturan tüm bireyleri
tehlikelere karşı korumak ve geleceklerini garanti altına almak fonksiyonunu da üstlenmektedir (Alper ve Tatlıoğlu, 1994, 18). Bu nedenle sosyal
güvenlik, sosyal bir riskin varlığı nedeniyle çalışamayan veya çalışma gücünü kısmen kaybettiği için gelir kaybına uğrayan bireyin asgari geçimini
temin edebilecek geliri sağlar (Arıcı, 1999, 26).
Sosyal güvenlik sistemlerinin olası gelir kaybını telafi edici bir uygulaması da eylemli olarak çalışmasını sürdürürken iş kazasına uğraması veya
meslek hastalığına tutulması nedeniyle meslekte kazanma gücünü belli bir
oranda yitiren ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan sigortalılara sürekli iş
göremezlik geliri ödenmesidir. Bu çalışmada, risklere bağlı olarak gelirinde meydana gelen azalmayı telefi etme işlevini üstlenen nakdi sosyal
sigorta ödemelerinden sürekli iş göremezlik geliri hakkında bilgi verilmesi
amaçlanmıştır. Bu anlamda çalışma içinde, sürekli iş göremezlik geliri ve
sürekli iş göremezlik gelirinin tanımı üzerinde durulurken diğer yandan
sürekli iş göremezliğe hak kazanmak için meslekte kazanma gücü kaybı
oranının kim tarafından nasıl tespit edildiği, sağlık kurulu raporlarında nelere dikkat edilmesi gerektiği, sürekli iş göremezlik gelirinin ne şekilde hesaplandığı, sürekli iş göremezlik geliri ödenmesinde işverenlerin, üçüncü
kişilerin ve sigortalıların sorumluluklarının neler olduğu konuları üzerinde
durulacaktır.
* İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yrd.
** SGK Denetmeni
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II- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ VE TANIMI
5510 sayılı Kanun’un (5510 sayılı Yasa, 2006) tanımlar başlıklı 3. Maddesinde, iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödeme gelir olarak ifade
edilmiştir. Sigortalıların, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmeleri için iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürleri nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık
kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca
meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit
edilmelidir (Tuncay ve Ekmekçi, 2009,280).
Sürekli iş göremezlik geliri kendi içinde ikiye ayrılır. İlki meslekte
kazanma gücünü % 100 oranında kaybedenlere ödenen sürekli tam iş göremezlik geliri, ikincisi ise meslekte kazanma gücünü % 10 ila % 99,99
oranında kaybedenlere ödenen sürekli kısmi iş göremezlik geliridir. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 5510 sayılı Kanunun 17. maddesine göre
hesaplanan aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî
iş göremezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri
gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarıdır. Ancak
sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı %
100 olarak uygulanır (Kurt ve ötekiler, 2012, 125).
Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 55. maddesiyle iş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma düşen sigortalılar için bağlanacak sürekli iş göremezlik gelirinde bir alt sınır getirilmiştir. Buna göre iş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli
bakımına muhtaç duruma gelen sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 19.
maddesine göre hesaplanacak sürekli iş göremezlik geliri, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre tespit edilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olamaz.
III- SİGORTALILARA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ
ÖDENMESİ
A. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİT EDİLMESİ
Sigortalıların iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları
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tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye; Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Üniversitesi Hastaneleri,
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Asker Hastaneleri yetkilidir. Sigortalıların
ikamet ettikleri illerde belirtilen bu hastanelerin olmaması halinde Sağlık
Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri de sağlık kurulu raporu düzenlemeye
yetkilidir. Sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü
kaybı oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye ise Ankara, İstanbul veya Zonguldak’ta bulunan Sağlık Bakanlığı
Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek üniversite hastaneleri yetkilidir (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2011/49
sayılı genelge). Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde
çalışan müşterek sigortalıların maluliyet değerlendirmelerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan akit ülkenin sigorta kurumunun belirlediği sağlık
hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları esas alınır.
Sigortalılar, bir dilekçe ile1 bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespit edilmesini isterler. Sigortalıların bu yazılı başvurusu
üzerine Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi meslekte
kazanma gücü azalma oranının tespiti için yukarıda belirtilen hastanelere sevk eder. Hastanelere yönlendirilen sigortalılara gerekli tetkikler yapıldıktan sonra sağlık kurulu raporu hazırlanır, hazırlanan sağlık kurulu
raporları, incelemeyi talep eden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal
Güvenlik Merkezine gönderilir (Kurt ve ötekiler, 2012, 126).
Hastaneler tarafından Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilen sağlık raporları, meslekte kazanma gücü kaybı
oranlarının tespiti için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe
Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilir. Daha anlaşılır bir ifadeyle
4/I-a ve 4/I-b kapsamındaki sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı
sonucu meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiklerinin tespiti Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi uhdesinde kurulan sağlık kurullarınca tespit edilir. Yine 4/I-c kapsamındaki sigortalıların maluliyet tespitleri
ile harp malullüğü ve vazife malullüğü dosyaları Kocatepe Sağlık Sosyal
1

Dilekçe örneği için bkz, Kurt ve ötekiler, 2012, s.127.
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Güvenlik Merkezine gönderilir. 4/I-a ve 4/I-b kapsamındaki sigortalıların
maluliyet (çalışma gücü kaybı) oranlarının tespiti ise illerde oluşturulan
bölge sağlık kurullarınca tespit edilir. (2011/49 sayılı genelge).
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 22.01.2009 tarih 2009/3
sayılı kararıyla dokuz ilde Bölge Sağlık Kurullarının oluşturulması kararı
alınmıştır. Sonrasında yine yönetim kurulunun 25.03.2011 tarih 2011/73
sayılı kararı ile çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti için İstanbul, İzmir,
Antalya, Adana, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, Samsun illeriyle birlikte
Ankara, Eskişehir, Trabzon ve Gaziantep illerinde de Kurum sağlık kurulları oluşturulmuştur. Aşağıda tabloda bölge sağlık kurulu oluşturulan
iller ve bu bölge sağlık kurullarına bağlı iller gösterilmiştir. Bölge Sağlık
Kurulları, sağlık raporlarını inceleyerek 4/I-a ve 4/I-b kapsamındaki sigortalılar ile hak sahibi/bakmakla yükümlü olunan çocukların çalışma gücü
azalma (maluliyet) oranını tespit eder (2011/49 sayılı genelge).
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Tablo 2: Bölge Sağlık Kurulları ve Bağlı Bulunan İller
BÖLGE SAĞLIK KURULLARI BAĞLI BULUNAN İLLER
İstanbul, Edirne, Tekirdağ,
İSTANBUL
Kırklareli
İZMİR

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak,
Muğla, Denizli

ANTALYA
ADANA
KOCAELİ

Antalya, Isparta, Burdur
Adana, Hatay, İçel, Osmaniye
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu

BURSA

Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale

KONYA
KAYSERİ

Konya, Niğde, Aksaray, Karaman
Kayseri, Nevşehir, Malatya, Sivas
Samsun, Ordu, Sinop, Amasya,
Çorum, Tokat
Ankara, Ağrı, Ardahan,
Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis,
Çankırı, Diyarbakır, Elazığ,
Hakkari, Iğdır, Karabük, Kars,
Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir,
Mardin, Muş, Siirt, Şırnak,
Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak
Eskişehir, Afyonkarahisar,
Bilecik, Kütahya
Gaziantep, Adıyaman, K.Maraş,
Kilis, Şanlıurfa
Trabzon, Artvin, Bayburt, Rize,
Erzincan, Erzurum, Giresun,
Gümüşhane

SAMSUN

ANKARA

ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
TRABZON

Gerek bölge sağlık kurullarınca gerekse Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi sağlık kurulunca tespit edilen meslekte kazanma gücü kaybı oranlarına ve çalışma gücü kaybı oranlarına itiraz edilebilir. Bu şekilde
belirlenen sağlık kurulu raporlarındaki oranlara itiraz etmek isteyen sigortalıların bir dilekçe ile birlikte bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İtiraz dilekçesi ve sigortalıya ait dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kuruluna iletilmek üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne gönEYLÜL - EKİM 2012
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derilir. Yapılan itiraza ilişkin nihai karar Yüksek Sağlık Kurulunca verilir.
Yüksek Sağlık Kurulu kararlarına karşı sigortalılar, İş Mahkemelerinde
dava açabilirler (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009, 352).
Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporlarında;
— Hastane adının,
— Sigortalı veya hak sahibinin adı, soyadı, sigorta sicil numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihinin,
— Raporun tarih ve sayısının,
— Hastaneye giriş ve çıkış tarihlerinin,
— Sigortalı yada hak sahibinin son altı aylık mühürlü fotoğrafının,
— Sağlık kurulu raporunun düzenlenme nedeninin (maluliyet, iş kazası,
meslek hastalığı), belirtilmesi gerekmektedir.
İş kazası nedeni ile sevk verilen ve rapor düzenlenecek sigortalılar için
yukarıda belirtilen hususlara ek olarak;
a)Sigortalının fonksiyon kayıplarının veya sekelin iş kazasına bağlı olması halinde bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında net bir
şekilde belirtilmiş ve bunlara ilişkin ayrıntılı muayene bulgularının yazılmış olması,
b) Eğer sigortalıda iş kazasına bağlı olmayan fonksiyon kayıpları veya
sekel var ise bu tespite ait muayene bulguları ve tanı yazıldıktan sonra, “İş
kazasına bağlı değildir” ibaresinin yazılarak imzalanıp, kaşelenmiş olması,
c) İş kazası nedeni ile yapılan tedavi tamamlanıp, bulguları sekel hali
aldıktan sonra sigortalının iş başı tarihi veya çalışamayacak duruma girdiği tarihin; gün, ay ve yıl olarak belirtilmiş olması ve “Sigortalının çalışır/
çalışamaz tarihinin” mevcut olması,
d) Sağlık Kurulu raporlarının karar hanesinde iş kazasına ilişkin meslekte kazanma gücü kaybı oranının belirtilmemiş olması, gerekmektedir
(2011/49 sayılı genelge).
Ayrıca sigortalıların, meslek hastalıkları sonucu meslekte kazanma
gücü kayıp oranının tespiti gereken hallerde düzenlenen sağlık kurulu raporlarına yukarıda belirtilen genel hususlara ek olarak;
Meslek hastalığı tespiti için başvuru yapmasına neden olan hastalık ya
da sekel ile ilgili (göğüs hastalıkları ve/veya alerji, KBB, iç hastalıkları,
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nöroloji, psikiyatri, dermatoloji, ortopedi vb.) branşlar tarafından çalışma
ortamındaki faktör ya da faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen
hastalık ya da sekellerin mevcut klinik durumunu açıklayan, bulguları gösteren detaylı bir tespit ile bu tespitlere dayanak teşkil eden:
i) Göğüs hastalıkları ve/veya alerji muayenelerinde; pnömokonyoz vakalarında uygun teknikle çekilen P.A. akciğer grafisi, ayırıcı tanıda gerek
olması halinde HRCT, tüberküloz mevcut ise ARB; mesleki astım hastalığı
iddiası olduğunda bronş provokasyon ve benzeri testleri, tatil döneminde
15 gün, iş ortamında 20 gün süreyle günde dört kez belirlenen PEF değerleri,
ii) KBB muayenelerinde; her iki kulağın işitme düzeyini gösteren odyogramlar, işe girmeden önce çekilmiş olan odyogramı mevcut ise her ikisinin kıyaslanarak yapılan değerlendirmesi,
iii) İç hastalıkları muayenelerinde; anemi, trombositopeni, granülositopeni ve benzeri vakalarda periferik yayma ile gerekli diğer tetkikler;
kurşun ve kurşun tozları ile etkilenme olduğu takdirde, idrarda ve kanda;
kurşun, koproporfirin, deltaaminolevülinik asit ve benzeri düzeylerini gösteren tetkikler,
iv) Nöroloji muayenelerinde EMG ve gerekli diğer tetkikler,
v) Ortopedi, psikiyatri, dermatoloji ve benzeri branşlarla ilgili muayenelerde ise; mesleki hastalık iddialarına dayanak teşkil eden tetkikler, ayrıntılı olarak ayrıca belirtilir (2011/49 sayılı genelge).
Sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur. Hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı belirtilmez. Diğer bir anlatımla hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporlarında gerek iş kazası ile ilgili meslekte kazanma gücü kaybı oranı gerekse
meslek hastalığı ile ilgili meslekte kazanma gücü kaybı oranı belirtilmez
(Kurt ve ötekiler).
Hastaneler tarafından verilecek sağlık kurulu raporlarında;
— Kimlik tespiti yapılarak sigortalı/hak sahibinin talebine esas teşkil
eden hastalık ya da arızalarının, ilgili branşlarca muayenesi sonucu, muayene bulgularının her bölümün karşısına ayrıntılı olarak yazılmasına,
— İlgili branşlarca yapılan tetkik sonuçlarının sağlık kurulu raporuna
yazılıp, tetkik raporlarının aslı ya da onaylı fotokopilerinin eklenmesine,
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— Eklenen test ve tetkik belgelerinde sigortalı/hak sahibinin adı, soyadı
ve tetkik tarihinin belirtilmesine,
— Devam eden tedavisi varsa tedavi protokolünün belirtilmesine,
— Tıbbi terimlerin kısaltılmaksızın yazılmasına,
— Daha önce aynı hastanede tedavi görülmüş ise, buna ilişkin işlem tarihinin de yer aldığı epikrizler, ameliyat notları, patoloji raporları, tetkikleri ve
benzeri belgelerin aslı veya resmî onaylı fotokopilerinin eklenmesine,
— Hekim muayeneleri, tetkikler ve benzeri işlemler tamamlandıktan
sonra bilgisayar ortamında yazılmış ve sağlık kurulunca onayları tamamlanmış, asıl nüshasının sevk veren sosyal güvenlik il müdürlüğüne gönderilmesine, hasta yakınlarına bir nüsha verilecek ise “aslı gibidir” onayı
yapılarak verilmesine,
— Sağlık kurulu raporlarının karar hanesinde çalışma gücü kayıp oranı belirtilmeksizin, “Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir” ibaresinin yazılmasına, dikkat edilmelidir (2011/49 sayılı genelge).
Belirtmeliyiz ki, sigortalının maluliyet, iş kazası, meslek hastalığı dolayısıyla tanı ve tedavi süresince hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere
uyması zorunludur. Eğer sigortalı hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymayarak, tedavi süresinin uzamasına, meslekte kazanma gücü kayıp
oranının artmasına veya malul kalmasına sebep olmuş ise bu durum da
ayrıca sağlık kurulu raporunda belirtilir (Kurt ve ötekiler, 2012, 131).
B. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ BAĞLANMASI İÇİN
ARANAN ŞARTLAR
Sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanmasının öncelikli şartı iş kazası
veya meslek hastalığına bağlı olarak sürekli iş göremezlik halinin gerçekleşmiş olmasıdır. Zira iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan
sigortalılar öncelikli olarak sağlık hizmeti sunucuları tarafından tedavi altına alınmakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıların bu tedavi masraflarını karşılamaktadır. Bunun yanı sıra Kurum sigortalıların rahatsızlıkları
nedeniyle çalışamadıkları günler için ilgililere geçici iş göremezlik ödeneği ödemektedir. Bu şekilde sürdürülen tedavi sonrasında sigortalı yeniden
çalışma gücünü kazanarak çalışabilir hale geldiğinde geçici iş göremezlik
hali sona erecektir. Ancak sigortalının, yapılan tedaviye rağmen eski çalış276
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ma gücünü kazanamayarak meslekte kazanma gücünün % 10 veya daha
üzerinde azaldığının tespiti halinde bu sefer sigortalı sürekli iş göremezlik
geliri bağlanmasına hak kazanacaktır(Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009,
350-351).
Yukarıda da belirttiğimiz üzere iş kazası veya meslek hastalığı sonucu
meslekte kazanma gücünün azaldığını ve kendisine sürekli iş göremezlik
geliri bağlanmasını talep eden sigortalılar öncelikli olarak bağlı oldukları
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine dilekçe
ile başvurmalıdır. Başvuru üzerine ilk olarak meslekte kazanma gücünün
eksilmesine sebep olan olayın iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelip gelmediğinin tespiti için Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurları eliyle inceleme yaptırılır. Yapılan bu inceleme sonucunda
sigortalının iş kazası geçirdiği veya meslek hastalığına tutulduğu tespit edilirse bu sefer sigortalılar meslekte kazanma gücü kayıplarının tespiti için
hastaneye sevk edilir (Kurt ve ötekiler, 2012, 132).
Sevk üzerine hastaneler gerekli tetkikleri yaptıktan sonra sağlık kurulu
raporlarını düzenleyerek sevkin yapıldığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/
Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gönderir. Hastaneler tarafından gönderilen bu
sağlık raporları Kurum sağlık kurullarınca (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nde kurulu sağlık kurulunca) incelendikten sonra sigortalıların meslekte kazanma gücü kaybı oranları belirlenir.
Bu incelemeler sonrasında meslekte kazanma gücünü % 100 kaybedenlere sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanacak, % 10 ila % 99,99 oranında
kaybedenlere ise sürekli kısmî iş göremezlik geliri bağlanacaktır. Meslekte
kazanma gücünü % 10’un altında kaybedenler için sürekli iş göremezlik
halinden bahsedilemeyeceği için bu kişilere sürekli iş göremezlik geliri
bağlanmayacaktır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009, 351).
İş kazası veya meslek hastalığına bağlı olarak sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği bağlanırken belirli bir süre sigortalı olma veya belirli bir
süre prim ödeme koşulu aranmaz. Diğer bir başka anlatımla daha önce hiç
çalışması olmayan bir sigortalı çalışmaya başladığı ilk gün bir iş kazası
geçirirse ya da meslek hastalığına tutulursa Sosyal Güvenlik Kurumunca sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği gibi Kurum tarafından
yapılan parasal (geçici iş göremezlik ödeneği yada sürekli iş göremezlik
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geliri) yardımlardan da faydalanabilir. Hatta işveren bu işçiyi sigortalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmese dahi, işçinin bu durumu ihbar
etmesi halinde yapılacak inceleme sonrasında sigortalılık tescili geçmişe
dönük olarak yapılır (Kurt ve ötekiler, 2012, 133).
C. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN BAŞLANGICI VE
ÖDENMESİ
Sigortalılara ödenecek sürekli iş göremezlik geliri; geçici iş göremezlik
ödeneğinin sona erdiği tarihi, geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait sağlık kurulu raporu tarihini, takip eden aybaşından başlar (5510, m.19/VIII). Sigortalılara sürekli
iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, çalıştığı işten/işyerinde ayrılması
şartı aranmaz. Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanan sigortalının örneği Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ve bir
adet vesikalık fotoğraf ile bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurması yeterlidir (Sosyal Güvenlik
Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2010, m.41).
Meslekte kazanma gücünü % 100 oranında kaybedenlere diğer bir anlatımla sürekli tam iş göremezlik durumuna düşenlere bağlanacak sürekli
iş göremezlik geliri, sigortalının tespit edilecek günlük kazancının 30 ile
çarpılması suretiyle tespit edilen aylık kazancının % 70’idir. Ancak sigortalının sürekli birinin bakımına muhtaç olması halinde gelir bağlama oranı
% 100 olarak uygulanacaktır2. Belirtmeliyiz ki, meslekte kazanma gücünün yanı sıra aynı zamanda meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücü kayıp oranları % 60 üzerinde olan sigortalılar,
sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını sağlamışlarsa talepleri
halinde ayrıca malullük yada yaşlılık aylığı almaya da hak kazanır. Yani
sigortalılar yukarda belirttiğimiz durumda hem gelir hem aylık alabilir.
Sigortalının meslekte kazanma gücünün % 10 ile % 99,99 oranında
kaybettiğinin tespiti halinde ise sigortalılara sürekli kısmi iş göremezlik
geliri bağlanmaktadır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009, 353). Sigorta2 Günlük kazancın hesaplanmasıyla ilgili olarak bkz., Çakar, Erden ve Özdamar, Murat
(2012). “Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalılara Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenmesi” Mali Çözüm. 112 (2012):283-292.
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lılara bağlanacak sürekli kısmi iş göremezlik geliri, hesaplanacak günlük
kazancın 30 katının % 70’inin meslekte kazanma gücü kaybı oranına tekabül eden kısmı kadardır. Sürekli kısmi iş göremezlik gelirlerinde de sigortalının başkasının bakımına muhtaç olduğunun anlaşılması halinde gelir
bağlama oranı yine gelir bağlama oranı olan % 70’in % 100’ ü olacaktır
(Kurt ve ötekiler, 2012, 134).
Konunun daha iyi anlaşılması için örnek üzerinden hareket etmek faydalı olacaktır. Örneğin 17. maddeye göre gelir hesabına esas tutulacak günlük kazancı 70,00 TL olarak hesaplanan ve meslekte kazanma gücünü %
100 oranında yitirdiği tespit edilen sigortalıya bağlanacak sürekli tam iş
göremezlik geliri şu şekilde hesaplanacaktır;
Günlük kazancı 70,00 TL olan sigortalının aylık kazancı günlük kazancın 30 ila çarpılması sonucu 2100,00 TL olarak hesaplanacaktır. Bu sigortalının meslekte kazanma gücünü %100 oranında yitirdiğini varsaydığımızda sigortalıya bağlanacak sürekli tam iş göremezlik geliri, 1.470,00TL
(2.100,00 X 70/100=1.470,00TL) olacaktır.
Diğer bir örneğimizde ise 17. maddeye göre gelir hesabına esas tutulacak kazancı 31,35 TL (sigortalı asgari ücretle çalışmaktadır) olarak hesaplanan ve meslekte kazanma gücünü % 70 oranında yitirdiği tespit edilen
sigortalıya bağlanacak sürekli kısmi iş göremezlik gelirinin nasıl hesaplanacağını açıklayalım.
Öncelikli olarak sigortalının tam iş göremezlik durumunda hak kazanacağı gelir (30 X 31,35= 940,50 X 70/100=658,35) 658,35 TL olarak hesaplanır. Hesaplanan bu miktar üzerinde de sigortalıya bağlanacak sürekli
kısmi iş göremezlik geliri 460,85 TL (658,35 TL X 70/100=460,85 TL)
olarak hesaplanacaktır.
Meslekte kazanma gücünü % 70 oranında yitiren sigortalının aynı zamanda sürekli bir başkasının bakımına muhtaç olduğunu varsaydığımızda;
bu sefer aylık bağlama oranı aylık kazancının % 70’in, % 70’i olarak değil,
% 70’in, % 100 olarak esas alınacak ve sürekli iş göremezlik geliri 658,35
TL olarak hesaplanacaktır. Ayrıca hesaplanan bu tutar, 55. maddeyle belirlenen alt sınırın altında kaldığı için bu sefer 55. maddede belirlenen alt
sınır üzerinden sürekli iş göremezlik geliri bağlanacaktır. Yani yürürlükteki 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret 940,50 TL olup buEYLÜL - EKİM 2012
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nun % 85’i, 799,43 TL olduğunda ve örneğimizdeki sigortalının sürekli iş
göremezlik geliri 658,35 TL olarak hesaplandığından, sürekli başkasının
bakımına muhtaç sigortalıya bağlanacak iş göremezlik geliri 799,43 TL
olarak ödenecektir.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek
tarihinden itibaren 18. maddeye göre hesaplanacak bir günlük geçici iş
göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri
arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.
Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması halinde, meydana gelen özürlerin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iş göremezliğini doğuran son iş kazası veya meslek
hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir hesaplanır. Ancak, sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına göre
bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir (5510, m.19/IX-X).
III- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİKTE SORUMLULUK
A. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİKTE İŞVERENİN VE ÜÇÜNCÜ
KİŞİLERİN SORUMLULUĞU
5510 sayılı Kanunun 21. maddesinin birinci fıkrasında “iş kazası ve
meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve
iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk
peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden
isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.” denilerek iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında işverenin sorumluğu belirlenmiştir.
Madde metninde geçen işverenin kastından anlaşılması gereken iş kazası veya meslek hastalığına, işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı
eylemiyle neden olmasıdır. Burada zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yapılması, kasıt için yeterli olup, sonuçlarının istenip istenmemesi kas280
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tı ortadan kaldırmayacaktır. İşverenin eylemi hukuka aykırı olmasa bile,
yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini bilmemesi, ihmali
veya ağır ihmali, sorumluluğunu ortadan kaldırmaz (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009, 372).
Madde metninde de yer aldığı üzere, işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınmaktadır. Kaçınılmazlık ilkesinin
anlamı, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar
gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumudur. İşveren alınması gerekli herhangi bir
önlemi almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemeyecektir (Güzel,
Okur ve Caniklioğlu, 2009, 373-374).
Kanunun 21. maddesinin dördüncü fıkrasında ise “iş kazası, meslek
hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye
değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa
bunları çalıştıranlara rücû edilir” denilerek iş kazası, meslek hastalığı ve
hastalık halinde üçüncü kişilerin sorumluluğu belirlenmiştir. Madde de belirtilen üçüncü kişi kavramının belirlenmesi uygulama bakımından önemlidir. Akademisyenlerce de genel kabul gören üçüncü kişi, kazaya uğrayan
sigortalı ile sigortalının işvereni dışında kalan ve zarar neden olan tüm kişilerdir (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009, 391).
B. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİKTE SİGORTALININ SORUMLULUĞU
Sigortalının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneğinde olduğu gibi sürekli iş göremezlik gelirinde de belirli
şartlara bağlı olarak sigortalıya geliri eksiltilerek ödenebilir.
Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç
olmak üzere, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere
uymaması nedeniyle 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, uzayan tedavi süresi
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veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak, sürekli iş göremezlik geliri
dörtte birine kadar Kurumca eksiltilerek ödenir (5510, m. 22/I-a).
Yine ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının, mahkeme kararı,
denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu
kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanak veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında sürekli iş göremezlik
geliri Kurumca eksiltilerek (5510, m.22/I-b), ancak kusur derecesinin bilgi
ve belgelerde yer almaması halinde ise sürekli iş göremezlik geliri yüzde
beş oranında Kurumca eksiltilerek ödenir (Yönetmelik, m.44/I-b).
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
tutulmaktadır (Yönetmelik. 44/II).
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 veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif
edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, sürekli iş göremezlik gelirinin yarısı
tutarında gelir bağlanır (5510, m.22/I-b, Yönetmelik. 44/I-c).
III-SONUÇ
Sosyal güvenlik hukukunda gelir; iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan
sürekli ödeme olarak ifade edilmiştir. Sigortalıların, sürekli iş göremezlik
gelirine hak kazanabilmeleri için, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu
ruhen veya bedenen bir özre uğramaları ve bunun sonucunda Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen
raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma güçlerini
en az % 10 oranında kaybetmiş olmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları
sağlayanlara sürekli olarak yapılan nakdi para yardımına ise sürekli iş göremezlik geliri adı verilmektedir.
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Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmek için 4/I-a kapsamındaki sigortalılar için çalışma gün sayısı veya prim ödenmiş olma koşulu
aranmazken, 4/I-b kapsamındaki sigortalılara sürekli iş göremezlik geliri
bağlanabilmesi için, kendi sigortalılıklarından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı
aranmaktadır. 4/I-c kapsamındaki sigortalılar hakkında kısa vadeli sigorta
kolları hükümleri uygulanmadığından bu kapsamdaki kişilerin sürekli iş
göremezlik gelirinden yararlanma hakları bulunmamaktadır.
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SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE
ZAMANAŞIMI SÜRESİ
Ekrem TAŞBAŞI*
I-GİRİŞ
Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen veya yasal süresi dışında
verilmekle birlikte incelemeye sevk edilmeksizin işleme konulan aylık sigorta primleri bildirgelerinden/aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı
tahakkuk eden primler için ayrı, mahkeme kararlarına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan yazılara istinaden düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgelerinden/aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primler
için ayrı hesaplanmaktadır.( Sosyal Güvenlik Kurumunun 01.08.2012 tarih
ve 2012-27 sayılı Genelgesi)
Bunun yanında 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesindeki, “İşsizlik sigortası primleri ile ilgili olarak; 5510
sayılı Kanunun 80, 82, 86, 88,89, 90, 91, 93 ve 100 üncü madde hükümleri
uygulanır.” hükmüne istinaden, işsizlik sigortası primleri hakkında da sigorta
primlerinin tabi olduğu zamanaşımı hükümleri dikkate alınmaktadır.
Bu makalede sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinde zamanaşımı süreleri, zamanaşımının kesilmesi ve durması(işlememesi)ndan bahsedilecektir.
II- İŞVERENLERCE DÜZENLENEN PRİM BELGELERİNDEN
DOLAYI TAHAKKUK EDEN PRİMLERİN TAHSİLİNDE
ZAMANAŞIMI SÜRESİ
1) Ödeme Vadesi 30/9/2008 veya Öncesinde Sona Eren Prim
Alacakları Yönünden
İşverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilen veya yasal süresi dışında verilmekle birlikte
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
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incelemeye sevk edilmeksizin işleme alınan aylık sigorta primleri bildirgelerinden/aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden ve
ödeme vadesi 7/12/1993 ve öncesinde sona eren primler yönünden dikkate alınacak zamanaşımı süresi, söz konusu dönemde 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununda sigorta primlerinin zamanaşımı ile ilgili özel bir düzenlemenin bulunmamasından dolayı genel hükümlere tabidir. Bu nedenle,
ödeme vadesi 7/12/1993 ve öncesinde sona eren alacakların zamanaşımı
süresi 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunundaki hükümlere göre
hesaplanmaktadır.
506 sayılı Kanunun mülga 80 inci maddesinin 3917 sayılı Kanunla 8/12/1993 tarihi itibariyle değiştirilmesi ile birlikte, Sosyal Güvenlik
Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacakları yönünden
8/12/1993 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulamasına geçilmiş ve ödeme vadesi
8/12/1993 ve sonrasında sona eren Kurum alacakları, 6183 sayılı Kanunun
102 nci maddesinde öngörülen zamanaşımı hükümlerine tabi tutulmuştur.
Ancak, 506 sayılı Kanunun mülga 80 inci maddesinde 6/7/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5198 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 6183 sayılı
Kanunun 102 nci maddesi hükmünün uygulanması hariç tutulmuş ve bu
nedenle Kurum alacaklarının zamanaşımı süresinin hesaplanmasında 6183
sayılı Kanun hükümlerinin dikkate alınmasına ilişkin uygulama ödeme vadesi 5/7/2004 tarihi itibariyle sona eren alacaklarla birlikte sona ermiştir.
Dolayısıyla, 5198 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun mülga 80 inci
maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte ödeme vadesi 6/7/2004 ila
30/9/2008 tarihleri arasında sona eren alacakların zamanaşımı süresi yönünden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda herhangi bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle yine genel hükümlerde yer alan, başka bir ifade ile Borçlar Kanunundaki zamanaşımı süreleri uygulanır hale gelmiştir.
818 sayılı Borçlar Kanununda zamanaşımı ile ilgili olarak, 128 inci maddesinde, “Müruru zaman alacağın muaccel olduğu zamandan başlar, alacağın
muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise müruru zaman bu haberin verilebileceği günden itibaren cereyan eder.”130 uncu maddesinde,“Müddetlerin hesabında müruru zamanın başladığı gün nazarı itibare alınmaz ve müruru zaman
ancak müddetin son günü kullanılmaksızın geçtiği surette vaki olmuş olur.”
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6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasında ise, “Amme
alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından
itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına
ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.” hükümleri
yer almaktadır.
Buna göre, ödeme vadesi 30/9/2008 veya öncesinde sona eren sigorta
primi ve işsizlik sigortası primlerinin zamanaşımı süresi, ödeme vadesi;
- 7/12/1993 ve öncesinde sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden
itibaren on yıl,
- 8/12/1993 ila 5/7/2004 tarihleri arasında sona eren alacaklar için, 6183
sayılı Kanun hükümlerine istinaden, alacağın ödeme süresinin sona erdiği
tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl,
- 6/7/2004 ila 30/9/2008 tarihleri arasında sona eren alacaklar için,
Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi
takip eden günden itibaren on yıl, olarak dikkate alınmaktadır.
Özel nitelikteki işyeri işverenlerince 2003/Ağustos ayına ilişkin yasal
süresi içinde düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin ödeme süresi 30/9/2003 tarihinde sona ermektedir.
Ödeme süresi 30/9/2003 tarihi itibariyle sona eren alacaklar, 6183 sayılı
Kanuna göre ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğundan, beş yıllık
zamanaşımı süresi 1/1/2004 tarihinde başlayıp, zamanaşımını kesen veya
durduran hallerin bulunmaması halinde 31/12/2008 tarihinde sona ermektedir.
Özel nitelikteki işyeri işverenlerince 2006/Haziran ayına ilişkin yasal
süresi içinde düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin ödeme süresi 31/7/2006 tarihinde sona ermektedir.
Ödeme vadesi 31/7/2006 tarihi itibariyle sona eren alacak, Borçlar Kanununa göre ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on
yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğundan, on yıllık zamanaşımı süresi,
1/8/2006 tarihinde başlayıp zamanaşımını kesen veya durduran hallerin
bulunmaması halinde 31/7/2016 tarihinde sona ermektedir.
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2) Ödeme Vadesi 1/10/2008 Veya Sonrasında Sona Eren Prim
Alacakları Yönünden
5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin,
İkinci fıkrasında; “Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin
dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. … Bu alacaklar için 89 uncu madde gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı, 88 inci maddede belirtilen ödeme
süresinin son gününü takip eden günden itibaren uygulanır.”
Dördüncü fıkrasında; “Zamanaşımından sonra yapılan ödemeler kabul
edilir. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi sigortalıların zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreye ilişkin sigortalılık hak ve yükümlülükleri
düşer.” hükümleri yer almaktadır.
Buna göre, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde
Kuruma verilen veya yasal süresi dışında verilmekle birlikte incelemeye
sevk edilmeksizin işleme alınan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı
tahakkuk eden ve ödeme vadesi 1/10/2008 veya sonraki bir tarihte sona
eren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi alacakları, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren on yıllık
zamanaşımı süresine tabidir.
Özel sektör işverenlerince 2010/Haziran ayına ilişkin olarak düzenlenen ve yasal süresi içinde Kuruma kendiliğinden verilmiş olan aylık prim
ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçlarının ödeme vadesi 31/7/2010 tarihinde sona ermektedir.
Dolayısıyla, 2010/Haziran ayına ilişkin olarak işverenlerce yasal süresi
içinde kendiliğinden düzenlenerek Kuruma verilmiş olan aylık prim ve
hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden prim alacağı, ödeme süresinin
dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbi olduğundan, söz konusu alacağın tahsilinde dikkate alınacak
zamanaşımı süresi, 1/1/2011 tarihinde başlayıp, (zamanaşımını kesen ve
durduran haller hariç) 31/12/2020 tarihinde sona ermektedir.
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III- MAHKEME KARARINA, DENETİM ELEMANI TESPİTİNE
VE ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINAN BİLGİ
VE BELGELERE İSTİNADEN TAHAKKUK EDEN PRİMLERİN
TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ
5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;
“… Kurumun prim ve diğer alacakları; mahkeme kararı sonucunda
doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim
ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor
tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu
soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla
kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise
bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zamanaşımı on yıl
olarak uygulanır. ….” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, sigorta primi ve işsizlik sigortası primi alacağı,
- Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise zamanaşımı süresi, mahkeme
kararının kesinleşme tarihinden,
- Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, rapor tarihinden,
- Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma
intikal ettiği tarihten,
- Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve
kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, bilgi ve belgenin Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal ettiği tarihten,
itibaren başlatılmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen şekilde tahakkuk eden
sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin zamanaşımı süresi, alacağın
ödeme vadesinin sona erdiği tarihe göre değil, yukarıda belirtilen tarihler
dikkate alınarak belirlenmektedir.
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Diğer taraftan, mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu
idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgelerinden/aylık
prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tahsilinde
dikkate alınacak zamanaşımı süresi, alacağın ödeme vadesinin 1/10/2008
tarihinden önce veya sonra sona erdiği üzerinde durulmaksızın, mahkeme kararının kesinleştiği tarihte/rapor tarihinde/kamu idarelerinin denetim
elemanlarınca düzenlenen rapor sonuçlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna
intikal ettiği tarihte veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerin
Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal ettiği tarihte geçerli olan kanun hükümleri dikkate alınarak, ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri esas
alınarak belirlenmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ya da Denetmenince düzenlenen
17/3/2010 tarihli rapor ile (A) sigortalısının 2007/Temmuz ayındaki hizmetlerinin ve kazançlarının Kuruma bildirilmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, sigorta primi ve işsizlik sigortası prim alacağı denetim raporuna
istinaden tahakkuk ettiğinden, söz konusu sigorta primi ve işsizlik sigortası
prim alacağı yönünden denetim raporunun düzenlendiği 17/3/2010 tarihinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine ilişkin zamanaşımı süresi geçerli
olduğundan, söz konusu alacaklara ilişkin zamanaşımı süresi on yıl olarak
uygulanacak olup, bu on yıllık zamanaşımı süresi 17/3/2010 tarihinde başlayıp, zamanaşımını kesen veya durduran hallerin bulunmaması halinde
16/3/2020 tarihinde sona ermektedir.
19/9/2007 tarihli kesinleşen mahkeme ilamıyla (B) sigortalısının 2000/
Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki hizmetlerinin ve kazançlarının
Kuruma bildirilmediğine karar verildiği varsayıldığında, sigorta primi ve
işsizlik sigortası prim alacağı mahkeme ilamına istinaden tahakkuk ettiğinden, söz konusu sigorta primi ve işsizlik sigortası prim alacağı yönünden
mahkemenin kararının kesinleştiği 19/9/2007 tarihinde 818 sayılı Kanun
hükümlerine ilişkin zamanaşımı süresi geçerli olduğundan, söz konusu
alacaklara ilişkin zamanaşımı süresi on yıl olarak uygulanacak olup, bu on
yıllık zamanaşımı süresi 19/9/2007 tarihinde başlayıp, zamanaşımını ke290
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sen veya durduran hallerin bulunmaması halinde 18/9/2017 tarihinde sona
ermektedir.
Ayrıca işverenlerce yasal süresi dışında Kuruma verilen ve işleme alınıp alınmayacağının tespiti amacıyla denetime sevkedilen aylık prim ve
hizmet belgelerinin yapılan denetim sonucunda işleme alınmasına karar
verilmesi halinde, bu nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı
tahakkuk eden primler için de zamanaşımı süresi rapor tarihinden itibaren
başlatılmaktadır.
IV- ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ VE DURMASI
Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde zamanaşımı süresinin kesilmesi ve durması ile
ilgili olarak 3917 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile birlikte 8/12/1993
tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi hükümleri esas
alınmaktadır.
1. Zamanaşımının kesilmesi
6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde, zamanaşımının hangi hallerde kesileceği belirtilmiştir. Kurum alacağı için zamanaşımı işlemeye
başladıktan sonra bu maddede sıralanan işlemlerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, zamanaşımının kesilmesinde geçmiş olan süre ortadan kalkar ve kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren yeniden işlemeye başlar.
Zamanaşımını kesen haller aşağıda belirtilmiştir.
a) Ödeme: Ödeme, hususi şekilleri uyarınca yapılmışsa, çekin tahsil
dairesine veya bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale emri üzerine paranın Kurum hesabına geçtiği gün yapılmış
sayılır ve zamanaşımı da o gün kesilmiş olur. Çek veya münakale emrinin
herhangi bir nedenle ödenmemesi durumunda, Kurumun borçluya rücu
hakkı saklıdır. Bu durumda zamanaşımı kesilmez.
b) Haciz uygulanması: Borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile
alacak ve haklarına haciz uygulanması zamanaşımını keser.
c) Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan tahsilat:
Cebren tahsil ve şekillerini düzenleyen 54 üncü madde uyarınca gösterilen
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teminatın paraya çevrilmesi, kefilin takibi ve borçlunun iflasının istenmesi
sonucu elde edilen tahsilat ile borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarının satılması sonucu elde edilen paralar zamanaşımını keser.
d) Ödeme emri tebliği: Kurum alacağını vadesinde ödemeyenlere, 55
inci madde uyarınca tebliğ edilen ödeme emri zamanaşımını keser.
e) Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi: Kurum borçlusunun 59 uncu madde gereğince mal bildiriminde bulunması
zamanaşımını kesme nedenidir. Borçlunun malının olup olmaması zamanaşımının kesilmesi bakımından önemli değildir. Zamanaşımının kesilmesi için borçlunun mal bildiriminde bulunması yeterlidir. Ayrıca, 61 inci
madde hükmünce mal edinme ve mal artmalarının, tahsil dairesine bildirilmesi de zamanaşımının kesilmesi için yeterlidir.
f) Yukarıdaki sıralarda gösterilen muamelelerden herhangi birinin
kefile veya yabancı şahıs ve kurumların mümessillerine tatbiki veya
bunlar tarafından yapılması:
Zamanaşımının kesilmesi yönünden yukarıda sayılan beş işlemden herhangi birinin bu kişilere de yapılmış olması da zaman aşımını keser.
g) İhtilaflı amme alacaklarında yargı organlarınca bozma kararı
verilmesi: Uyuşmazlık durumunda yargı organlarınca verilen bozma kararı, zamanaşımını kesen nedenler arasındadır.
h) Alacağın teminata bağlanması: Alacağın Kanunda öngörüldüğü
şekilde herhangi bir teminata bağlanması, zamanaşımını kesme nedenleri
arasındadır.
ı) Yargı organlarınca yürütmenin durdurulması kararı verilmesi:
Yargı organlarınca yürütmenin durdurulması kararının verilmesi zamanaşımını keser.
j) İki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme
idaresince, borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile başvurulması: Amme idareleri arasında mevcut bir borç için alacaklı amme
idaresince borçlu idareye yazı ile başvurularak alacağını istemesi zamanaşımını keser. Borçlu amme idaresine yazı ile başvurulması, idarece tebellüğ edilmesi manasına gelmektedir.
k) Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması: Alacağın özel
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kanunlara göre ödenmesi için müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması da tahsil zamanaşımını keser.
Zamanaşımını kesen işlemlerinden an az birinin gerçekleşmiş olması
halinde, işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle zamanaşımı kesilmiş olacaktır. Bu durumda, zamanaşımının;
- 6183 sayılı Kanuna göre tayin edilmiş olduğu durumlarda, yeni zamanaşımı süresi, zamanaşımının kesildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl olarak,
- 818 sayılı Kanuna göre tayin edilmiş olduğu durumlarda, yeni zamanaşımı süresi,
zamanaşımının kesildiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl olarak,
yeniden başlatılacaktır.
2003/Mart ayına ilişkin prim borcunun, 6183 sayılı Kanunun 102 nci
maddesine istinaden 1/1/2005 tarihinden itibaren beş yıllık süre içinde tahsil edilmesi gerekmektedir. Bahse konu prim borcu dolayısıyla düzenlenen
ödeme emrinin 18/6/2008 tarihinde ilgililere tebliğ edildiği varsayıldığında, zamanaşımı süresi 18/6/2008 tarihi itibariyle kesilmiş olacağından,
6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine istinaden 1/1/2009 tarihinden
itibaren beş yıllık zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlayacaktır.
2006/Temmuz ayına ilişkin prim borcunun, Borçlar Kanununun 60 ıncı
maddesine istinaden 1/9/2006 tarihinden itibaren on yıllık süre içinde tahsil edilmesi gerekmektedir. Bahse konu prim borcu dolayısıyla 21/2/2009
tarihinde kısmi ödeme yapıldığı varsayıldığında, zamanaşımı süresi
21/2/2009 tarihi itibariyle kesilmiş olacağından ve Borçlar Kanununun 133
üncü maddesine istinaden zamanaşımı süresi, ödeme süresinin sona erdiği
tarihi takip eden günden itibaren başladığından, on yıllık zamanaşımı süresi 22/2/2009 tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır.
Diğer taraftan, zamanaşımının;
- Yargı organlarınca bozma kararı ile kesilmesi halinde, zamanaşımı
süresi yeni vade gününün rastladığı,
- Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının teminata bağlanması nedeniyle
kesilmesi halinde, zamanaşımı süresi teminatın kalktığı,
- İcranın kaza (yargı) mercilerince ertelenmesi/yürütmenin durdurulması kararlarıyla kesilmesi halinde, zamanaşımı süresi durma süresinin
sona erdiği,
EYLÜL - EKİM 2012

293

MALİ

ÇÖZÜM

tarihi takip eden takvim yılı başından/günden itibaren yeniden işlemeye
başlayacaktır.
2. Zamanaşımının durması (işlememesi)
Zamanaşımının işlememesi halini düzenleyen 6183 sayılı Kanunun 104
üncü maddesi hükmü uyarınca borçlunun yabancı bir memlekette bulunması, hileli iflas etmesi, terekesinin tasfiye edilmesi gibi hakkında icra takibi yapılmasına imkan bulunmayan hallerde, tahsil zamanaşımı işlemez.
Sıralanan sebepler ortadan kalktıktan sonra, duran zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye devam eder.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen
kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.” hükmü yer almıştır.
Bu durumda, prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine
istinaden afet nedeniyle ertelenmesine karar verilmesi halinde, borçlu hakkında takip yapılamayacağından dolayı, bu süreler içinde de zamanaşımı
işlememektedir.
V- SONUÇ
Ödeme vadesi 30/9/2008 veya öncesinde sona eren sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin zamanaşımı süresi, ödeme vadesi;
- 7/12/1993 ve öncesinde sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden
itibaren on yıl,
- 8/12/1993 ila 5/7/2004 tarihleri arasında sona eren alacaklar için, 6183
sayılı Kanun hükümlerine istinaden, alacağın ödeme süresinin sona erdiği
tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl,
- 6/7/2004 ila 30/9/2008 tarihleri arasında sona eren alacaklar için,
Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi
takip eden günden itibaren on yıl, olarak dikkate alınmaktadır.
Ödeme vadesi 1/10/2008 veya sonraki bir tarihte sona eren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi alacakları, yasal ödeme süresinin sona erdiği
tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren on yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
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Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi alacağı, mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise zamanaşımı süresi, mahkeme kararının kesinleşme
tarihinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ya da Denetmenince yapılan tespitlerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, rapor tarihinden, Kamu
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise zamanaşımı süresi, bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği
tarihten, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla
kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise
zamanaşımı süresi, bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren
başlatılmaktadır. Bu şekilde tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin zamanaşımı süresi, alacağın ödeme vadesinin sona erdiği
tarihe göre değil, belirtilen tarihler dikkate alınarak belirlenmektedir.
6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi uyarınca zamanaşımını ödeme,
haciz uygulanması, cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan
tahsilat, ödeme emri tebliği, mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi, belirtilen muamelelerden herhangi birinin kefile veya
yabancı şahıs ve kurumların mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından
yapılması, ihtilaflı amme alacaklarında yargı organlarınca bozma kararı
verilmesi, alacağın teminata bağlanması, yargı organlarınca yürütmenin
durdurulması kararı verilmesi, iki kamu idaresi arasında mevcut bir borç
için alacaklı amme idaresince, borçlu amme idaresine borcun ödenmesi
için yazı ile başvurulması, amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek
üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması, hallerinde zamanaşımı kesilmektedir.
Zamanaşımını kesen işlemlerinden an az birinin gerçekleşmiş olması
halinde, işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle zamanaşımı kesilmiş olacaktır. Bu durumda, zamanaşımının;
- 6183 sayılı Kanuna göre tayin edilmiş olduğu durumlarda, yeni zamanaşımı süresi, zamanaşımının kesildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl olarak,
- 818 sayılı Kanuna göre tayin edilmiş olduğu durumlarda, yeni zamanaşımı süresi,
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zamanaşımının kesildiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl olarak,
yeniden başlatılmaktadır.
Ayrıca, zamanaşımının;
- Yargı organlarınca bozma kararı ile kesilmesi halinde, zamanaşımı
süresi yeni vade gününün rastladığı,
- Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının teminata bağlanması nedeniyle
kesilmesi halinde, zamanaşımı süresi teminatın kalktığı,
- İcranın kaza (yargı) mercilerince ertelenmesi/yürütmenin durdurulması kararlarıyla kesilmesi halinde, zamanaşımı süresi durma süresinin
sona erdiği,
tarihi takip eden takvim yılı başından/günden itibaren yeniden işlemeye
başlamaktadır.
6183 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi uyarınca Borçlunun yabancı
bir memlekette bulunması, hileli iflas etmesi, terekesinin tasfiye edilmesi
gibi hakkında icra takibi yapılmasına imkan bulunmayan hallerde, tahsil
zamanaşımı işlemez. Sıralanan sebepler ortadan kalktıktan sonra, duran
zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye devam eder.
Prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine istinaden afet
nedeniyle ertelenmesine karar verilmesi halinde, borçlu hakkında takip yapılamayacağından dolayı, bu süreler içinde de zamanaşımı işlememektedir.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (01.08.2012) 2012/27 Sayılı Genelge. Ankara: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
T.C. Yasalar (22.04.1926). Borçlar Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (
359 sayılı)
T.C. Yasalar (31.05.2006). Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete ( 26200 sayılı)
T.C. Yasalar (28.07.1953). Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete ( 8469 sayılı)
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ÇALIŞAN EMEKLİDEN İKİ KERE DESTEK PRİMİ
KESİLEMEYECEĞİ SGK GENELGESİYLE KESİNLEŞTİ
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ
Ülkemiz şartlarında emekli olan insanlarımızın çoğu emekli aylıklarının düşük olduğundan ve kendilerine yetmediğinden yakınmaktadırlar.
Emekli aylıklarının düşük olmasına neden olarak, emeklilik için ödenen
primlerin az olması, ülkemizin ekonomik durumu ve mesleki farklılıklar
gibi birçok unsur gösterilebilir.
Ülkemiz şartlarında günümüz itibariyle kamudan emekli olan bir hâkim
veya savcı ortalama 4300,00 TL veya 4500,00 TL civarlarında emekli aylığı alırken, emekli bir öğretmen yaklaşık 1200 TL emekli aylığı almaktadır.
Emekli insanlarımız arasında emekli aylığı miktarları konusunda yaşanan bu uçurum, emekli aylığı az olan vatandaşlarımızı emeklilikten sonra
aktif çalışma hayatına devam etmeye mecbur kılmaktadır. Emekli aylığı az
olan birçok vatandaşımız, emeklilikten sonra çalışmaya devam etmekte,
hatta iki iş birden yapmaktadırlar.
İşte bu makale çalışmamızda, emeklilikten sonra çalışmaya devam eden
kişiler, hem işçi olarak, hem de bağımsız olarak (şirket ortağı veya vergi
mükellefi gibi) çalışmaya devam etiklerinde, emekli aylıklarından iki kere
sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilip kesilmeyeceğini açıklamaya
çalışacağız.
II- EMEKLİLERDEN DESTEK PRİMİ KESİLMESİYLE İLGİLİ
5510 SAYILI YASADAKİ MEVZUAT VE UYGULAMA:
5510 sayılı yasada düzenlemesi yapılan sosyal güvenlik destek primine
ilişkin hükümleri, iki alt başlık halinde ele alıp inceleyelim.

* SGK Müfettişi
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A- 1 EKİM 2008’DEN SONRA İLK DEFA SİGORTALI OLANLARIN
DURUMU
5510 sayılı Kanun kapsamında 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa sigortalı olanların SGDP açısından tabi olacakları hükümler, anılan yasanın 30.
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiştir. Bahse konu
bent hükümlerine göre, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sosyal güvenlik
sistemine ilk defa girip de, yaşlılık aylığı1 bağlanan hiçbir 4/a (SSK)
sigortalısı, 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalısı,
emekli aylıkları kesilmeden 4/a ve 4/c sigortalısı olarak çalışamamaktadırlar. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sisteme ilk defa girip de 4/a
sigortalısı, 4/b sigortalısı veya 4/c sigortalısı olarak yaşlılık aylığı bağlanan kişiler, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak yalnızca 4/b
sigortalısı olarak çalışabilmektedirler.
B- 1 EKİM 2008’DEN ÖNCE SİGORTALI VE EMEKLİ OLANLARIN
DURUMU
1 Ekim 2008 tarihinden önce sosyal güvenlik kanunlarından (Bağ-Kur,
SSK, Emekli Sandığı) herhangi birisine bir gün bile olsa sigortalı/iştirakçi olarak kayıt ve tescil olan kişiler ile 1 Ekim 2008’den önce malullük
veya yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin, emekliyken çalışmaları durumunda
SGDP bakımından tabi olacakları hükümler, 5510 sayılı yasanın geçici 14
üncü maddesinde düzenlenmiştir.
Bahse konu geçici 14 üncü madde hükümlerine göre, 01.10.2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malûllüğü, malûllük ve
yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar hakkında SGDP’ye tabi olma bakımından 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin (Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı Kanunları) uygulanmasına devam
olunmakta, sadece 1 Ekim 2008’den sonra kesilecek SGDP oranları/miktarları, almakta oldukları aylıklarının 2008 yılında % 12’si, 2009 yılında
% 13’ü, 2010 yılında % 14’ü ve 2011 yılı ile müteakip yıllarda da % 15’i
olacak şekilde yükseltilmiştir. Yani, eskiden (1 Ekim 2008’den önce)
SGDP’ye tabi olan emekliler 1 Ekim 2008’den sonra da SGDP’ye tabi
1 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa sigortalı olanlardan malullük aylığı bağlananların çalışmaya başladıklarında aylıkları kesilmekte ve bunlar SGDP ödeyerek çalışamamaktadırlar.
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olmuşlar, eskiden (1 Ekim 2008’den önce) SGDP’ye tabi olmayanlar
ise yine tabi olmamışlar, yalnızca 1 Ekim 2008’den sonra kesilecek
SGDP oranları değişmiştir.
III- ÇALIŞAN EMEKLİDEN İKİ KERE DESTEK PRİMİ
KESİLEMEYEĞİNİN AÇIKLANMASI
Çalışma ve iş hayatında yurttaşlarımız emeklilikten sonra hem 4/b sigortalısı sayılmayı gerektirecek vergi mükellefi veya şirket ortağı olmakta,
hem de bir işverenin yanında hizmet akdi ile 4/a sigortalısı olarak çalışabilmektedir. Böyle bir durumdaki emekli vatandaştan bazı SGK İl Müdürlükleri, hem vergi mükellefiyetinden dolayı emekli aylığından SGDP
kesmekte, hem de işverence düzenlenen ücret bordrosundan kişinin aylığından SGDP kesilmektedir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşa
tek emekli aylığı vermekte, ancak vatandaştan iki kere sosyal güvenlik
destek primi kesmektedir. Bu uygulama vatandaşların mağduriyetine yol
açmakta ve çok büyük sızlanmalara sebebiyet vermektedir.
SGK’nın yapmış olduğu bu uygulamaları göz önünde bulundurarak,
SGK müdürlüklerinin, emekli olan vatandaşlardan hem 4/b sigortalısı olmayı gerektirecek vergi mükellefi/şirket ortaklığı olanlardan, hem de 4/a
sigortalısı sayılacak işçi statüsünde çalışanların emekli aylıklarından iki
kere destek primi kesip kesmeyeceğini açıklamaya çalışalım.
Bilindiği üzere, ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminde çifte sigortalılık mümkün değildir. Yani, bir kişinin aynı anda hem 4/a sigortalısı (eski
adıyla SSK sigortalısı), hem 4/b sigortalısı (eski adıyla Bağ-Kur sigortalısı) hem de 4/c (Emekli Sandığı iştirakçisi) sigortalısı olması mümkün
değildir. Hatta 5510 sayılı kanunda tek sigortalılığın geçerli olacağı ve çifte sigortalılığın mümkün olmadığına dair 53 üncü madde hükümleri bile
bulunmaktadır.
Sigortalılığın söz konusu teklik ilkesinden hareketle, sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından vatandaşların da teklik ilkesine tabi olması gerekmektedir.
Emekli olan bir kişi emekli olmazdan önce nasıl birden fazla mesleği (esnaf, tüccar, memur, sanayici, işçi, çiftçi vb) icra etse bile, kendisine
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ğı bağlanıyorsa, emekli olan bir kişi emeklilikten sonra birden fazla mesleği icra etse dahi, kendisinden yalnızca tek sosyal güvenlik destek priminin
kesilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, çalışma hayatındaki bir kişi, hem işçi, hem memur, hem de şirket ortaklığı veya esnaflık yapsa, bu kişiden SGK tarafından tek sigortalılık
statüsüne ait prim alınmakta, diğer mesleklere istinaden olması gereken
sigortalılık statüsü hizmet çakışmasına göre prim yükümlülüğü açısından
yok sayılmaktadır.
Örnek olarak; Bay A, 20.03.2012’de kırtasiye dükkânından dolayı
vergi mükellefi olmuş ve SGK bu kişiyi aynı tarih itibariyle 5510 sayılı
yasa kapsamında 4/b sigortalısı yapmıştır. Bay A, 10.09.2012’de bir şirkette işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Böyle bir durumda, 5510 sayılı yasanın 53 üncü maddesi gereği, Bay A’nın 10.09.2012’de 4/b sigortalılığı
sona erecek ve 4/a sigortalılığına itibar edilecektir. Dolaysıyla, Bay A’dan
tek sigortalılık statüsü için tek prim alınacaktır.
Örnekten de görüldüğü üzere, sosyal güvenlik sistemimizdeki teklik
ilkesinin gereği olarak, tek sigortalılık statüsüne itibar edilmekte ve tek
sigortalılık statüsü üzerinden prim alınmaktadır.
Uygulamada yaşanan sıkıntılar ve üstte sözünü ettiğimiz gerekçeler göz
önünde bulundurularak, kendilerinden iki kere SGDP kesintisi yapılan ve
yapılmak istenen vatandaşlara SGK tarafından bir mevzuat düzenlemesi
yapılıp sorunlarına çözüm getirilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu 5 Nisan 2011 tarihli ve 2011/36 sayılı bir genelge çıkararak, konuya çözüm ve açıklık getirmiştir. 2011/36 sayılı SGK
genelgesinin 6.1.6 madde numaralı ve “Hizmet Çakışmalarında Sosyal
Güvenlik Destek Primi Uygulaması” başlıklı bölümünde; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi hizmet çakışmalarında
sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar hakkında 01/03/2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem
yapılacaktır. Örnek: 01/03/2003 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalının esnaf
sigortalılığının devam etmesi nedeniyle aylığından sosyal güvenlik destek
primi kesilmektedir. Sigortalının 3/6/2011 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle ay300
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lıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi 2/6/2011 tarihi
itibariyle kaldırılacaktır.” hükümleri bulunmaktadır.
Geneldeki hükümlerden anlaşılacağı üzere, emekli olan bir kişiden hem
vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı hem de hizmet akdi ile işçi olarak
çalışması durumunda, iki kere SGDP kesilmemesi gerekmektedir. Bu gibi
durumlarda, yani emeklilikten sonra hem 4/b sigortalısı sayılmayı gerektirecek mesleki faaliyeti, hem de 4/a sigortalısı sayılması gerektirecek çalışması olanlardan, yalnızca tek bir defa 4/a sigortalılığındaki çalışmalarından dolayı, işveren tarafından çalışırken aldığı ücretinden SGDP kesintisi
yapılacaktır.
Örnek olarak; Bay A, 1999 yılından yaşlılık aylığı alarak Bağ-Kur’dan
emekli olmuştur. Bay A’nın emeklilikten sonra 2007 yılında açmış olduğu
işyeri nedeniyle aylığından SGDP kesilmektedir. Bay A, işyerinin sahibi
olmasının yanında aynı zamanda 2011 yılı Mayıs ayından itibaren SSK
(4/a) sigortalısı olarak çalışmaya başlamıştır. Bu durumda Bay A’dan mükerrer SGDP kesilmesine engel olacak şekilde, 4/b sigortalılığından dolayı
yapılan SGDP kesintisi sona erdirilecek ve çalışırken işverenden aldığı ücretinden SGDP kesintisi yapılacaktır.
Başka bir örnek vermek gerekirse, Bay B, 2011 yılı Kasım ayında
memur olarak emekli olmuştur. Aldığı emekli maaşı kendisine yetmeyince, arkadaşının bir şirketine ortak olmuş, aynı zamanda da, başka bir şirkette işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu durumda, Bay B’den yalnızca,
4/a sigortalısı çalışmalarından dolayı, çalışırken aldığı ücretinden SGDP
kesilecek, emeklilikten sonra 4/b sigortalısı olarak çalışmasından dolayı
herhangi bir destek primi kesintisi yapılmayacaktır.
SGK’nın genelgesinde yer alan bu uygulamasındaki amaç, hem işçiye
göre zayıf durumda olan işvereni SGDP borçları açısından muhatap kabul
ederek alacaklarını daha fazla garantiye almak, hem de emeklinin aylığından yapılacak çifte kesintiyi sona erdirmektedir.
IV- SONUÇ
Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde bir kişinin hem işçi statüsü kapsamındaki çalışma süreleri emekli olmasına yetse, hem de esnaflık çalışmalarındaki hizmet süreleri emekli olmasına yetse bile, tek bir emeklilik
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şartında, tek bir sigortalılık statüsünde veya tek bir sosyal güvenlik kuruluşunun kanunları çerçevesinde emekli edilmektedir.
Bazı Sosyal Güvenlik İl veya İlçe Müdürlükleri tarafından emekli olmuş vatandaşlardan, hem vergi mükellefi/şirket ortağı hem de işçi olarak
çalışanlardan iki kere sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Böyle
bir uygulamaya bazen vatandaşların durumdan haberdar olmaması, bazen
de SGK müdürlüklerinin mevzuatı yanlış yorumlamaları sebebiyet vermektedir.
Emekli olduktan sonra, hem şirket ortağı veya vergi mükellefi, hem
de işçi olarak çalışanlardan tek bir çalışma esas alınarak tek bir statüden
SGDP kesilmesi konusunda, SGK’nın 2011/36 sayılı genelgesinin 6.1.6
madde numaralı bölümü açıktır ve ortadadır. Bu konuda nasıl hareket edilmesi, konusunda SGK’nın başka yazılı bir kaynağı yoktur.
Emekli olduktan sonra, hem şirket ortağı veya vergi mükellefi, hem de
işçi olarak çalışan vatandaşlarımızın, yalnızca işverenden aldıkları ücretten
destek primi kesilmesi gerekmektedir. Bu durumda olup ta, emekli aylığından da SGDP kesintisi yapılan vatandaşlarımızın SGK’ya üstteki genelge hükümlerini gerekçe göstererek, itiraz dilekçesi yazmalarını tavsiye
ediyoruz. Dilekçelerine SGK’dan olumlu cevap alamadıkları takdirde ise,
haklarını iş mahkemelerinde aramalarını öneriyoruz.
KAYNAKÇA
SGK (05.04. 2011). 2011/36 sayılı SGK Genelgesi. Ankara
SGK (12.05.2010). Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara
T.C. Yasalar (31.05.2006). 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağ
lık sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete
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MALI MÜŞAVIRLIKTE; UZUN VADELI GELIŞMENIN
TEMEL AMAÇLARI VE STRATEJISI
Mesleğin geleceğini derinden etkileyecek konjonktürel hızlı değişimlere
karşı, gelişmenin önündeki kanalları açık tutmaya yönelik stratejiler bugün her şeyden daha önemli hale geldi.
“Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi”nin yetmeyeceğinin anlaşıldığı bir noktada, “bağımsız denetim” ve “kurumsallaşma”ya
her zamankinden daha çok önem verilmeli.
Yahya ARIKAN*
“Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir.
Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır” diyor Mustafa Kemal Atatürk.
Bu tespit, birebir mesleğimiz için de geçerli. Son dönem yaşanan tüm
gelişmelerde de gördük ki, bu ufkun zemini oluşmaya başladı. Bu çabada
hepimizin katkısı büyük. Meslekte büyük bir dayanışmayla dünden bugüne; “mesleki eğitim, uzmanlık, yeni teknolojiler, yazılım, verimlilik, angaryalar, kalite ve güvence, standartlar, etik kurallar, haksız rekabetle mücadele” gibi önemli kilometre taşlarını meslektaşlarımızla birlikte dizayn ettik.
Çok yakın gelecekte ise, bağımsız denetim ve kurumsallaşma gibi
iki önemli mücadele alanında, tüm gücümüzü sergileyeceğimiz bir sürece
hızla gireceğiz.
Bu eşikte, hem meslektaşlarımız hem de onların çalışma mekânları
olan muhasebe büroları özelinde, yasal düzenlemeler ve iş anlayışlarında atılacak adımlar, birliktelikler büyük önem taşıyor.
HİZMETİN PAZARLANMASI NEDEN ÖNEMLİ?
Bugün kuşku yoktur ki hizmetin pazarlanması meslektaşın başarısının vazgeçilmezidir. Biz Oda olarak tüm etkinliklerde, meslektaşımızın
yapması gerekenler ve izlenecek yol haritası üzerine ciddi ipuçlarını hep
*

İSMMMO Başkanı

EYLÜL - EKİM 2012

9

MALİ

ÇÖZÜM

ortaya koyuyoruz. Kişisel deneyimlerimiz de gözlem açısından önemli.
Çünkü biliyoruz ki, kişisel deneyimlerimizi paylaşmak geleceği birlikte
inşa etmenin tek yolu.
Öncelikle “hizmet pazarlaması stratejileri” üzerine kafa yoran çok
ünlü bir ismin kitabında yazdığı bir örneği aktarayım.
“Ana bir caddede ufak bir işyeri var, mobilya satıyor. Çevresinde ise
ondan çok daha büyük mobilya mağazaları var. Solundaki mağaza kocaman dev bir afiş asmış. Afişte; “YÜZDE 60 iNDİRİM!” yazıyor.
Ufak işyerinin sağındaki diğer büyük mağazanın afişinde ise yine dev
harflerle “YÜZDE 75 iNDİRİM!” yazıyor. Ortadaki küçük mağazanın ise
ne bu kadar indirimi yapacak, ne de bu kadar büyük afiş asacak parası dahi
yok. İki dev mağazanın ortasında kalan bu KOBİ’nin kapısının üzerine
yazdığı ifade ise şöyle: “ANA GİRİŞ”.
Gerçekten, hayat da, ticaret de tam böyle bir şey.
Bugün ekonominin yüzde 95’ini Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in oluşturduğu, mali müşavir meslektaşlarımın çok büyük bir bölümünün de bunun içinde olduğunu biliyoruz. Yani devlerle, büyük kurumsal yapılarla
mücadele edebilmek için, pastadan pay alabilmek için her türlü fırsatın
değerlendirilmesi gerekiyor.
Sabırlı, inatçı, duyarlı olmak gerekiyor.
DENEYİM EKONOMİSİ ÖRNEĞİ
Unutmayalım bugün ticaret artık “deneyim ekonomisi” üzerine kurulu.
Bunun ayrılmaz bir parçası ise “müşteri deneyimi” kavramıdır. Deneyim
ekonomisini bilerek, bugün müşterilerle olan ilişkiler, katma değer yaratan
faaliyetler ve geri dönüşler daha rahat anlaşılıyor.
Deneyim ekonomisinin klasik bir örneği var:
Bir piramit düşünün. Bu piramidin en altında yani tabanında “meta”lar
olsun. Bu meta, örneğin “kahve” olabilir. Bugün bir fincan kahve pişirmek
için gerekli miktarda kahve, tarladan toplandığında ancak birkaç kuruşluk değere sahiptir. “mal” kategorisindeki bu kahve, kavrulup öğütülüp
paketlendikten sonra piramitte bir basamak atlayarak “ürün” haline gelir
ve fiyatı 25-30 kuruş olur. Sonra bu kahve, köşedeki kahvede veya kafeteryada, yani piramidin bir basamak üstünde “hizmet” olarak satılır. Buna
ise 2-2.5 lira ödenir.
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Piramidin daha üstünde yer alan ünlü bir markanın Taksim’deki işyerinde, yani “deneyim sunan” başka bir yerde oturulduğunda ise aynı miktarda
kahve için en az 7-8 lira ödenir. Üstelik de bu miktar ödenirken “Burası
hem çok güzel, hem de fiyatları çok uygun” bile denir.
Buna, ticarette “deneyim ekonomisi” deniyor…
Bu aşamaya gelmek önemli. Tüm meslektaşlar bu seviye gelmeli, katma değeri yüksek bir hizmet vermelidir. Sonuçta hizmet aslında hep
benzer standartlardadır. Pazarlamada fark yaratan en önemli şey ise,
müşteriye kendisini nasıl hissettirdiğin ile ilgilidir.
İnanıyorum tüm meslektaşlarım da bunu başarabilir.
Biz meslektaşlarımızın bunu başarmaları için gerekli lojistik desteği
sağlamak adına her türlü girişimlerimizi sürdürüyoruz.
Meslektaşlarımızın iş, hizmet ve uzmanlık alanlarını genişletmek adına; bazı işlemlerin SMMM’ler tarafından da yapılabilmesi için çatı örgütümüzle beraber attığımız adımların sonucunda olumlu bir noktaya gelindi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile
birleşme, bölünme ve tür değişikliğinde değer tespiti artık SMMM’ler tarafından da yapılabilecek.
Bu çerçevede; başta sendikalar yasası olmak üzere, benzeri işlerde
SMMM’lerin hakkı olan denetimi yapması için girişimlerimiz sürüyor.
Yine, yeni TTK sonrası bugünlerde şekil verilecek bağımsız denetim
için meslektaşlarımızın haklarını gözetmek adına attığımız/atacağımız
adımlar bunun basit, ancak hayati bir örneği.
NELER OLUYOR!
Aslında daha da önemli olan bağımsız denetim sürecinde neler olduğu. Şu açık ki; 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) oluşumu hukuka
aykırıdır. Nitekim konu Anayasa Mahkemesi’ne götürüldü. Kurumun oluşumu, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Yani üstlendiği görevle amaç
gözetim yapmak değil, kendini meslek örgütü yerine koymaktır.
Kurumun üslendiği görevler ortadadır:
• muhasebe standartları,
• denetim standartları,		
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• denetçinin belirlenmesi,		
• sınav,						
• disiplin,						
• etik,
• eğitim,
• gözetim,
• kalite güvencesi,
• Uluslararası denetim firmaları,
Görülüyor ki; kurum hem yasama, hem yürütme hem de yargı görevini
üstlenmiş.
Süreçte Kurum’a olmazsa olmaz kırmızı çizgilerimiz aktarıldı.
4 ana başlıkta özetlemek mümkün:
1) Denetim herkesin hakkıdır. Sınav asla yapılmamalıdır.
2) Hiçbir kesime ayrıcalık sağlanmamalıdır.
3) TÜRMOB eğitimlerinin dışında başka eğitim olmamalıdır.		
4) TÜRMOB’la işbirliği yapılmalıdır.
Sonuçta bakıldığında; meslektaşımızı yok sayarak bildiği yoldan devam eden, sürekli kaos yaratan, meslek mensuplarını birbirine düşüren bir
kurum görüntüsü hakim.
NE YAPILMALI?
Öncelikle KGK’yı topluma şikayet ediyoruz. Ve başta hukuksal haklarımız olmak üzere tüm demokratik haklarımız sonuna kadar kullanılacak.
Bundan kimsenin şüphesi olamaz. Gün ise, birlik zamanıdır. Konuyu siyasallaştırmadan, hakkın sonuna kadar aranması günüdür.
Geçmiş deneyimlerimizden biz şunu çok iyi öğrendik ki, her türlü fırsatı değerlendirmemiz lazım. Ve gelecekte daha da başarılı olmak için, geleceği planlarken, geçmişteki başarılı stratejileri örnek edinmenin yanı sıra,
değişimler ve fırsatlar üzerinde yoğunlaşmalıyız.
Ve üstüne hayal gücümüzü de kullanmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.
Anımsanırsa; 1990 yılında meslek örgütümüzü hep birlikte kurarken,
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imajımız katipti. Kimse eğitimin farkında değildi. O günkü yönetim, bu
camiaya eğitimi sevdirmeyi ilke edinmişti. Süreçte eğitimde marka olundu.
Şimdi sıra “kurumsallaşma”da. İSMMMO yönetimi süreçle ilgili bir
birimin oluşturulmasına karar verdi. Şimdi tüm enerji bu girişime yönlendirilecek. Amaç, kimsenin meslektaşımıza hor gözle bakamayacağı bir zemini yıkılmaz bir yapıda oluşturabilmek.
Çünkü; sadece güçlerini birleştirmiş, kurumsal yapılarla mesleğimiz ve
meslektaşımız hak ettiği yere gelebilir.
İnanıyorum süreç; daha önce sayısız örneğini yaşadığımız bir çizgide,
yine bu perspektifi haklı çıkaracaktır.
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MALI MÜŞAVIRLIKTE; UZUN VADELI GELIŞMENIN
TEMEL AMAÇLARI VE STRATEJISI
Mesleğin geleceğini derinden etkileyecek konjonktürel hızlı değişimlere
karşı, gelişmenin önündeki kanalları açık tutmaya yönelik stratejiler bugün her şeyden daha önemli hale geldi.
“Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi”nin yetmeyeceğinin anlaşıldığı bir noktada, “bağımsız denetim” ve “kurumsallaşma”ya
her zamankinden daha çok önem verilmeli.
Yahya ARIKAN*
“Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir.
Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır” diyor Mustafa
Kemal Atatürk.
Bu tespit, birebir mesleğimiz için de geçerli. Son dönem yaşanan tüm
gelişmelerde de gördük ki, bu ufkun zemini oluşmaya başladı. Bu çabada
hepimizin katkısı büyük. Meslekte büyük bir dayanışmayla dünden bugüne; “mesleki eğitim, uzmanlık, yeni teknolojiler, yazılım, verimlilik, angaryalar, kalite ve güvence, standartlar, etik kurallar, haksız rekabetle mücadele” gibi önemli kilometre taşlarını meslektaşlarımızla birlikte dizayn ettik.
Çok yakın gelecekte ise, bağımsız denetim ve kurumsallaşma gibi
iki önemli mücadele alanında, tüm gücümüzü sergileyeceğimiz bir sürece
hızla gireceğiz.
Bu eşikte, hem meslektaşlarımız hem de onların çalışma mekânları
olan muhasebe büroları özelinde, yasal düzenlemeler ve iş anlayışlarında atılacak adımlar, birliktelikler büyük önem taşıyor.
HİZMETİN PAZARLANMASI NEDEN ÖNEMLİ?
Bugün kuşku yoktur ki hizmetin pazarlanması meslektaşın başarısının vazgeçilmezidir. Biz Oda olarak tüm etkinliklerde, meslektaşımızın
yapması gerekenler ve izlenecek yol haritası üzerine ciddi ipuçlarını hep
*

İSMMMO Başkanı
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ortaya koyuyoruz. Kişisel deneyimlerimiz de gözlem açısından önemli.
Çünkü biliyoruz ki, kişisel deneyimlerimizi paylaşmak geleceği birlikte
inşa etmenin tek yolu.
Öncelikle “hizmet pazarlaması stratejileri” üzerine kafa yoran çok
ünlü bir ismin kitabında yazdığı bir örneği aktarayım.
“Ana bir caddede ufak bir işyeri var, mobilya satıyor. Çevresinde ise
ondan çok daha büyük mobilya mağazaları var. Solundaki mağaza kocaman dev bir afiş asmış. Afişte; “YÜZDE 60 iNDİRİM!” yazıyor.
Ufak işyerinin sağındaki diğer büyük mağazanın afişinde ise yine dev
harflerle “YÜZDE 75 iNDİRİM!” yazıyor. Ortadaki küçük mağazanın ise
ne bu kadar indirimi yapacak, ne de bu kadar büyük afiş asacak parası dahi
yok. İki dev mağazanın ortasında kalan bu KOBİ’nin kapısının üzerine
yazdığı ifade ise şöyle: “ANA GİRİŞ”.
Gerçekten, hayat da, ticaret de tam böyle bir şey.
Bugün ekonominin yüzde 95’ini Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in oluşturduğu, mali müşavir meslektaşlarımın çok büyük bir bölümünün de bunun içinde olduğunu biliyoruz. Yani devlerle, büyük kurumsal yapılarla
mücadele edebilmek için, pastadan pay alabilmek için her türlü fırsatın
değerlendirilmesi gerekiyor.
Sabırlı, inatçı, duyarlı olmak gerekiyor.
DENEYİM EKONOMİSİ ÖRNEĞİ
Unutmayalım bugün ticaret artık “deneyim ekonomisi” üzerine kurulu.
Bunun ayrılmaz bir parçası ise “müşteri deneyimi” kavramıdır. Deneyim
ekonomisini bilerek, bugün müşterilerle olan ilişkiler, katma değer yaratan
faaliyetler ve geri dönüşler daha rahat anlaşılıyor.
Deneyim ekonomisinin klasik bir örneği var:
Bir piramit düşünün. Bu piramidin en altında yani tabanında “meta”lar
olsun. Bu meta, örneğin “kahve” olabilir. Bugün bir fincan kahve pişirmek
için gerekli miktarda kahve, tarladan toplandığında ancak birkaç kuruşluk değere sahiptir. “mal” kategorisindeki bu kahve, kavrulup öğütülüp
paketlendikten sonra piramitte bir basamak atlayarak “ürün” haline gelir
ve fiyatı 25-30 kuruş olur. Sonra bu kahve, köşedeki kahvede veya kafeteryada, yani piramidin bir basamak üstünde “hizmet” olarak satılır. Buna
ise 2-2.5 lira ödenir.
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Piramidin daha üstünde yer alan ünlü bir markanın Taksim’deki işyerinde, yani “deneyim sunan” başka bir yerde oturulduğunda ise aynı miktarda
kahve için en az 7-8 lira ödenir. Üstelik de bu miktar ödenirken “Burası
hem çok güzel, hem de fiyatları çok uygun” bile denir.
Buna, ticarette “deneyim ekonomisi” deniyor…
Bu aşamaya gelmek önemli. Tüm meslektaşlar bu seviye gelmeli, katma değeri yüksek bir hizmet vermelidir. Sonuçta hizmet aslında hep
benzer standartlardadır. Pazarlamada fark yaratan en önemli şey ise,
müşteriye kendisini nasıl hissettirdiğin ile ilgilidir.
İnanıyorum tüm meslektaşlarım da bunu başarabilir.
Biz meslektaşlarımızın bunu başarmaları için gerekli lojistik desteği
sağlamak adına her türlü girişimlerimizi sürdürüyoruz.
Meslektaşlarımızın iş, hizmet ve uzmanlık alanlarını genişletmek adına; bazı işlemlerin SMMM’ler tarafından da yapılabilmesi için çatı örgütümüzle beraber attığımız adımların sonucunda olumlu bir noktaya gelindi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile
birleşme, bölünme ve tür değişikliğinde değer tespiti artık SMMM’ler tarafından da yapılabilecek.
Bu çerçevede; başta sendikalar yasası olmak üzere, benzeri işlerde
SMMM’lerin hakkı olan denetimi yapması için girişimlerimiz sürüyor.
Yine, yeni TTK sonrası bugünlerde şekil verilecek bağımsız denetim
için meslektaşlarımızın haklarını gözetmek adına attığımız/atacağımız
adımlar bunun basit, ancak hayati bir örneği.
NELER OLUYOR!
Aslında daha da önemli olan bağımsız denetim sürecinde neler olduğu. Şu açık ki; 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) oluşumu hukuka
aykırıdır. Nitekim konu Anayasa Mahkemesi’ne götürüldü. Kurumun oluşumu, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Yani üstlendiği görevle amaç
gözetim yapmak değil, kendini meslek örgütü yerine koymaktır.
Kurumun üslendiği görevler ortadadır:
• muhasebe standartları,
• denetim standartları,		
EYLÜL - EKİM 2012
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• denetçinin belirlenmesi,		
• sınav,						
• disiplin,						
• etik,
• eğitim,
• gözetim,
• kalite güvencesi,
• Uluslararası denetim firmaları,
Görülüyor ki; kurum hem yasama, hem yürütme hem de yargı görevini
üstlenmiş.
Süreçte Kurum’a olmazsa olmaz kırmızı çizgilerimiz aktarıldı.
4 ana başlıkta özetlemek mümkün:
1) Denetim herkesin hakkıdır. Sınav asla yapılmamalıdır.
2) Hiçbir kesime ayrıcalık sağlanmamalıdır.
3) TÜRMOB eğitimlerinin dışında başka eğitim olmamalıdır.		
4) TÜRMOB’la işbirliği yapılmalıdır.
Sonuçta bakıldığında; meslektaşımızı yok sayarak bildiği yoldan devam eden, sürekli kaos yaratan, meslek mensuplarını birbirine düşüren bir
kurum görüntüsü hakim.
NE YAPILMALI?
Öncelikle KGK’yı topluma şikayet ediyoruz. Ve başta hukuksal haklarımız olmak üzere tüm demokratik haklarımız sonuna kadar kullanılacak.
Bundan kimsenin şüphesi olamaz. Gün ise, birlik zamanıdır. Konuyu siyasallaştırmadan, hakkın sonuna kadar aranması günüdür.
Geçmiş deneyimlerimizden biz şunu çok iyi öğrendik ki, her türlü fırsatı değerlendirmemiz lazım. Ve gelecekte daha da başarılı olmak için, geleceği planlarken, geçmişteki başarılı stratejileri örnek edinmenin yanı sıra,
değişimler ve fırsatlar üzerinde yoğunlaşmalıyız.
Ve üstüne hayal gücümüzü de kullanmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.
Anımsanırsa; 1990 yılında meslek örgütümüzü hep birlikte kurarken,
12
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imajımız katipti. Kimse eğitimin farkında değildi. O günkü yönetim, bu
camiaya eğitimi sevdirmeyi ilke edinmişti. Süreçte eğitimde marka olundu.
Şimdi sıra “kurumsallaşma”da. İSMMMO yönetimi süreçle ilgili bir
birimin oluşturulmasına karar verdi. Şimdi tüm enerji bu girişime yönlendirilecek. Amaç, kimsenin meslektaşımıza hor gözle bakamayacağı bir zemini yıkılmaz bir yapıda oluşturabilmek.
Çünkü; sadece güçlerini birleştirmiş, kurumsal yapılarla mesleğimiz ve
meslektaşımız hak ettiği yere gelebilir.
İnanıyorum süreç; daha önce sayısız örneğini yaşadığımız bir çizgide,
yine bu perspektifi haklı çıkaracaktır.
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İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE
GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ
PARA CEZALARI
Ahmet NACAROĞLU*
1.GİRİŞ
Bir işi olmayan, çalışmak istediği ve iş aradığı halde iş bulamayan kişilere işsiz ekonomide ki bu duruma da işsizlik denilmektedir. İşsizlik sigortası 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda bir işyerinde çalışırken,
çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi
bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları
nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta olarak tanımlanmıştır.
İşsizlik Sigortası 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunla 01.06.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tarihten itibaren sigortalılar adına işverenlerden işsizlik sigortası kesilmeye başlanmıştır. İşsizlik primlerinin kesilmesiyle birlikte işverenlere bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bu Çalışmamızda işsizlik sigorta primleri ve prim belgelerinden bahsedildikten sonra
sigortalılık hallerinin sona ermesinde işveren yükümlülüklerine değinilip
son olarakta yükümlülüklerin yerine getirilmediği takdirde işverenin karşı
karşıya kalacağı idari para cezaları açıklanacaktır.
2. İŞSİZLİK SİGORTA PRİMLERİ VE PRİM BELGELERİ
İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen
prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak diğer sigorta primleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından alınır. İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınıp devlet payı alınmaz.
İşsizlik sigortası primleri her ay düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kuru* Sosyal Güvenlik Denetmeni
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muna bildirilmesi gerekmektedir. Ancak işsizlik sigortası ile ilgili olarak
Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrı prim belgesi verilmez. Sigortalılar adına
her ayın belli günlerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen Aylık Prim ve
Hizmet Belgeleri işsizlik sigortası primlerini de kapsar. Dolayısıyla işsizlik
sigortası primleri de diğer sigorta primleri(Kısa Vadeli Sigorta Primleri,
Uzun Vadeli Sigorta Primleri, Genel Sağlık Sigorta Primleri) gibi Sosyal
Güvenlik Kurumuna ödenmesiyle ilgili usul ve esaslara tabidir. İşverende
işsizlik sigortasının işçi ve işveren payının ödenmesi konusunda Sosyal
Güvenlik Kurumuna karşı sorumludur.
3. İŞÇİNİN SİGORTALILIK DURUMUNUN SONA ERMESİ
4447 sayılı kanunun 51. maddesinde Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak
sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya
hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.
a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya
20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi yada
13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet
akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak,
b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce
veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci
fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak,
c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden
önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci
maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
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Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak,
d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II)
numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış
olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak,
e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya
kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV)
numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak,
f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak,
g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan
toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki
hükümlere paralel olarak sona ermiş olmak.
Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir.’’ denilmektedir. İşverende bu madde
kapsamında işten çıkan sigortalının İşten Ayrılış Bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresinde vermek zorundadır. 5510 sayılı yasanın
9. Maddesine istinaden verilen İşten ayrılış bildirgesi Türkiye İş Kurumuna verilmiş sayılmaktadır.
Ayrıca işçinin sigortalılık durumunun sona ermesi halinde o ana kadar
işçiden ve işverenden kesilen işsizlik sigortası primleri iade edilmez.
4.İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASINDA İDARİ PARA
CEZALARI
4447 sayılı Kanunun idari para cezalarını düzenleyen 54 üncü maddesinde ’’Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;
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a) İşsizlik sigortasına ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların
ücretlerinden indirim veya kesinti yapan işverenlere her bir sigortalı için
beşyüz Türk Lirası ,(2012 yılı için 679 TL)
b) 48 inci maddede öngörülen işten ayrılma bildirgesini Kuruma vermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı ayrı bin Türk Lirası,
idarî para cezası verilir.’’ Hükmü belirtilmiştir.
İşveren 4447 sayılı kanunun 51. Maddesi dışında başka bir sebepten (
Örneğin: Ölüm, İstifa, Emeklilik, İşçinin Kusuru Sebebiyle İşten Çıkarma)
hizmet akdi sona eren sigortalı için İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlenmek
zorunda değildir. Düzenlemek zorunda olmadığı bir belge için işverene
idari para cezası uygulanamaz.
Aynı maddenin (b) bendi uyarınca da 48 inci maddede öngörülen işten
ayrılma bildirgesini Kuruma vermeyen işverenlere de her bir fiil için ayrı
ayrı idari para cezası uygulanıyor idi, ancak 5838 Bazı Kanunlarda Değişik
Yapılması Hakkındaki Kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen ek-1 madde
ile 01.08.2009 tarihinden itibaren sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna İşten
Ayrılma Bildirgesi verildiğinden, söz konusu belgenin verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesi (j) bendi gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumunca her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında
idari para cezası uygulanır.
Bu kanundan dolayı oluşacak idari para cezalarının itirazlarını Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından uygulananları adı geçen kuruma diğer idari
para cezalarını Türkiye İş Kurumuna bulunabilirler. İdarî para cezalarına
karşı mahkemeye yapılacak itiraza ilişkin hüküm 4447 sayılı İşsizlik Kanundan kaldırılmış olmasından dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
5. SONUÇ
İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında
kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası
ile gecikme zammının fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim
borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden
Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. İşverenin diğer
sigorta kollarından (Kısa Vadeli Sigorta Primleri, Uzun Vadeli Sigorta
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Primleri, Genel Sağlık Sigorta Primleri) dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumlu olması işsizlik sigortası ile ilgili yükümlülüklerinde işverene kolaylık sağlamaktadır.
İşsizlik sigortası Devlet tarafından sosyal devlet anlayışı çerçevesin
de işsiz kalan kişilerin maddi ve manevi kayıpları en aza indirgemek için
oluşturulmuştur. İşsizlik sigortasının maddi destek boyutu yanında meslek
geliştirme, edindirme ve yetiştirme gibi sosyal boyutu da vardır. İşsizlik
sigortası tarafından finanse edilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme kursları ülkemizde ki kalifiye eleman ihtiyacına da az da olsa bir çaredir. Bu yüzden Türkiye’de kalifiye eleman eksikliği çekildiği şu dönemlerde işverenlerin işsizlik sigortası ile ilgili yükümlülükleri yerine getirerek
hem kendilerine hem de ülkemizde yarar sağlayacaklardır.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA PRİM VE İDARİ PARA
CEZALARINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI UYGULAMALARI
Mehmet Emre DİKEN*
1. Giriş
Zamanaşımı (müruruzaman) hukuksal kavram olarak; kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre olarak tanımlanır. (Adalet Bakanlığı Uyap Hukuk Sözlüğü; http://www.uyap.gov.
tr/destek/hs/index.htm) Nitekim sosyal güvenlik uygulamalarında da,
kişilere sosyal ve ekonomik haklar sağlanmakta, bu haklar belli koşullar
halinde kaybedilmekte, bunlarla da kalınmayıp bazı yükümlülükler öngörülmekte ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere bir takım yaptırımlar
uygulamaktadır. Bu nedenle, sosyal güvenlik hukukunda hak kazılması,
kaybedilmesi ve yükümlülük yüklenilmesi konularına sıklıkla rastlanıldığından zamanaşımı uygulaması bu alanda önemli ve bir o kadar da tartışmalı bir konudur.
Zamanaşımı konusu neredeyse tüm hukuk dallarını ilgilendiren oldukça kapsamlı bir konu olduğundan yazımızda genel olarak zamanaşımına
değinilecek, ardından sosyal güvenlik prim ve idari para cezalarındaki
uygulamaları anlatılacak, daha sonra bu alandaki tartışmaların ve çözüm
önerilerinin neler olduğu ayrıntılı olarak incelenecektir.
2. Konunun Değerlendirilmesi
2.1. Genel Olarak Zamanaşımı
Zamanaşımı, giriş bölümünde de ifade edildiği üzere muaccel hale gelmiş bir hakkın, alacağın ya da buna benzer bir edim yükümlülüğün belli
bir süre ileri sürülmemesi nedeniyle bunlara ilişkin talep yetkisinin kaybedilmesidir. Zamanaşımının tanımını dolayısıyla iki şartın gerçekleşmesi
ile meydana gelmektedir. Birincisi; alacak, hak, yükümlülük ya da buna
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
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benzer edimin muaccel olması, diğeri ise; muacceliyetten itibaren belli bir
sürenin geçmesidir.
Zamanaşımı konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, zamanaşımıyla kaybedilen alacak, hak, yükümlülük ya da buna benzer bir
edimin kendisinin değil, bunların talep edilebilme kabiliyetinin kaybedilmesidir. Başka bir değişle, zamanaşımı olgusunun gerçekleşmesiyle alacaklı tarafından hakkın ileri sürülme yeteneği kaybedilir. Bu nedenle bu
türden borçlara eksik borçlar da denilmektedir. Diğer taraftan edim borçlu tarafından her zaman yerine getirilebilmekte ve yerine getirilmiş edim
borçlu tarafından geri istenilememektedir. Kısacası bu türden borçların ifa
edilmesi normal borçlarda olduğu gibi hukuki sonuçlar doğurmaktadır.
Ayrıca zamanaşımı olgusunda zamanaşımını kesen ya da durduran hallerin
varlığı da büyük önem taşımaktadır. Zamanaşımının kesilmesi, zamanaşımını doğuran olayın vuku bulduğu ana kadar işleyen sürenin yanması ve bu
andan itibaren yeni bir sürenin işlemeğe başlaması anlamına gelmektedir.
Zamanaşımının durması ise, o zamana kadar işleyen sürenin saklı kalarak
durma sebebi süresince sürenin işlememesidir. 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun 153 ünci maddesinde zamanaşımını
durmasına neden olan1, 154 üncü maddesinde zamanaşımını kesen haller2
1 Zamanaşımının durması
		 Madde 153- Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur:
		 1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için.
		 2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri 		
		 sebebiyle Devletten olan alacakları için.
		 3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için.
		 4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için.
		 5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece.
		 6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece.
		 7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe
etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek
sürece.
Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı günün bitiminde zamanaşımı işlemeye
başlar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür.
2 Zamanaşımının kesilmesi
		 Madde 154- Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı kesilir:
		 1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da 		
		 rehin vermiş veya kefil göstermişse.
2. Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde
bulunmuşsa ya da iflas masasına başvurmuşsa.
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tahdidi olarak belirtilmiştir. Zamanaşımı olgusunun ileri sürülmesinde muhakkak bu hallerin varlığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Zamanaşımın genel hatlarına ilişkin son olarak ise, zamanaşımı ile hak
düşürücü süre kavramları sıklıkla birbirleriyle karıştırıldığından, bu iki
kavramın birbirlerinden ayırt edilmesi de konunun anlaşılması açısında
büyük önem arz etmektedir. Zamanaşımından farklı olarak hak düşürücü
süre, adından da anlaşılacağı üzere belli bir sürenin geçmesiyle bir hakkı
tüm sonuçları ile beraber tamamen ortadan kaldıran süredir. Hak düşürücü süre ile hakkın kullanılması tamamen sona ermekte olup, hak hiçbir
şekilde eksik borç haline dönüşmemektedir. Bu noktada, zamanaşımı ile
hak düşürücü süre kavramlarını birer örnek ile açıklamak gerekirse; kira
akdi uyarınca kiralayan akitten doğan muaccel borçlarını 5 içinde talep etmesine yönelik olan süre zamanaşımı olgusuna örnek olarak gösterilebilir.
Kiralayan 5 yıl içinde muaccel kira alacaklarını talep etmemesi durumunda borç ilişkisi eksik borç haline dönüşmektedir. Ancak kiracı muaccel
borçlarını kiralayana her zaman ifa edebilmekte ve bu da normal bir ifanın
hukuki sonuçlarını doğurmaktadır. Diğer taraftan hizmet tespit davalarında
hizmet tespit ettirmek isteyen davacı kural olarak son hizmetinin sona erdiği yıldan itibaren 5 yıl içinde hizmet tespit davası açmak zorundadır. Zira
kişi bu süre içerisinde hizmet tespiti davası açmaz ise, dava açma hakkını
tamamen kaybedecektir. Dolayısıyla söz konusu süre hak düşürücü süreye
örnek olarak gösterilebilmektedir. Önemle belirtelim ki, zamanaşımı usul
hukuku deyimiyle bir defi olarak nitelendirildiğinden, ileri sürülmeden
dikkate alınmamaktadır. Öte yandan hak düşürücü süre ise bir itiraz niteliğinde olduğundan, taraflarca iddia edilmese dahi resen göz önünde bulundurulmaktadır.
2.2. Sosyal Güvenlik Hukukunda Prim ve İdari Para Cezalarına
İlişkin Zamanaşımı Uygulaması
Sosyal güvenlik hukukundaki prim ve idari para cezalarına ilişkin zamanaşımı konusu, bu alandaki pozitif hukuk kurallarının sürekli değişikliğe uğraması nedeniyle oldukça karmaşık hale bürünmüştür. Ayrıca, bu
alandaki pozitif hukuk kurallarının sürekli değişmesi ile beraber hukuk
devleti ilkesinin gereği olan kişilerin kazanılmış haklarının korunması yöEYLÜL - EKİM 2012
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nündeki düzenlemeler zamanaşımı konusunu tıpkı emeklilik sisteminde
olduğu gibi kademeli bir yapıya dönüştürmüştür. Sosyal güvenlik prim ve
idari para cezalarına ilişkin Kurumun zamanaşımı uygulamaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
Kanun, Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu, Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, ve Kurumun 2012/27
sayılı Kurum Alacakları Terkini ve Zamanaşımı Hakkındaki Genelgesi
uyarınca şekillenmektedir. Bu nedenle geçmişten bugüne kadar sosyal güvenlik prim ve idari para cezalarına ilişkin zamanaşımı konusu uygulama
alanının detaylı bir şekilde anlatılması, konunun anlaşılmasına büyük katkı
sağlayacaktır.
2.2.1. Prim Alacakları
Prim alacaklarına ilişkin Kurum zamanaşımı uygulamasında, öncelikle
prim alacağının doğuş şekli önem arz etmekte ve ikili bir ayrım ortaya
çıkmaktadır.
a) Prim belgelerinin incelemeye girmeksizin işleme konulması üzerine
doğan prim alacaklarında zamanaşımı
Prim belgelerinin incelemeye girmeksizin işleme konulması sonucu
doğan prim alacakları açısından zamanaşımı prim alacağının ödeme vadesinin dolduğu tarihte yürürlükte olan zamanaşımı hükümlerine göre uygulanmaktadır. Buna göre;
Ödeme vadesi 8/12/1993 tarihi öncesine rastlayan prim alacaklarında,
söz konusu dönemde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunda zamanaşımına
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, Kurumca 818 sayılı Borçlar
Kanundaki genel zamanaşımı süresi uygulanmaktadır. Bu nedenle, ödeme
vadesi 8/12/1993 tarihi öncesine ait prim alçaklarında zamanaşımı prim
alacağı ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 10
yıldır.
Ödeme vadesi 8/12/1993 ile 6/7/2004 tarihleri arasına rastlayan prim
alacaklarında, 8/12/1993 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen bir madde ile prim ve diğer alacaklar yönünden 6183 sayılı
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Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin zamanaşımı uygulanmasına geçilmiştir. Dolayısıyla ödeme vadesi 8/12/1993 ile
6/7/2004 tarihleri arasına rastlayan prim alacaklarında zamanaşımı, prim
alacağı ödeme vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıldır.
Ödeme vadesi 6/7/2004 ile 1/10/2008 tarihleri arasına rastlayan prim
alacaklarında, 506 sayılı Kanunun mülga 80 inci maddesinde 6/7/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5198 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile zamanaşımına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uygulaması hariç
tutulmuştur. Dolayısıyla ödeme vadesi 6/7/2004 ile 1/10/2008 tarihleri arasına rastlayan prim alacaklarında, yeniden 818 sayılı Borçlar Kanunun 10
yıllık zamanaşımı uygulamasına dönülmüştür.
1/10/2008 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğe girmesinden ötürü ödeme vadesi 1/10/2008 ve
sonrası tarihlere rastlayan prim alacaklarında, prim alacaklarının ödeme
vadesinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaktadır.
Dikkat edilirse, hem 818 sayılı Borçlar Kanunundaki genel zamanaşımı
süresinin hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanundaki zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu görülmektedir. Ancak, 818
sayılı Borçlar Kanunundaki 10 yıllık genel zamanaşımı süresinin vadeyi
takip eden günden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanundaki 10 yıllık zamanaşımı süresinin ise vadeyi takip eden takvim
yılı başından itibaren başlamaktadır. Bu nedenle, söz konusu kanunlardaki
10 yıllık zamanaşımı uygulamaları farklı olup, kesinlikle birbirine karıştırılmaması gerekmektedir.
Görülüyor ki, prim belgelerinin incelemeye girmeksizin işleme konulması sonucu doğan prim alacaklarında en önemli nokta, prim alacağı
ödeme vadesinin hangi tarihe rastladığı hususudur. Yazımızda bahsedildiği
üzere söz konusu prim alacaklarının zamanaşımı uygulamasında 4 farklı
dönem ve 3 farklı zamanaşımı uygulaması bulunmaktadır. Ancak bu noktada bir hususa değinmekte yarar bulunmaktadır. Yazımızın “idari para cezalarında zamanaşımı uygulaması” kısmında da anlatılacağı üzere, idari
para cezalarında zamanaşımı uygulamalarında çeşitli dönemlerde düzenleEYLÜL - EKİM 2012
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nen farklı uygulamalar mevcut bulunmaktadır. Prim alacaklarında olduğu
gibi idari para cezaları zamanaşımında da kademeli bir sistem oluşmuştur.
Bu bağlamda, ceza hukukun temel ilkesi gereği idari para cezalarının zamanaşımı uygulamasında lehe olan hüküm uygulanmaktadır. Ancak idari
para cezaları zamanaşımı uygulamasındaki bu durum, prim alacakları yönünden paralellik göstermemektedir.
b) Mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca
yapılan tespitlere veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu
idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi
ve belgelere istinaden düzenlenen prim belgelerinden dolayı tahakkuk
eden prim alacakların tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı
Prim alacağı işveren ya da sigortalı bildiriminden değil de; Kurum
Müfettişi ya da denetmelerinin tespitlerinden, diğer kurumların denetim
elemanlarınca yapılan denetimlerden veya Kurumlardan gelen bilgi belgelerden ya da bir mahkeme ilamından doğmuşsa bu durumda prim alacaklarında farklı bir zamanaşımı uygulaması yöntemi benimsenmiştir.
Şöyle ki, 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;
Kurumun prim ve diğer alacakları; mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise
mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden,
kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş
kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve
belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zamanaşımının 10 yıl olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla bu yolla tespit edilen
prim alacakları zamanaşımı uygulamasında, prim alacağının hangi tarihe
ait olmasının önemi bulunmamaktadır.
Örneğin Kurum Müfettişince 1/7/2012 tarihli rapora istinaden sonuçlandırılan bir inceleme üzerine; kişiye 2005 Yılı Ocak Ayında hizmet verilmesi durumunda, söz konusu prim alacağı zamanaşımı 818 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca 2005 yılı Ocak Ayı primi ödeme vadesinden itibaren
10 yıl olarak değil, Müfettiş rapor tarihi olan 1/7/2012 tarihinden itibaren
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10 yıl olarak uygulanacaktır. Nitekim mahkeme kararlarından, diğer kurumların denetim elemanlarınca yapılan denetimlerden ya da çeşitli kurum
ve kuruluşlardan gelen bilgi ve belgeler üzerine tahakkuk eden primlerde
zamanaşımı benzer bir yöntemle; mahkeme karar tarihinden ya da denetim elemanı raporu ile bilgi ve belgenin Kuruma intikal tarihinden itibaren
başlayacaktır.
Konuya ilişkin bir başka örnekle açıklamak gerekirse; bir işyerinde
1/7/1995-1/7/2005 tarihleri arasında 10 yıl sigortasız olarak çalıştırılan
bir kişinin, son hizmet yılından itibaren 5 yıl içinde 1/7/2010 tarihinde
kendisinin sigortasız çalıştırılması nedeniyle işvereni ve Kurum aleyhine
açacağı hizmet tespit davası üzerine, İş Mahkemesinin 2 yıl sonra 1/7/2012
tarihinde hizmet tespit kararını ilam etmesi halinde, 1995 ile 2005 yılları
arasındaki Kurum prim alacakları 1/7/2022 tarihinde zamanaşımına uğrayacaktır.
Son olarak bu konuda bilinmesi gereken önemli bir konu da, işsizlik
sigortası prim alacaklarında zamanaşımı uygulamasının nasıl olacağıdır.
Bilindiği üzere işsizlik sigortası primi Türkiye İş Kurumu adına Sosyal
Güvenlik Kurumunca toplanan, belli şartlar altında çalışan kişilerin işsiz kalması durumunda kendilerine ödenen ve sigortalı, işveren ve devlet katkısından oluşan bir primdir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
incelediğimizde, söz konusu primlere ilişkin zamanaşımı uygulamasında,
5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesince işlem yapıldığı görülmektedir.
Kısacası, işsizlik sigortası primleri sosyal güvenlik primleri zamanaşımı
hükümlerine tabidir. Dolayısıyla buraya kadar anlatılan hususlar işsizlik
sigortası içinde geçerlidir.
2.2.2. İdari Para Cezaları Zamanaşımı
Bilindiği üzere sosyal güvenlik uygulamalarında; işveren, sigortalı ya
da kurum ve kuruluşlara yüklenen yükümlülükler önemli meblağlarda idari para cezaları ile yaptırım altına alınmıştır. Bu nedenle idari para cezaları
sosyal güvenlik uygulamalarında oldukça sık rastlanılan bir olgudur. Diğer taraftan idari para cezalarının özünde bir ceza mahiyetinde olmasından
dolayı, zamanaşımı da dahil gerek idare gerekse yargı organları uygulamalarında, ceza hukukunun evrensel ilkeleri göz önünde bulundurulmaktadır.
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Sosyal güvenlik alanındaki idari para cezaları zamanaşımı sürelerini incelediğimizde, tıpkı sosyal güvenlik prim alacaklarında olduğu gibi değişik
tarihlerde yürürlüğe konulan çeşitli düzenlemelere rastlanıldığından, idari
para cezaları zamanaşımı uygulamasında da kademeli bir uygulama alanı
oluştuğunu söylemek yerinde olacaktır. Geçmişten günümüze bu alandaki
düzenlemelere bakacak olursak;
1- 12/5/1993 tarihi öncesinde konuya ilişkin herhangi bir düzenleme
bulunmadığı,
2- 12/5/1993 tarihinde 3910 sayılı Kanunla 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanuna eklenen bir madde ile, idari para cezalarında tahakkuk ve tahsil
zamanaşımı süresin 10” yıl olduğu,
3- 6/8/2003 tarihinde 4958 sayılı Kanunla 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunun idari para cezalarına ilişkin 140 ıncı maddesi değiştirilmesiyle,
filin işlendiği tarihten 5 yıl içinde tebliğ edilmeyen idari para cezalarının
zamanaşımına uğrayacağı,
4- 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayı1ı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İdarî para cezaları 10 yıllık zamanaşımı
süresine tabi olduğu ve zamanaşımı süresinin fiilin işlendiği tarihten itibaren başlayacağı.
hükümlerinin yer aldığı görülmektedir.
Bu konuya ışık tutan en önemli düzenleme ise hiç kuşkusuz 26/9/2004
tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların
hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.”
hükmüdür. Bu nedenle 1/10/2008 tarihi öncesinde farklı idari para cezası
zamanaşımı düzenlemeleri bulunduğundan, bu hüküm 1/10/2008 öncesinde işlenen fiiller dolayısıyla ortaya çıkan idari para cezalarında lehe olan
5 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiğinin temelini oluşturmaktadır. 1/10/2008 sonrasında işlenen fiiller dolayısıyla ortaya çıkan idari
para cezalarında ise bu hükmün uygulanma olanağına bakacak olursak;
esasen lehe olan Türk Ceza Kanunu hükmünün uygulanması için fiilin işlendiği tarihten sonra farklı bir lehe düzenleme bulunması gerekmektedir.
Ancak halen yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun idari para cezalarına ilişkin 10 yıllık zamanaşımı
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süresi değiştirilmeden uygulandığından, 1/10/2008 tarihten sonra işlenen
fiiller dolayısıyla idari para cezalarında Türk Ceza Kanunun lehe olan hükmünün uygulanması hem hukuken hem de mantıken mümkün olmayacaktır.
Özetle 1/10/2008 tarihi öncesinde işlenen fiiller dolayısıyla ortaya çıkan idari para cezalarında 5 yıl, 1/10/2008 tarihi sonrasında işlenen fiiller
dolayısıyla ortaya çıkan idari para cezalarında ise 10 yıllık zamanaşımı
süresi uygulanacaktır.
Son olarak Kurumun 1/8/2012 tarihinde “Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımına” ilişkin 2012/27 sayılı genelgesi inceleyecek olursak; 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki vergi alacağı zamanaşımı hükümlerine benzer bir şekilde sosyal güvenlik idari para cezalarında da tahakkuk ve tahsil
zamanaşımı uygulamaları ayrı ayrı düzenlenmiştir.
İdari para cezaları tahakkuk zamanaşımında;
1- Zamanaşımı süresinin yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken son
gün itibariyle başlayacağı,
2- Zamanaşımı hükümlerinin fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan zamanaşımı sürelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen “lehe olan cezanın uygulanması gerektiği” hükmünün göz
önünde bulundurularak uygulanacağını,
3- Bu türdeki idari para cezaları zamanaşımı uygulamasında, idari para
cezasının kendiliğinden verilen belgelerden, müfettiş tespitlerinden veya
mahkeme kararlarından yahut Kuruma intikal eden bilgi ve belgelerden
doğmasının bir önemi bulunmadığı,
4- Tahakkuk zamanaşımına uğramış bir idari para cezasının tebliğe çıkarılmayacağı, yahut tebliğe çıkarıldığı sırada zamanaşımına uğrayan idari
para cezasının itiraz komisyonunca iptal edileceği
belirtilmiştir.
İdari para cezaları tahsil zamanaşımında;
1- İdari para cezasının kendiliğinden verilen belgelerden, müfettiş tespitlerinden veya mahkeme kararlarından yahut Kuruma intikal eden bilgi
ve belgelerden doğmasının üzerinde durulmaksızın tebliğ edilen idari para
cezasının yasal ödeme süresinin son gününde geçerli olan kanun hükümlerine göre tespit edileceği.
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2- 1/10/2008 öncesinde idari para cezası tahsil zamanaşımının; idari para cezasının tebliğinden itibaren ödenmesi gereken sürenin son günü
dikkate alınarak ödeme süresinin;
- 8/12/1993 öncesinde bir tarihe rastlaması halinde, tahsil zamanaşımı
süresi, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl,
- 8/12/1993 ila 6/7/2004 tarihleri arasına rastlaması halinde, tahsil zamanaşımı süresi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine istinaden, ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl,
- 6/7/2004 ila 1/10/2008 tarihleri arasına rastlaması halinde, tahsil zamanaşımı süresi, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme vadesinin
sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl,
- Ayrıca değişik kanunlarca düzenlenen hükümler uyarınca; 5/8/2003
veya önceki bir tarihte tebliğ edilmiş idari para cezalarında ödeme süresinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün, 6/8/2003 veya sonraki bir tarihte tebliğ
edilmiş olan idari para cezalarında ise ödeme süresinin tebliğ tarihinden
itibaren 15 olduğu ve bu sürelerin tahsil zamanaşımı hesabında dikkate
alınması gerektiği,
3- 1/10/2008 ve sonrası bir tarihte işlenen idari para cezalarında tahsil zamanaşımının; 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca idari
para cezası ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından
başlayarak 10 yıllık zamanaşımına tâbi olduğu, idari para cezası ödeme
süresinin ise aynı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezasının
tebliğinden itibaren 15 gün olarak uygulanacağı belirtilmektedir
4- İdari para cezası tahsil zamanaşımında Türk Ceza Kanununa istinaden lehe olan hükümlerin uygulanmayacağı, belirtilmektedir.
Sosyal Güvenlik prim ve idari para cezalarına ilişkin zamanaşımı konusunda buraya kadar anlatılan hususlar aşağıda tablo halinde özetlenmiştir.
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PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI
1- Prim Belgelerinin İncelemeye Girmeksizin İşleme Konulması
Üzerine Zamanaşımı
Prim Ödeme
Vadesinin
Uygulanacak Kanun
Zamanaşımı Süresi
Dolduğu Tarih
Prim alacağı ödeme vadesinin sona erdiği tarihi
8/12/1993 öncesi 818 sayılı Borçlar Kanunu
takip eden günden itibaren
10 yıl
Prim alacağı ödeme va6183 sayılı Amme Alacakladesinin rastladığı takvim
8/12/1993-6/7/2004 rının Tahsili Usulü Hakkında
yılını takip eden takvim
Kanun
yılı başından itibaren 5 yıl
Prim alacağı ödeme vadesinin sona erdiği tarihi
6/7/2004-1/10/2008 818 sayılı Borçlar Kanunu
takip eden günden itibaren
10 yıl
Prim alacağı ödeme vade5510 sayılı Sosyal Sigortalar
1/10/2008 ve sonsinin dolduğu tarihi takip
ve Genel Sağlık Sigortası Karası
eden takvim yılı başından
nunu
başlayarak 10 yıl
2- Mahkeme Kararı, Müfettiş Raporu veya Kuruma İntikal Bilgi ve Belgeler
Üzerine Tahakkuk Eden Prim Alacaklarında Zamanaşımı
Mahkeme karar tarihinden/ Kurum Müfettişi rapor tarihinden/ Diğer Denetim Elemanları raporları ve Kuruma gelen bilgi ve belgelerin Kuruma intikal tarihinden
itibaren 10 yıl
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İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI
1- İDARİ PARA CEZALARI TAHAKKUK ZAMANAŞIMI
İdari Para Cezası
ile Tecziye Edilen
Yükümlülüğün
Uygulanacak Kanun
Zamanaşımı Süresi
Yerine
Getirilmesi
Gereken Son Gün
İdari para cezası
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
ile tecziye edilen
uyarınca 506 sayılı Sosyal Sigorta1/10/2008 öncesi
yükümlülüğün yerine
lar Kanunun 1/10/2008 öncesindeki
getirilmesi gereken son
lehe olan hükümleri
günden itibaren 5 yıl
İdari para cezası
yükümlülüğünün
1/10/2008 ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
yerine getirilmesi
sonrası
Genel Sağlık Sigortası Kanunu
gereken son günden
itibaren 10 yıl
2- İDARİ PARA CEZALARI TAHSİL ZAMANAŞIMI
İdari Para Cezası
Ödeme Süresi
Son Günü

Uygulanacak Kanun

Zamanaşımı Süresi

İdari para cezası
ödeme süresinin sona
8/12/1993 öncesi 818 sayılı Borçlar Kanunu
erdiği tarihi takip eden
günden itibaren 10 yıl
İdari para cezası
ödeme süresinin rastla8/12/19936183 sayılı Amme Alacaklarının
dığı takvim yılını takip
6/7/2004
Tahsili Usulu Hk. Kanun
eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl
İdari para cezası
6/7/2004ödeme süresinin sona
818 sayılı Borçlar Kanunu
1/10/2008
erdiği tarihi takip eden
günden itibaren 10 yıl
İdari para cezası
ödeme süresinin dol1/10/2008 ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
duğu tarihi takip eden
sonrası
Genel Sağlık Sigortası Kanunu
takvim yılı başından
başlayarak 10 yıl
*Kurumun 2012/27 sayılı Genelgesi uyarınca , İdari Para Cezaları Tahsil Zamanaşımı Kurum uygulamasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun lehe olan ceza
hükümlerinin uygulanması yer almamaktadır.
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3. Sonuç
3.1. Genel Olarak Zamanaşımı
Özetle zamanaşımı; muaccel hale gelmiş bir hakkın, alacağın ya da
buna benzer bir edim yükümlülüğün belli bir süre ileri sürülmemesi nedeniyle bunlara ilişkin talep yetkisinin kaybedilmesi olup, hakkı tamamen
ortadan kaldıran hak düşürücü süre ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Ancak,
zamanaşımının usul hukukunda bir defi, hak düşürücü sürenin ise itiraz
mahiyetinde olduğu büyük önem arz etmektedir. Özel ve Kamu Hukukundaki borçlu alacaklı ilişkilerinde taraflar, zamanaşımı olgusunu ve bu olgunun yarattığı hukuki durum ve sonuçları ilişkinin sıhhati açısından dikkatle
irdelemek zorundadırlar.
3.2. Sosyal Güvenlik Hukukunda Zamanaşımı
Sosyal güvenlik prim ve idari para cezalarına ilişkin zamanaşımı konusu bu alandaki pozitif hukuk kurallarının sürekli değişikliğe uğraması nedeniyle oldukça karmaşık hale bürünmüştür. Sık sık yapılan değişikliklerle
beraber hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri olan kişilerin kazanılmış hakların korunması yönündeki düzenlemeler zamanaşımı konusunda
da tıpkı emeklilik sisteminde olduğu gibi kademeli bir sistem yaratmıştır.
Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
beraber uygulama birliğine dönülmüş, bu arada kazanılmış haklar ve ceza
hukukunun lehe olan hükümlerin uygulanması ilkesine büyük ölçüde bağlı
kanılmıştır. Bu nedenle, Kanun yürürlük tarihi öncesine ilişkin değerlendirme bölümünde anlatılan zamanaşımı uygulamaları işveren ve sigortalılar tarafından önemle incelenmelidir.
Diğer taraftan Kurumca çıkarılan zamanaşımına ilişkin son düzenleme de (2012/27 sayılı Genelge) büyük ölçüde yargı kararlarıyla paralellik
göstermekle beraber, yargı kararlarından farklı olarak, idari para cezaları
tahsil zamanaşımı uygulamasında Türk Ceza Kanununda öngörülen lehe
olan ceza hükümlerin uygulanmasına yer vermemiştir. Ancak idari para
cezası tahsil zamanaşımının esasında ceza kaynaklı bir olgudan mı yoksa
tahsil işleminden mi doğduğu tartışmalıdır.
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Ö NEMLİ DUY U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde gönderilen makaleler
Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı
dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından yayımlanmamış ya da
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın
kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine
aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.

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.
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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.
• İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler, 		
İngilizce olarak belirtilir.
• Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı 		
bölüm de bulunacaktır..
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce 		
öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde 		
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
2.

TELİF HAKKI

Mali Çözüm Dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı iççin bir telif
hakkı ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250 YTL, değerlendirme yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı net 150 YTL
ödenecektir.
3. KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ
Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
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MUHASEBEDE İHTİYATLILIK KAVRAMI VE TEMELLERİ
CONSERVATISM CONCEPT IN ACCOUNTING AND ITS ORIGINS
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKTÜRK*
Prof. Dr. Durmuş ACAR**
Öz
İşletmelerde muhasebe uygulamalarını etkileyen ihtiyatlılık, finansal
tablolarda sunulan bilgilerin ve dolayısıyla işletmelerin güvenilirliğini etkileyen bir kavramdır. İhtiyatlılığı terk eden işletmelerin, kurumsal yönetim ilkelerine de aykırı davrandığı da söylenebilir. İhtiyatlılığın, işletmenin
tabiatının bir parçası olması, tutum ve davranışlarına yansıması gerekmektedir. Bu kavram belki de muhasebe uygulamalarını etkileyen en önemli
kavram olarak da gösterilebilir. Geleneksel bir deyim ile “karları dikkate
alma fakat bütün zararları dikkate al” şeklinde açıklanabilen ihtiyatlığın,
üç temel etmenden kaynaklandığı görülmektedir. Bunlar; sözleşmeler, hissedarların davaları ve kurumsal düzenlemelerdir. Bu etmenler işletmeleri ihtiyatlı olmaya itmektedir. Çalışma bu etmenleri ayrıntılarıyla ortaya
koymayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle kavramın tanımlarına, tarihsel gelişimine ve önemine yer verilmiştir. Sonra ihtiyatlılık
kavramının temelleri üzerinde durulmuştur. İhtiyatlılık kavramının temellerinden olan kurumsal düzenlemelere, çalışmada TMS/TFRS boyutuyla
yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: İhtiyatlılık, İhtiyatlılığın Temelleri, TMS/TFRS
Abstract
Conservatism is a concept that not only effects the accounting applications in businesses but also affects the financial reports and so businesses’
reliability. It’s supposed that businesses that ignore the conservatism concept don’t take into account the corporate governance principles efficiently.
The conservatism concept should be a part of the businesses’ nature and
should manage the their applications. The conservatism concept plays an
* Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi
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important role in accounting applications. It can be defined traditionally
as “anticipating no profit but anticipating all loses.” It is based on three
pillars: contracts, the cases of shareholders and institutional regulations.
Conservatism directs the businesses to be conservative. This article aims
to illuminate the conservatism’s origins with it’s details. In this frame, the
definitions of the conservatism, it’s historical development and importance
are given primary importance. Subsequently, the pillars of the conservatism
are given. Finally, instutional regulations are given from the perspective of
TAS/TFRS.
Keywords: Conservatism, Conservatism’s Origins, TAS/TFRS
1. GİRİŞ
Gelişmekte olan bir sermaye piyasasına sahip Türkiye de dâhil olmak
üzere, dünyada muhasebe sistemlerinin güvenilirliği muhasebe skandallarından sonra sorgulanır hale gelmiştir. Günümüzde benzer olayların yaşanmamasını sağlamak amacıyla, finansal raporlama standartlarında uluslararası bir tekdüzenin sağlanması ve kurumsal yönetim anlayışı daha belirgin
hale gelmiştir (Acar ve Aktürk, 2009: 77)
Türkiye’de de uluslararası piyasalarla uyumlu bir şekilde finansal tablo
kullanıcılarına daha sağlıklı bilgiler sunabilmek amacıyla 2003 yılında, sermaye piyasasında muhasebe standartları, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS) ile uyumlu hale getirilmiştir. 2005 yılından itibaren
ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören işletmelere UFRS ile uyumlu bir şekilde finansal tablolarını hazırlama yükümlülüğü
getirilmiştir. 2012 yılı itibariyle de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)
ile tüm sermaye işletmelerine Türkiye Finansal Raporlama Standartlarıyla
(TFRS) uyumlu finansal tablo hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.
Çalışmada günümüze değin muhasebe uygulamalarına yön veren ve
kurumsal yönetim anlayışının da önemli bir unsuru olan ihtiyatlılık üzerinde durulacaktır. Öncelikle kavramın tanımlarına, tarihsel gelişimine ve
önemine yer verilecektir. Sonra ihtiyatlılık kavramının temelleri araştırılacaktır. İhtiyatlılık kavramının temellerinden olan kurumsal düzenlemelere
diğer düzenlemeler göz ardı edilerek sadece TMS/TFRS boyutuyla yer verilecektir.
18
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2. İHTİYATLILIK KAVRAMININ TANIMI
Muhasebe literatüründe ihtiyatlılık kavramı, muhasebeye ilişkin işlem
ve olaylarda çeşitli alternatiflerin olması durumunda, daha az iyimser olanının tercih edilmesi gerektiği şeklinde yer almaktadır. Geleneksel bir deyim ile kavram “karları dikkate alma fakat bütün zararları dikkate al” ifadesiyle tanımlanabilir. Bu kavram gereği, günümüze kadar nihai olmayan
giderler ve muhtemel zararları da içine alan, ihtiyatlılık kavramı üzerine
kurulu bir muhasebe süreci geliştirilmiştir (Chen ve Lin, 1999: 518).
İhtiyatlılığa ilişkin literatürde yer alan tanımlar şöyle sıralanabilir;
“Muhasebecinin, gelir ve kâra ilişkin iyi haberleri, gider ve zarara ilişkin kötü haberlere nazaran daha yüksek bir oranda doğrulamaya eğilimli
olmasıdır” (Basu, 1997: 7).
“İhtiyatlılık kavramı, kullanılacak raporlama tekniğine ilişkin tercih
edilebilecek olan iki veya daha fazla seçenek üzerinde bir tereddüt olması
durumunda, öz sermaye sahipleri için daha az iyimser olan seçeneğin tercih edilmesini gerektirir” (Givoly ve Hayn, 2000: 291)
İhtiyatlılık kavramı, sermaye piyasasını düzenleyenler, muhasebe standartlarını hazırlayanlar ve akademisyenler tarafından gelecek dönemdeki
gelir ve kârları arttıracağı ve gider ve zararları azaltacağı gerekçesi nedeniyle üzerinden sık sık tartışmalar yaşanan bir konudur.
Özellikle 1980’li yılların başından itibaren kavram üzerindeki bu tartışmalarda ciddi bir artış yaşanmıştır. Birçok batı ülkesinde ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) kavramın temel ve diğer anlamları üzerinde, profesyonel organizasyonlar ve muhasebeye ilişkin kural koyucular,
yeniden çalışmalar yapmışlardır. ABD’de Financial Accounting Standards
Board (FASB), kavramın çerçevesini oluşturmak ve yeniden tanımlamak
amacıyla kavramı hızlı bir şekilde tartışmaya açmış ve 1980 yılında şöyle
tanımlamıştır (Chen ve Lin, 1999: 519).
“İhtiyatlılık, iş yaşamının doğasında var olan ve yeterince dikkate alınması gereken belirsizliği, garanti altına almak amaçlı tedbirsel bir yaklaşımdır. Bu nedenle, gelecekteki bir tahsilât veya ödemeye ilişkin olumlu
veya olumsuz durumun gerçekleşme ihtimali yaklaşık aynı ise daha az
iyimser olanın tercih edilmesi gerekir; bununla birlikte olumlu veya olumsuz durumun gerçekleşme ihtimali eşit değil ise ihtiyatlılık kavramı, diğeEYLÜL - EKİM 2012
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rine nazaran mutlaka daha kötümser olanının seçilmesini de gerektirmez”
(FASB, 1980: 37).
Aynı zamanda FASB, finansal raporlardaki ihtiyatlılığın, net varlıkların
ve kârın sürekli ve kasıtlı bir şekilde olması gerekenden daha düşük gösterileceği anlamına gelmediğini de açık bir şekilde belirtmiştir (Chen ve Lin,
1999: 519).
İhtiyatlılık kavramı; International Accounting Standards Committee
(IASC) tarafından 1975 yılında International Accounting Standards 1’de
şöyle tanımlanmıştır (Rueschhoff: 2002: 18).
“Belirsizlik, ticari işlemleri kaçınılmaz bir şekilde etkilemektedir. Bu
belirsizlik ihtiyatlı bir yaklaşım ile finansal tablolarda dikkate alınmalıdır.
Fakat bu ihtiyatlı yaklaşım gizli yedek ayrılması hakkını da vermez.”
İhtiyatlılık kavramı; 2002 yılında International Accounting Standards
Board (IASB) tarafından güvenilirliğin bir alt niteliği olarak yeniden şöyle
tanımlanmıştır. (IASB, Framework for the Preparation and Presentation of
Financial Statements, 2002, Madde 37).
“Finansal tabloları hazırlayanlar, kaçınılamaz olarak birçok olay ve durumu çevreleyen belirsizliklerle karşı karşıyadırlar. Örneğin, şüpheli alacakların tahsil edilebilme durumu, sabit kıymetlerin muhtemel yararlanma
ömürleri ve ortaya çıkabilecek garanti taleplerinin sayısı gibi. Finansal
tabloların hazırlanmasında bu belirsizliklere, özellikleri ve kapsamları itibariyle yer verilirken ihtiyatlı bir şekilde hareket edilmelidir. İhtiyatlılık,
belirsizlik olması nedeniyle tahmin yapılması gereken hallerde aktiflerin
ve gelirin olduğundan fazla, yükümlülüklerin ve giderlerin de olduğundan eksik belirlenmemesi için gereken dikkatin gösterilmesini ifade eder.
Ancak, ihtiyatlı davranmak gizli yedeklerin yaratılmasına veya gerekenden fazla karşılık ayrılmasına, bilerek aktiflerin ve gelirin olduğundan
eksik, yükümlülüklerin ve giderlerin de olduğundan fazla belirlenmesine
yol açarsa finansal tabloların tarafsızlığı yok olur ve güvenilirlik özelliği
ortadan kalkar.”
Fakat bu tanım 2010 yılında yapılan değişiklik sonrası, tarafsızlık ilkesi
ile uyuşmadığı için finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçevede yer
almamaktadır. IASB, ihtiyatlı olmayı sadece tanımlayarak teşvik etmenin
önyargılı bir tutumla muhasebeye yön vereceği nedeniyle kaldırıldığını be20
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lirtmektedir (Mcconnell, http://www.ifrs.org/Investor+resources/2011+pe
rspectives/January+2011+perspectives/objective+of+financial+reporting.
htm, Erişim Tarihi: 25.04.2012). Her ne kadar tanım olarak yer almasa da
TMS/TFRS setinde ihtiyatlılığın gereği olan uygulamaların yerini koruduğu görülmektedir.
İhtiyatlılık kavramı; Türkiye’de 1992 yılında Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliği’nde (MSUGT) aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
“Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu
kavramın sonucu olarak, işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için
karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram
gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz” (MSUGT, Muhasebenin Temel Kavramları, 26.12.1992 Tarih ve
21447 Sayılı Resmi Gazete, Madde 10).
Kavram Türkiye Sermaye Piyasası Kanunu’nda ise aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (SPK, Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin
İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ, 29.1.1989 Tarih ve 20064 Sayılı Resmi
Gazete, Madde 9)
“İhtiyatlılık kavramı, işletmelerde durumun olduğundan daha iyi
gösterilmesini engelleyen ve işletmeleri risk altına sokmayı önleyen
muhafazakâr yaklaşım tarzlarını ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak,
işletmeler, muhtemel giderleri, zararları ve borçları için karşılık ayırırlar;
muhtemel gelir ve kârları için ise herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar.
Ancak, bu kavram gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz.”
6762 sayılı yürürlükten kaldırılan ve 6102 sayılı yeni TTK’da ise kavrama
ilişkin bir tanım bulunmamaktadır. Kanunda sadece karşılık kavramı tanımlanmakta ve Türkiye Muhasebe Standartlarına atıfta bulunulmaktadır.
3. İHTİYATLILIK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
İhtiyatlılık kavramı yüzyıllar boyu muhasebe teorisini ve uygulamalarını etkilemiştir. 15. yüzyılın ilk dönemlerinde ticaret ortaklıklarına ait
tarihsel kayıtlar ortaçağ Avrupa’sında muhasebenin ihtiyatlı bir yapıya saEYLÜL - EKİM 2012
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hip olduğunu göstermektedir. Savary’nin (1712) “Lower of Cost or Market
Principle” isimli eseri bu konunun tartışıldığı ilk yazılı eserdir. Bu çalışmadan önceki gelir ve mülkiyet vergilerinin, hissedarların davalarının ve
muhasebe düzenlemelerinin, muhasebenin ihtiyatlılığının kaynağını açıklamaları mümkün olmamıştır (Basu, 1997: 8).
İhtiyatlılık kavramı, 20. yüzyılın başlarından itibaren de muhasebe uygulamalarına ilişkin öncelikli ve etkili eğilimlerden biri olmuştur. Bununla
birlikte, bu kavram resmi kurumlarca düzenlenmiş muhasebe standartlarında ve muhasebe literatüründe uzun zaman prensip veya standart ifadeleri
yerine bir eğilim olarak adlandırılmıştır. Bu kavram, günümüzde çoğu sanayileşmiş ülkenin, muhasebe standartlarında ve uygulamalarında önemli
bir yere sahiptir (Chen ve Lin, 1999: 517).
İhtiyatlılık kavramı muhasebenin temel kavramları içinde muhasebe
uygulamalarını en çok etkileyen kavramdır (Sterling, 1970: 256). Bugüne
dek muhasebe uygulamalarının da genel olarak ihtiyatlılık kavramı çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir (Watts ve Luo, 2011: 1).
İhtiyatlılık kavramı, ABD’de muhasebeye ilişkin yazılı düzenlemelerde
ilk defa, 1939 yılında AICPA tarafından hazırlanan “Accounting Research
Bulletin 2” da tanımlanmıştır (Watts, 2002: 1).
ABD’de, 1959–1973 yılları arasında “Genel Kabul Görmüş Muhasebe
Prensipleri” ne ilişkin düzenlemeler Accounting Principles Board tarafından yapılmıştır. 1973 yılından itibaren ise muhasebe standartlarına ilişkin
düzenleme yetkisi FASB’a geçmiştir. FASB’da 1980 yılında yeni bir düzenleme yaparak “Status of Concepts Statement No. 2” de kavramı yeniden tanımlamıştır (FASB, 1980: 37).
IASB ihtiyatlılık kavramını, ilk defa 1974 yılında kullanılmıştır. O zaman ki adıyla IASC tarafından “Muhasebe Politikalarının Açıklanması”
isimli taslak metnin yayınlandığı ve 1975 yılında standardın yürürlüğe
girdiği görülmektedir. 1975 yılında yayınlanan “Muhasebe Politikalarının
Açıklanması” standardının içinde ihtiyatlılık kavramının da açıkça tanımlandığı görülmektedir. Standart, 1997 yılında yeniden düzenlenmek amacıyla yürürlükten kaldırılmış ve yerine Uluslararası Muhasebe Standartları
(IAS 1) “Finansal Tabloların Sunumu” getirilmiştir (Rueschhoff, 2002: 18).
İhtiyatlılık kavramının AB nezdindeki tarihsel gelişimi incelendiğin22
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de; söz konusu kavramında yer aldığı muhasebe standartlarının uyumlaştırılmasına ilişkin ilk çalışmaların 1970’li yılların sonlarındaki muhasebeye ilişkin bir dizi direktifin kabul edilmesi ile başladığı görülmektedir.
Uyumlaştırma süreci, kurulun dördüncü direktifi, 25 Temmuz 1978’de benimsemesiyle başlamıştır. Dördüncü direktifin 31(1)(c) fıkrasında ihtiyatlılık kavramına yer verilmiş ve kavram düzenlenmiştir (Hulle, 2002: 357).
İhtiyatlılık kavramı da dâhil olmak üzere söz konusu direktifler günümüze kadar büyük çaplı bir değişime uğramamışlardır. Günümüz AB
muhasebe teori ve uygulamalarıyla da genel anlamda tutarlıdırlar (Hulle,
2002: 358).
İhtiyatlılık kavramının Türkiye’deki tarihsel gelişimi incelendiğinde;
1956 yılında yayınlanan TTK’da “İlgililerin; işletmenin iktisadi ve mali
durumu hakkında mümkün olduğu kadar doğru bir fikir edinebilmeleri
için, envanter ve bilânçoların ticari esaslar gereğince eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde memleket parasına göre tanzimi lazımdır.” ifadesi,
henüz yazılı olmayan fakat uygulamada geçerli olan muhasebenin temel
kavramlarının temelini oluşturduğu görülmektedir (TTK, 9.1.1956 Tarih
ve 9353 Sayılı Resmi Gazete, 75.Madde).
Daha sonra 1968 yılında İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden
Düzenleme Komisyonu tarafından Kamu İktisadi Teşebbüsleri için zorunlu tek düzen muhasebe sistemi çalışması yapılmış ve 1972 yılında uygulamaya konulmuştur. Yapılan bu çalışmada, Muhasebe Usullerinin Islahı
ve Yeknesaklaştırılması, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul
Görmüş Muhasebe Prensipleri, Rapor Sistemi, Mali İşler-Muhasebe ve
Kontrol Dairelerinin Organizasyonu ile Terimler ve Açıklamaları, Teşebbüs
Bilançolarının Yeniden Değerleme ile Düzeltilmesi ve Bilançoların
Yeniden Değerlemesi ile İlgili Özel Raporlar şeklinde olmak üzere sekiz
adet el kitabı yayınlanmıştır (Güvemli, 2002: 466).
İhtiyatlılık kavramının, sonraki yıllarda yazılı olarak Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 1989 yılında yayınlanan tebliğinde yer aldığı ve tanımlandığı görülmektedir. Kavram 1992 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Maliye
Bakanlığı MSGUT’de yer almış ve tanımlanmıştır. Kavrama 2005 yılında
ise Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından TMS/TFRS setinde
yer verilmiştir. Fakat tanım, 2010 yılında yapılan değişiklik ile metinden
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çıkarılmıştır. 6102 sayılı TTK’da ise kavrama ilişkin herhangi bir tanım
bulunmamaktadır.
4. MUHASEBEDE İHTİYATLILIK KAVRAMININ TEMELLERİ
İhtiyatlılık kavramının temelleri; sözleşmeler, hissedarların davaları ve
kurumsal düzenlemeler olmak üzere üç ana başlık halinde incelenebilir.
4.1.Sözleşmeler
İhtiyatlılık kavramının temelleri incelendiğinde, çeşitli taraflarla yapılan sözleşmelerin, kavramın temellerini oluşturan önemli unsurlardan biri
olduğu görülmektedir. Sözleşmeler, işletmelerde öncelikle aracılık maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır.
Bu maliyetler; kendileri adına iş gördürmek için yetki vererek vekil tayin eden kişi olan yetki veren ile onlardan aldığı yetkiyle faaliyet gösteren
kişi olan vekil arasındaki çıkar çatışmalarını ve bu çatışmalardan kaynaklanan zararı azaltmaya çalışmanın getirdiği maliyetler olarak açıklanmaktadır (Turaboğlu, 2003: 4).
Sözleşmeleri dört başlık halinde toplamak mümkündür. Bunlar (Watts:
2003: 2);
• Yönetici kar payı sözleşmeleri,
• Borç sözleşmeleri,
• Maliyet artı kar sözleşmeleri,
• İş sözleşmeleri.
1.1.1. Yönetici Kar Payı Sözleşmeleri
Yöneticiye ilişkin kâr payı sözleşmeleri, taraflar arasındaki ilişkiyi düzenlemek amacıyla yaklaşık bin yıldır kullanılmaktadır. Diğer sözleşmelerin ise
yakın geçmişte kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Watts, 2002: 4).
Etkin bir yönetici kâr payı sözleşmesi, hissedarların haklarını korumak
için henüz gerçekleşmemiş veya hiç gerçekleşmeyecek gelir ve kârların
haksız şekilde dağıtımını engelleyecektir. Bu nedenle sözleşmelerin ihtiyatlı bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu ihtiyatlı yaklaşım gereği,
kesinleşmemiş gelir ve kârların, gider ve zararlara nazaran daha yüksek bir
oranda doğrulamaya ihtiyaç duyması, yönetici ve hissedarlar arasındaki
24
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olası bir çatışmayı önlemeye yardımcı olacaktır (Leone ve Zimmerman,
2004: 1).
Yöneticinin, çalıştığı işten belirli bir süre sonra çıkabildiği durumlarda,
yönetici alacağı kâr payını arttırmak için gelir ve kârları olduğundan daha
yüksek gösterme eğiliminde olabilir. Yönetici işten ayrıldığında haksız bir
şekilde elde ettiği bu kâr paylarını geri almak zor olacaktır. Bu nedenle
hissedarların kısıtlayıcı bir sözleşmeyi yöneticiye kabul ettirmeleri akılcı
bir yaklaşım olacaktır (Pae ve diğerleri, 2004: 9).
Yöneticiyi kısıtlayan bu sözleşmelerin hissedarlar açısından iki önemli
faydası bulunmaktadır. Bunlar (Leone ve diğerleri: 2004: 9);
• Hissedarlar, gerçekleşmeyen fakat gerçekleşmiş gibi işlem gören gelir
ve kârlarla ve buna bağlı olarak yöneticiye ödenen haksız ikramiyelerle
karşı karşıya kalmaktan kurtulurlar,
• Hissedarlar, yöneticinin gerçekleşmesi muhtemel gider ve zararları
dikkate almaması sonucu yine haksız kazanç elde etmesi riskiyle karşı karşıya kalmaktan kurtulurlar.
Bu ihtiyatlı yaklaşım işletme sahiplerine, yapılan yatırımların kârlılığını
doğru zamanda, doğru bir şekilde tespit etme imkanı da tanır. Eğer yatırımın, gelir ve kârları, gider ve zararları ihtiyatlı bir yaklaşımla tespit edilmezse, yatırımın değerlendirilmesi doğru şekilde yapılamayacak ve sonra
hissedarlar daha büyük bedeller ödeyecektir (Leone ve diğerleri, 2004: 9).
Yönetici ile yapılan kar payı sözleşmelerinde, ödenecek kâr payı finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden ödenmemelidir. Çünkü böyle bir
durumda yönetici finansal tabloları etkileyecek değerli bilgileri saklama
eğiliminde olabilir. Bunun yerine daha mantıklı bir yaklaşımla ödenecek
kâr payının, işletmenin hisse senedi getirisi ile ilişkilendirilmesi daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır (Leone ve diğerleri, 2004: 9). Çünkü hisse senedi getirisi, henüz gerçekleşmemiş iyi veya kötü olayları da dikkate alarak
oluşmaktadır. Yönetici finansal tabloları etkileyecek olumsuz bir bilgiyi
saklarsa, yatırımcılar bundan bir şekilde haberdar olacağından ve aşırı tepki vereceğinden dolayı yönetici böyle bir eğilimden uzak duracaktır. Bu
nedenle yönetici kâr payı sözleşmesi, hisse senedi getirisiyle ilişkilendirilirse, işletmedeki muhasebe uygulamalarının daha ihtiyatlı olması sağlanabilecektir. Yine kâr paylarının hangi koşullar altında yöneticiye ödeneceğinin işletmeyle ilgili taraflara açıklanması faydalı olacaktır.
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1.1.2. Borç Sözleşmeleri
İşletmeler ile kredi kuruluşları arasındaki sağlıklı bir işbirliğinin gerçekleşmesi için şeffaflık ön koşul olarak görülmektedir. Şeffaflık işletmenin verimli bir kredilendirme sürecini aşabilmesi için finansal ve niteliksel
bilgilerden oluşan gerekli tüm bilgileri ilgili taraflara güvenilir ve yeterli
bir şekilde sunmasını öngörmektedir. İyi yönetilen, iyi finanse edilmiş ve
gerekli tüm bilgileri zamanında, güvenilir ve yeterli bir şekilde sunan işletmeler potansiyel olarak en iyi kredilendirme imkanına sahip olacaktır
(TBB, 2004: 23).
İşletmelerin iyi bir kredilendirme imkanına sahip olabilmesi için şu unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir (TBB, 2004: 25).
• Kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi,
• Üretilen mal/hizmetlerde sürekli değişim ve gelişim,
• İyi işleyen bir muhasebe bilgi sistemi, kontrol ve risk yönetimi,
• Finansal kaynakların verimli kullanılması,
• Satış ve pazarlama faaliyetleri geliştirilmesi,
• Müşteriler ve tedarikçiler odaklı olunması,
• İlgili taraflarla güvenilir ve açık iletişimin sağlanılması
• İşletmelerin genel olarak bu kriter doğrultusunda hareket etmeleri,
kredi değerliliklerini zaman içinde yükseltecektir. Bunun yanı sıra kredi
kuruluşları borç sözleşmeleriyle de işletmeleri ayrıca sınırlandırmak isteyebilirler. Borç sözleşmeleri, genellikle kredi kuruluşlarını korumak amacıyla, işletme bünyesinde birikmiş gelir ve kârların yönetim tarafından dağıtımını sınırlamaktadır (Pae ve diğerleri, 2004: 10).
İşletmenin ihtiyatlı olmak yerine saldırgan bir yaklaşımı benimsemesi
durumunda, kredi kuruluşları işletmeye ilişkin haber alma ve işletmenin
stratejileri takip etme noktasındaki zaafları nedeniyle risk alacaklardır. Bu
nedenle kredi kuruluşları, risk almak ve beklenmedik zararlar ile karşılaşmak yerine, işletmenin tarafsız bir yaklaşımından daha öte ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemesini isterler. Kredi kuruluşlarının, hissedarlar gibi işletmenin yönetimi üzerine doğrudan bir etkisi de yoktur. Bu nedenle ihtiyatlı
yaklaşımlar sergilemesini sağlamak için işletmenin kararlarını sınırlayan
borç sözleşmelerini kabul ettirmek isterler (Quiang, 2005: 12). Sınırlayıcı
borç sözleşmeleri olmadığı durumlarda, yöneticinin hissedarlara aşırı öde26
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melerde bulunması kredi kuruluşlarını riske sokacaktır (Pae ve diğerleri,
2004: 11).
1.1.3. Maliyet Artı Kar Sözleşmeleri
Maliyet artı kâr sözleşmeleri de bir satış sözleşmesi şekli olup, işletmeyi gerçeği yansıtmaya yönelten kısıtlayıcı bir sözleşme türüdür. İşletme
ürettiği mal veya hizmetlerin satılması amacıyla bir satış sözleşmesi imzalamakta ve mal veya hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesi ise maliyet artı
kâr yönetimine göre yapılmaktadır. İşletme satış fiyatını, kabul edilebilir
veya başka bir şekilde tespit edilmiş maliyetlere, bu maliyetlerin bir yüzdesini veya sabit bir tutarı ekleyerek tespit etmektedir. Bu sözleşme türünde
hesapların işleyişi, ilgili tarafların denetimine açıktır. Çoğunlukla, maliyet
bedeli kesin olarak bilinen mamul, hammadde veya yarı mamul malların
ilişkili kişilere satılmasında kullanılabilecek bir yöntemdir. Fason imalatta
da bu yöntem uygulama alanı bulmaktadır.
Doğal bir eğilim olarak bu tür sözleşmelerde mal/hizmeti sunan işletme
zaten ihtiyatlı davranarak muhtemel gider ve zararlarını finansal tablolarına yansıtmak isteyecektir. Fakat gereğinden fazla ihtiyatlı davranmakta
hem ihtiyatlılık ilkesine aykırıdır hem de maliyetleri arttıracağı için mal/
hizmeti talep eden işletme tarafından kabul görmeyecektir.
1.1.4. İş Sözleşmeleri
İş sözleşmesi ile işçi, belirlenmiş veya belirlenmemiş bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi de karşılığında ücret vermeyi taahhüt etmektedir.
İş sözleşmesinde taraflar ücret, ödeme zamanı gibi konularda dâhil olmak
üzere birçok noktaya kesinlik kazandırabilirler (Centel ve Demircioğlu:
2006: 75). Taraflar arasındaki bu düzenlemeler işletme açısından kısıtlayıcı bir özellik taşımakta ve işletmeyi gider ve zararları zamanında finansal
tablolara aktarmaya mecbur kılmaktadır. Örneğin işçinin maaşından kesilen kıdem tazminatının her yıl finansal tablolarda gösterilebilmesi ancak
işçinin resmi olarak çalıştırılması sonucu gerçekleşebilecek bir durumdur.
Eğer işçi ile işveren arasında resmi bir ilişki yoksa bazı ödemeler kayıt
dışı olacak ve ilişkili karşılıklarda hiç ayrılmayacaktır. İş sözleşmeleri bu
özelliği nedeniyle işletmelerde ihtiyatlı muhasebe uygulamalarına temel
oluşturmaktadır.
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4.2. Hissedarların Davaları
Hissedarların davaları, ihtiyatlılığın önemli temellerinden birisidir.
Hissedarların açabileceği davaların azalmasını sağlamak amacıyla, işletme
yöneticisi ve işletmeyi denetleyen kişi veya kurumlar ihtiyatlı davranmak zorundadırlar. Dava edilme risklerine karşı sergilenen bu ihtiyatlı yaklaşım, iç
kaynaklı ve savunma amaçlı bir davranıştır (Chandra ve diğerleri, 2004: 3).
Eğer yönetici, hisse senedinin piyasa fiyatının artmasıyla çeşitli kazançlar elde ediyor ise hisse senedinin piyasa fiyatını olduğundan yüksek
gösterme eğiliminde olacaktır. Bunu yapmak içinde finansal tablolarda yer
alan ve hisse senedi fiyatını olumlu yönde etkileyecek olan rakamları bu
doğrultuda değiştirmeye çalışacaktır. Yatırımcılar da finansal tablolarda
yer alan rakamları dikkate alarak hisse senedini değerler ve piyasa da kendi koşulları içinde senedin gerçek değerini tespit edemez ise oluşan fiyat
gerçekçi olmayacaktır. Hisse senedinin fiyatı aniden gerçek değerine geri
döndüğünde veya işletme iflas ettiğinde ise yatırımcı zararla karşı karşıya
kalacaktır (Quiang, 2005: 9).
Yine benzer şekilde işletme yönetimindeki büyük pay sahipleri Enron
olayında olduğu gibi çeşitli manipülatif işlemlerle haksız kazanç elde etme
yoluna başvurabilirler. Bu durumda, hem hisse senedi fiyatının gerçek değerine ulaşmasını engelleyen işletme yönetimi hem de bu finansal tabloları
denetleyip sunuma hazır hale getiren denetimci çeşitli davalarla karşı karşıya kalabilecektir.
Bu noktada; sermaye piyasasının düzenleyici kurumlarına ve adalet
sistemine yatırımcıların hak ve yararlarının korunması noktasında önemli
görevler düşmektedir. Yatırımcıların haklarının genişletilmesi ve özellikle
işletme yönetimine, denetimci kişi veya kurumlara yönelik davaların hızlı
ve adil bir şekilde karara bağlayabilecek yargı sisteminin oluşturulması,
işletmeleri daha ihtiyatlı davranmaya mecbur kılacaktır.
4.3. Kurumsal Düzenlemeler
İhtiyatlılığın hem gidere hem de gelire bakan yönü bulunmaktadır. Bu
nedenle ihtiyatlılığa ilişkin kurumsal düzenlemeler TMS/TFRS boyutuyla
incelenirken öncelikle borç ve karşılıkların tanınmasına sonra hâsılatın tanınmasına ilişkin kurumsal düzenlemelere yer verilecektir.
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1.1.1. TMS/TFRS Setindeki Karşılıklara İlişkin Düzenlemeler
TMS 37’de, karşılıklara ilişkin şöyle bir tanım yapılmıştır.
Karşılık, zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüktür. Yükümlülük
ifadesi ise aynı maddede şöyle açıklanmıştır. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifası halinde ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasına neden olacak mevcut yükümlülüktür (TMS 37, Madde 10, www.kgk.
gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
Karşılıkların muhasebeleştirilmesi noktasında ise aşağıda belirtilen
şartların dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir (TMS 37, Madde 14,
www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
• Geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki
veya zımni) bulunması,
• Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmalarının muhtemel olması,
•Yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması.
Bu koşulların karşılanmaması durumunda, herhangi bir karşılığın finansal tablolara yansıtılması uygun görülmemiştir.
Ayrılacak karşılığın tespitinde, mevcut bir yükümlülüğü yerine getirmek için bilânço tarihi itibariyle yapılması gereken harcamaya ilişkin en
gerçekçi tahminin kullanılması uygun görülmüştür (TMS 37, Madde 36,
www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
Karşılıkların niteliğine göre TMS/TFRS setinde yer alan başlıca düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı; TMS/TFRS setinde finansal varlıklardaki değer düşüklüğüne ilişkin şu ifadeye yer verilmektedir;
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, sadece ve sadece, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla
olayın meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının)
ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin
edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda
değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması
durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur.
Değer düşüklüğüne neden olan tek ve ayrı bir olayın belirlenmesi mümkün olmayabilir. Nitekim ortaya çıkan değer azalışına çeşitli olaylar birEYLÜL - EKİM 2012

29

MALİ

ÇÖZÜM

likte sebebiyet vermiş olabilir. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda
oluşması beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsunlar muhasebeleştirilmezler. Bir finansal varlığın veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız gösterge, ilgili finansal varlığı elinde
bulunduranların aşağıdaki zarar olaylarına ilişkin tespit ettikleri gözlemlenebilir verileri içerir. Bunlar (TMS 39, Madde 59, www.kgk.gov.tr, Erişim
Tarihi: 25.04.2012);
• İhraç edenin veya taahhüt edenin önemli finansal sıkıntı içinde olması,
Sözleşmenin ihlal edilmesi, örneğin faiz veya anapara ödemelerinin yerine getirilememesi veya ihmal edilmesi,
• Borçlunun içinde bulunduğu finansal sıkıntıya ilişkin ekonomik veya
yasal nedenlerden ötürü, alacaklının, borçluya, başka koşullar altında tanımayacağı bir ayrıcalık tanıması,
• Borçlunun, iflas veya başka tür bir finansal yeniden yapılanmaya gireceği ihtimalinin yüksek olması,
• Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varlığa ilişkin aktif
piyasanın ortadan kalkması,
• Grup içindeki her bir finansal varlık itibariyle tespiti mümkün olmamakla birlikte, bir grup finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmelerinden
itibaren anılan varlıkların gelecekteki tahmini nakit akışlarında ölçülebilir
bir azalış olduğuna işaret eden gözlemlenebilir veri bulunması şeklinde
sıralanabilir.
İşletme her bilânço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık
grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin bulunması durumunda işletme değer düşüklüğü tutarını tespit eder
(TMS 39, Madde 58, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı; TMS/TFRS setinde alacakların değerlemesine ilişkin olarak şu ifadeye yer verilmektedir;
İtfa edilmiş maliyetinden gösterilen kredi ve alacaklarda veya vadeye
kadar elde tutulacak yatırımlarda değer düşüklüğü zararı meydana geldiğine ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili zararın
tutarı, gelecekteki tahmini nakit akışlarının (henüz oluşmamış gelecekteki
kredi zararları hariç) finansal varlığın orijinal faiz oranı (diğer bir ifadey30
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le, ilk muhasebeleştirme sırasında hesaplanan etkin faiz oranı) üzerinden
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki
fark olarak ölçülür. Varlığın defter değeri, doğrudan veya bir karşılık hesabı kullanılmak suretiyle azaltılır (TMS 39, Madde 63, www.kgk.gov.tr,
Erişim Tarihi: 25.04.2012).
Stok değer düşüklüğü karşılığı; TMS/TFRS setinde stokların değerlemesine ilişkin olarak ihtiyatlılık ilkesine uygun bir şekilde şu ifadeye yer
verilmektedir;
Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile
değerlenir(TMS 2, Madde 9, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
TMS/TFRS setinde üretilen stoklarda değer düşüklüğü olması durumunda ise, düşük olanıyla değerleme yaklaşımı doğrultusunda şu ifadeye
yer verilmektedir;
Stokların maliyeti; stokların zarar görmesi, kısmen veya tamamen kullanılmaz hale gelmesi yada satış fiyatlarının düşmesi gibi durumlarda geri
kazanılamayabilir ve stok maliyeti geri kazanılabilir tutardan daha yüksek
olabilir. Stokların maliyeti, tahmini tamamlanma maliyeti veya tahmini satış maliyetinin artması durumunda da geri kazanılamayabilir. Stok maliyetlerinin net gerçekleşebilir değere indirgenmesi, stokların maliyet veya
net gerçekleşebilir değerden düşük olanıyla değerleme ilkesiyle uyumludur (TMS 2, Madde 28, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
Net gerçekleşebilir değerin tahminine ilişkin olarak ise şu ifadeye yer
verilmiştir;
Hesaplama anında mevcut güvenilir kanıtlara göre stokların satılması
durumunda elde edilmesi beklenen satış tutarları esas alınarak yapılır. Bu
tahmin dönem sonundaki mevcut koşullarla uyumlu oldukları ölçüde dönem sonundan sonra oluşan fiyat ve maliyet dalgalanmalarıyla doğrudan
bağlantılı olan olayları da dikkate alır. Geçici fiyat ve maliyet dalgalanmaları net gerçekleşebilir değerin saptanmasında dikkate alınmaz (TMS 2,
Madde 30, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
Finansal duran varlıkların değer düşüklüğü karşılığı; TMS/TFRS
setine göre bağlı menkul kıymet; satılmaya hazır bir finansal varlık niteliğinde ise ve etkin bir borsada işlem görüyorsa borsa fiyatı ile değerlenir.
Değer düşüklüğü olması durumunda fark öz kaynakta “Finansal Varlık
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Değerleme Farkları” hesabında izlenir. Böyle bir borsa yoksa maliyet bedeli üzerinden takip edilir. Maliyet bedeliyle takip edilen satılmaya hazır
finansal varlıkların gerçek değeri maliyet bedelinin altına düşer ise fark
için değer düşüklüğü karşılığı ayrılır (TMS 39, Madde 66-67, www.kgk.
gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
TMS/TFRS setine göre bağlı menkul kıymet; bir vadeye kadar elde tutulacak varlık niteliğinde ise etkin faiz oranıyla iskonto edilmiş maliyetiyle değerlenir. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlarda değer düşüklüğü
zararı meydana geldiğine ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akışlarının üzerinden
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki
fark olarak ölçülür. Varlığın defter değeri, doğrudan veya bir karşılık hesabı kullanılmak suretiyle azaltılır. (TMS 39, Madde 63, www.kgk.gov.tr,
Erişim Tarihi: 25.04.2012).
TMS/TFRS setine göre önemli etkinlik taşıyan iştirakler, konsolide finansal tablolarda öz kaynak yöntemine göre değerlenir. İştirakin zararlarının muhasebeleştirilmesi dâhil olmak üzere; öz kaynak yönteminin uygulanması sonrasında yatırımcı, iştirakteki net yatırımı ile ilgili olarak herhangi bir ilave değer düşüklüğü zararının finansal tablolara yansıtılmasının
gerekip gerekmediğini belirlemek için, TMS 39 hükümlerini uygular. İlave
değer düşüklüğü bazı koşulları sağlanması durumunda dikkate alınabilir
(TMS 28, Madde 31, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
Önemli etki söz konusu değilse etkin bir borsa varsa borsa fiyatı üzerinden yoksa maliyet bedeli üzerinden takip edilir.
TMS/TFRS setine göre müştereken kontrol edilen bir işletmedeki pay,
oransal konsolidasyon veya alternatif yöntem olarak öz kaynak yöntemini
kullanılarak muhasebeleştirilir. Oransal konsolidasyon yönteminin kullanılması durumunda kontrol edilen işletmedeki değer düşüklüklerine ilişkin
karşılıklar konsolidasyon sayesinde girişimci işletmenin finansal tablolarına yansıyacaktır (TMS 31, Madde 30, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi:
25.04.2012).
Alternatif yöntem olan TMS 28’de açıklanan öz kaynak yöntemini
kullanması durumunda ise yöntemin uygulanması sonrasında herhangi bir
ilave değer düşüklüğü zararının finansal tablolara yansıtılmasının gerekip
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gerekmediğini belirlemek için, iştiraklerde olduğu gibi TMS 39 hükümlerini uygular. İlave değer düşüklüğü bazı koşulların sağlanması durumunda
dikkate alınabilir (TMS 31, Madde 40 ve TMS 28, Madde 40, www.kgk.
gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları; TMS/TFRS
setinde dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarına ilişkin
olarak şu ifadelere yer verilmektedir;
Cari dönemin ve önceki dönemlerin dönem vergisi olarak vergi idaresine ödenecek dönem vergi borçlarının tutarı bilânço tarihi itibariyle
yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranları
dikkate alınarak hesaplanır. Cari dönemin ve önceki dönemlerin vergileri,
henüz ödenmemiş kısımla sınırlı olmak üzere, borç olarak muhasebeleştirilir (TMS 12, Madde 12- 46, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
Bu ifadeden anlaşılacağı TMS/TFRS setine göre üzere vergi ve diğer
yasal yükümlülüklerin hesaplanması ve finansal raporlarda borç olarak
gösterilmesi gerekmektedir.
Kıdem tazminatı karşılığı; TMS/TFRS setinde göre; kıdem tazminatının (işten ayrılma sonrası sağlanan faydalar) ilgili hesaplamalar doğrultusunda finansal raporlarda borç olarak gösterilmesi gerekmektedir (TMS
19, Madde 49-50, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
1.1.2. TMS/TFRS Setindeki Hâsılata İlişkin Düzenlemeler
İhtiyatlılığa uygun bir şekilde TMS/TFRS setinde hâsılatın tanınma anı
olarak olayın gerçekleşme anı kabul edilmiştir. Standartta hâsılat ifadesi
şöyle tanımlanmıştır;
Ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan
ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır (TMS 18, Madde 7, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi:
25.04.2012).
Elde edilen hâsılatın ölçümünde ise gerçeğe uygun değer ile ölçülmesi
ve muhasebeleştirilmesi uygun görülmüştür. Gerçeğe uygun değer ise şöyle açıklanmıştır.
Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkmaEYLÜL - EKİM 2012
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sı gereken tutardır (TMS 18, Madde 7-9, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi:
25.04.2012).
Mal satışından elde edilen hâsılatın finansal tablolara aktarılması için
(TMS 18, Madde 14, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012)
• İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya
devretmiş olması,
• İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin
genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi,
• Hâsılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;
• İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması,
• İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi gerekmektedir.
• İşletmenin, malın satışı esnasında, sahiplikle ilgili önemli riskleri taşımaya devam etmesi durumunda, hâsılatın finansal tablolara aktarılamayacağı belirtilmiştir. Bu durumları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür
(TMS 18, Madde 16, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012);
• İşletmenin normal garanti hükümleri kapsamı dışında yetersiz performansa ilişkin yükümlülük taşıması,
• Satış hâsılatının işletme tarafından tahsil edilmesinin, alıcının söz konusu maldan üçüncü kişilere satmak suretiyle hâsılat yaratması koşuluna
bağlı olması;
• Satışın ilgili varlığın monte edilmesi koşuluyla yapılması ve sözleşmenin önemli bir bölümünü oluşturan montajın henüz işletme tarafından
tamamlanmamış olması,
• Alıcının satış sözleşmesi ile belirlenen bir gerekçeye dayanarak alımdan vazgeçme hakkının bulunması ve işletmenin söz konusu malların iade
edilip edilmeyeceğinden emin olmaması.
Hizmet sunumundan elde edilen hâsılatın finansal tablolara aktarılması
(TMS 18, Madde 20, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012);
• Hâsılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesine,
• İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olmasına,
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• Bilânço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesine,
• İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken
maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesine bağlıdır.
• Hâsılatın güvenilir biçimde tahmin edilebilmesi için de tarafların aşağıdaki konularda uzlaşma sağlamış olması gerektiği belirtilmiştir (TMS
18, Madde 23, www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.04.2012).
• Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın
yaptırıma bağlanmış hakları,
• Hizmet bedeli,
• Ödeme şekli ve koşulları.
SONUÇ
Son yıllarda meydana gelen muhasebe skandalları, muhasebe sistemlerine olan güvenin sarsılmasına neden olmuştur. Bu güven bunalımının
başlangıç noktası kurumsal yönetim anlayışının hâkim olduğu, güvenilir
bir piyasa mekanizmasına sahip olduğu ve muhasebe standartlarının iyi
uygulandığı düşünülen ABD’dir. ABD’de başlayan bu güven bunalımı,
zaman içinde diğer piyasaları da etkilemiş ve önemli dünya piyasalarında
ciddi değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Günümüze dek yapılan bu değişikliklerin başında finansal raporlama
standartlarında bir tekdüzeliğin sağlanması ve kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması çabaları gelmektedir. Bu iki önemli adım ile piyasalara olan güvenin geri kazanılması ve bundan sonra benzer olayların tekrar
yaşanmasının önüne geçmek amaçlanmıştır.
Gelişmekte olan bir sermaye piyasasına sahip Türkiye’de, bu değişim
dalgasından etkilenmiştir. Karşılaştırılabilir ve gerçeğe uygun finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak amacıyla, 2005 yılı itibariyle İMKB’de
işlem gören işletmelere finansal tablolarını UFRS ile uyumlu bir şekilde
hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. 2012 yılı itibariyle de 6102 sayılı
TTK ile tüm sermaye işletmelerine TFRS uyumlu finansal tablo hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bir taraftan da kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması için hem sermaye piyasasında hem de 6102 sayılı
TTK’da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
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Muhasebe standartlarını en çok etkileyen ve kurumsal yönetim anlayışının da önemli bir unsuru olan ihtiyatlılık ise yol gösterici bir kavram olarak bu çabalar içinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü güvenilir ve başarılı
bir işletmenin önemli özelliklerinden birisi ihtiyatlı olmasıdır.
Yapılan çalışmalarda göstermektedir ki ihtiyatlı uygulamaların işletmeye iki önemli katkısı bulunmaktadır. Bunlar; tepe yöneticinin aşırı iyimser
davranarak işletmeye zarar vermesini engellemek ve işletmenin piyasa değerini arttırmaktır (Watts ve Luo, 2011: 1-30).
Bu doğrultuda çalışmada işletmelerin neden ihtiyatlı olması gerektiğine ilişkin temeller üzerinde durulmuştur. Sözleşmeler, hissedarların açabilecekleri davalar ve kurumsal düzenlemeler üç temel etken olarak ortaya
konulmuş ve açıklanmıştır.
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MUHASEBE HILELERINİN ÖNLENMESİ VE ORTAYA
ÇIKARILMASINDA KULLANILAN GELENEKSEL ARAÇ VE
YÖNTEMLER
THE USE OF TRADITIONAL TOOLS AND METHODS FOR
PREVENTING AND DETECTING ACCOUNTING FRAUDS
Yrd. Doç. Dr. Canol KANDEMIR*
Yrd. Doç. Dr. Şenol KANDEMIR**
Öz
İşletmeler ve kamu kuruluşları muhasebe hilelerini önlemek ve ortaya
çıkarmak için genellikle bir ya da birkaç araç ve yöntemden değil, birçok
mekanizmadan birlikte yararlanmaktadır. Her ne kadar geleneksel yöntemlerin etkinlik oranı hile istatistikleri bakımından göreli olarak düşük
bulunsa da, bunlar muhasebe hileleri ile mücadelede birinci ya da ikinci
savunma hatlarını oluşturmakta ve dolayısıyla muhasebe hilelerinin tümünü ya da çoğunu olmasa da en azından bir bölümünü önlemekte ve ortaya
çıkarabilmektedir. Geleneksel mekanizmaların işleyişinin muhasebe hilelerini yapanlar tarafından büyük ölçüde bilinmesi nedeniyle hilelerin bunları devre dışı bırakacak biçimde tasarlanması başarı oranlarını düşüren en
önemli etmenlerden biridir. Bir diğer önemli etmen, söz konusu mekanizmaların etkin çalışmalarını kısıtlayan muhasebe-denetim sektörüne özgü
çeşitli sorunların var olmasıdır. Her iki etmen de geleneksel mekanizmaların kurulduğu gibi bırakılmayarak sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesini
ve birtakım malî, idarî ve teknik süreç bileşeninin denetim ve kontrol alanı
dışında bırakılmamasını gerektirmektedir. Bu çalışma ilgili yazını gözden
geçirerek geleneksel araç ve yöntemlerin nasıl kullanıldığı ve daha etkili
bir biçimde kullanılabileceğinin saptanmasını amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: İç Kontrol, İç Denetim, Bağımsız Denetim, Analitik İncelemeler, Etik ve Kurumsal Kültür.
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Abstract
Instead of selecting only one or a few tools and techniques, companies
mostly use several mechanisms together in order for preventing and detecting accounting frauds. Although the effectiveness of traditional tools are
determined to be relatively low in terms of fraud statistics, they constitute
first or second lines of defense in the fight against accounting frauds, and
therefore they can afford to prevent and/or detect at least some of them
if not all or most. One of the most important factors diminishing the rate
of success is that fraudsters know beforehand how traditional tools expectedly works and thus architect the frauds in such a way as to circumvent the present control and audit mechanisms. Another important factor
is the existence of various accounting and audit industry-specific problems
which restrict the effectiveness of these tools. Both of the factors require not keeping intact but continously developing and updating these tools
and removing all exceptions and privileges granted to keep some of the
components of financial, administative and technical processes out of the
sphere of audit and controls. Essentially by reviewing related accounting
and auditing literature, this study aims at introducing how traditional tools
are currently used and how they can be used in a more effective manner.
Key Words: Internal Control, Internal Audit, External Audit, Analytical Procedures, Ethics and Corporate Culture.
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I.GIRIŞ
İşletmeler ve kamu kuruluşları muhasebe hileleri başta olmak üzere
yolsuzluk olaylarına karşı bilinen her türlü yöntemi kullanarak mücadele etmelerine karşın hilelerin %75’inin ortaya çıkarılamadığı saptanmıştır.
(Coenen, 2008:186) Bu durum, etkili olduğu düşünülen kontrol ve denetim
mekanizmalarının sanıldığı kadar etkili olamamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim hile ile ilgili birçok istatistik ve araştırma, kontrol ve bağımsız
denetimleri en etkili araçlar arasında göstermemektedir. Sözgelimi bağımsız denetçilere göre, hilelerin ortaya çıkarılmasında en etkili araçlar sırasıyla iç denetçiler, hile incelemecileri, işletme yöneticileri, işletme personeli,
bağımsız dış denetçiler, kamu denetçileri ve yurttaş izleme komiteleridir.
(Johnson ve Rudesill, 2001:72-3) Hile incelemecilerine göre ise, hilelerin
ortaya çıkarılmasında iç kontrollar (%23,3) ikinci en etkili araç konumundadır. İç denetim (%19,4) ve bağımsız dış denetim (%9,1) de göreli olarak
etkililik sıralamasında alt basamaklarda yer almaktadır. (ACFE, 2008:1823) Buna karşılık, denetim ve kontrollar hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarının ayrılmaz bir parçası durumundadır.
(Coenen, 2008:123) Nitekim işletmelerin hileye karşı en çok kullandıkları
araçların bağımsız denetim (%74,7) ve iç denetim (%57,2) oldukları gözlenmektedir. (Wells, 2004:46) PwC de, etkinlik ölçümlerinde ön sıralarda
bulunmamasına rağmen hileye karşı alınacak önlemler arasında “olmazsa
olmaz” unsurlardan biri olan kontrolların genel olarak hilenin ortaya çıkarılmasında kontrolsüz ortamlara oranla daha etkili olduğunu öne sürmektedir. (PwC-Global, 2007:11)
Suçluların yargısal yönden kovuşturulmasının yasal bir zorunluluktur, ancak bu “atlar kaçtıktan sonra ahırın kapısını kapatılması”na benzemektedir. Ayrıca uygulamada savcılar ve yargıçlar kaynak yetersizliği
nedeniyle kimin içeri girip girmeyeceğine karar verirken genellikle şiddet
içeren suçları işleyenleri içeri atmayı, insanları ve işletmeleri dolandıranları içeri atmamayı tercih etmektedir. Yeterli kaynak ayrılsa bile hile ve
usûlsüzlükler sadece kamu eliyle (savcılar, yargıçlar, güvenlik kuvvetleri)
ortaya çıkarılamamaktadır. Hile ve usûlsüzlüklere karşı mutlak koruma
sağlayan bir kontrol türü veya sistemi bulunmadığı için verili koşullar altında hilelerin tamamen önlenmesi ve ortadan kaldırılması ulaşılması zor
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bir hedeftir. Bu nedenle hile ve usûlsüzlüklerin salt bir muhasebe sorunu
olarak değil, sosyal bir olgu olarak ele alınması gerekmektedir, çünkü muhasebe hilesi yapılması sadece bir sonuç olmaktadır. Hileler ancak alınacak
genel ekonomik ve toplumsal önlemler ve hilenin nedenlerine (güdülerine)
inilmesi yoluyla azaltılabilecektir. (Wells, 2004:72-3, 2008:399)
Muhasebe hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması görevi ve sorumluluğunun ağırlıklı olarak bağımsız denetimde olduğuna ilişkin yanıltıcı ama
yaygın bir inanış bulunmaktadır. Gerçekten de çağdaş anlamda zorunlu
bağımsız denetimin ortaya çıktığı 1930’larda muhasebe hilelerinin ortaya
çıkarılması görevi temel denetim amacı olarak kabul edilmiş, ancak süreç
içinde denetimin temel amacı yavaş yavaş değişime uğrayarak son olarak
2000’lerin başında ‘malî tablolarda önemli yanlışlıklar olmadığı konusunda makûl güvence vermek’ biçiminde bir tanıma ulaşılmıştır. Görüldüğü
üzere, bağımsız denetçilerin hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasında sorumluluğu zaman içinde aşamalı biçimde daralmıştır. Buna göre 1930’lardan
1950’lere kadar bağımsız denetim geniş bir sorumluluk tanımı ile görev
yapmış, 1950’lerden 2000’lere kadar sorumluluk alanı giderek daralmış ve
2000’lerden sonra sorumluluğu dolaylı olarak yeniden artmıştır. Bağımsız
denetim kurumunun bu konuda yasa ve standartlarca tanımlanan belirli görev ve sorumlulukları vardır, ancak ACFE araştırmalarına göre bu kurum,
sorumluluğunun iradî olarak daraltılmasını kendisinin de talep etmesinin
etkisiyle hilelerin ortaya çıkarılması ve önlenmesinde beklenildiği ölçüde
başarılı ve etkili olamamakta ve sonuç olarak hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasında en etkili araçlar sıralamasında ihbarlar, anonim hatlar, iç kontrol
ve iç denetimden sonra yer alabilmektedir.
Bütün bu nedenlerle muhasebe hileleri ile mücadelede bağımsız denetimin tekil çabasının değil, diğer araç ve mekanizmalar ile birleşik bir
çabanın gösterilmesinin daha etkili olabileceği değerlendirilmiş ve öncelikle böyle bir mücadelede kullanılan araç ve yöntemlerin niteliği, konumu
ve görevlerinin ne olduğunun ortaya konulması büyük önem kazanmıştır.
Böylelikle hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasında daha etkili olabilecek
çalışma modelleri ve dolayısıyla karma yöntemler oluşturulup muhasebe
hileleri ile daha etkili ve sonuç alıcı biçimde mücadele etmek mümkün olabilecektir. Yeni çalışma modellerinin denenmesi gerekliliği, hata ve hilele42
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rin ortaya çıkarılmasında bağımsız denetimin etkin olamamasına ek olarak
iç denetim ve hile incelemesinin önemli rollere sahip olmaya başlamasından da kaynaklanmıştır. Özellikle varlıkların kötüye kullanılması hilelerinin ortaya çıkarılmasında işletme faaliyetlerini sürekli ve dönemsel olarak
izleyen iç denetçiler çok uygun bir konumda bulunmaktadır. İç denetçiler
iç kontrol sisteminin tasarımı ve güncellemesini yaparak etkinliğini korumasında işletme yönetimlerine kurmay olarak hizmet vermekte olduğu
için işletme yöneticilerinden sonra en kapsamlı ve ayrıntılı iç kontrol bilgisine sahip durumdadır. Söz konusu konum ve kapsamlı bilgileri nedeniyle
hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasında statüleri yasal güvenceye kavuşturulan iç denetçilere ek yetki ve sorumlulukların verilmesi başarı olasılığını
arttırabilecektir. Bu çalışmada muhasebe ve denetim yazınında yer alan
birtakım araştırmalardan yola çıkarak hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması sürecinde bağımsız denetim de içinde olmak üzere geleneksel araç
ve yöntemler ayrı ayrı incelenmekte ve bunların daha etkili biçimde nasıl
kullanılabileceği tartışılmaktadır.
II.IÇ KONTROLLAR
İç kontrollar, hile incelemecilerine göre hilelerin ortaya çıkarılmasında (%23,3) ihbarlardan sonra ikinci en etkili araç konumundadır. (ACFE,
2008:18-23) İç kontrol1, en geniş anlamda faaliyetlerin verimlilik ve etkin1 İç kontrolların 5 unsurdan oluştuğu kabul edilmektedir. Bunlar kontrol ortamı, risk
değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile gözetimdir. Bunlar arasında en
önemli öge kontrol ortamıdır, çünkü bu öge kontrol kültürünü, işletme yönetiminin hesap
vermesini ve hileye karşı uygulanan program ve kontrolların izlenmesi ve değerlendirilmesini içermektedir. (Golden vd, 2006:161-2) Bu çerçevede işletmelerde 6 temel iç kontrol faaliyetinden söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, varlıkların korunmasıdır. Varlıklar, işletmenin hukuk, muhasebe ve diğer belgelerini de içermektedir ve maddî varlıkların
korunmasında olduğu gibi erişimi sınırlandırarak ve güvenli yerler oluşturarak korunması
gerekmektedir. İkinci temel kontrol faaliyeti, görevlerin birbirinden ayrılmasıdır. Bir çalışanın belirli bir alanda çok fazla kontrol sahibi olmayacak ve yüksek işgücü verimliliği
sağlayacak şekilde görevlerin ayrılması kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir çalışmadır.
Görevlerin ayrılmasında en duyarlı nokta işletme bünyesinde koruma, kayıt ve onay/yetkilendirme işlevlerinin birbirinden ayrılması olmaktadır. Üçüncü temel iç kontrol faaliyeti,
doğru yetkilendirme ve onaylamadır. Her bir işlemin yetkili merciiden onayı alınmakta ve
daha sonra işlem gerçekleştirilmektedir. Dördüncü temel kontrol faaliyeti, görevlerin ve
işlemlerin işletme içinden ya da dışından üçüncü kişilerce ayrıca ve bağımsız olarak kontrol
edilmesidir. Görevler, bir çalışanın yaptığı işin diğer çalışanın işinin bir parçası olarak kont-
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liğini, finansal raporlamanın güvenilirliğini, ilgili yasa ve düzenlemelere
uyulmasını makûl güvence vererek sağlamak amacıyla işletme yönetim
kurulunca oluşturulan klâsik iç kontrollar, kâr/zarar gerçekleşmeleri, geleneksel muhasebe yöntemleri ve belirli yetki kontrollarını (imza yetkisi, onay
süreçleri, veri tabanı erişim kontrolları vb kurallar) içermektedir, ancak
büyük malî iflâslar iç kontrollar arasına risk değerlendirmesi kapsamında
riske açık olan noktaları bulmak, aşırı risk ve borçlanmayı önlemek, beklenmeyen zararların nedenlerini ortaya çıkarmak ve sorunlara yönetimin
dikkatini çekmek görevlerini de eklemiştir. (Chorafas, 2000:17-8) İç kontrollar, tarihsel olarak işletmenin ve yönetiminin amaçlarına ulaşmak için
bir araç olarak görülmüş ve normal koşullar altında iç kontrol ve yönetimin
amaçlarının aynı paralelde hareket ettiği varsayılmıştır. İşletme yönetimi
ayrıca daha alt düzeyde personelin eylem ve davranışlarını gözetim altında
tutmak amacıyla iç kontrolları ve denetimi kullanmış, ancak kendisini iç
kontrollara tabî olan değil, onların üzerinde ya da dışında bir konumda
değerlendirmiştir. İç kontrollar işletme ya da işletme yönetiminin amaçlarının gerçekleştirilmesi için bir örgütlenme planı ya da mekanizması olarak
düşünüldüğünde ise, iç kontrolün yönetim amaçlarının gerçekleştirilmesini
önlediği ya da zorladığı durumlarda yönetim iç kontrol sisteminin sahibi
olmanın verdiği ayrıcalığı kullanarak onu atlatma eğilimi içine girmiş ve
sonuç olarak yönetimin karıştığı hileler (management frauds) meydana
gelebilmiştir. İç kontrolün yapısında var olan bu sorundan dolayı bu tür
hilelerin sonunun getirilemeyeceği savunulmuştur. (Tipgos, 2002:36-7) Bu
nedenle, gerek SAS No.99 standardı ve gerekse SPK Seri:X, No:22 sayılı
tebliğde, yönetim kontrolların üstünde görülmemiş ve yönetimin kontrolları atlatma olasılığı, bağımsız denetçilerce zorunlu olarak ve ayrıca değerlendirilmesi gereken özellikli konular arasında sayılmıştır.
rol edecek biçimde dağıtılması durumunda bu amaca ulaşılmaktadır. Beşinci temel kontrol
faaliyeti, anonim ihbar mekanizmasıdır. Eğer çalışanlar, ihbar hattını ciddîye alır, gerçekten
anonim olduğuna inanır, kullanmaya teşvik edilir ve ihbarların sonuç verdiğini görür ise bu
mekanizmayı kullanma olasılığı artmaktadır. Altıncı temel kontrol faaliyeti, işletmedeki
faaliyetlerin izlenmesidir. İşletme yönetimi bilgisayarlara, binalara, ambarlara ve muhasebe
sistemine girişleri izlemektedir. İşletmeye ait e-posta iletilerinin izlenmesi, şifrelerin kırılması ve hesaplarda yapılan değişiklik ve düzeltmelerin izlenmesi de bu kontrol faaliyeti
kapsamında değerlendirilmektedir. (Coenen, 2008:247-50)
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İç kontrol sisteminin etkinliği denetim çalışmaları üzerinde önemli
etkiler yapmaktadır. İç kontrol sistemi 12 noktaya2 uyumlu ise, finansal
veriler muhasebe bilgi sisteminde işlenirken meydana gelen hata ve hilelerin ortaya çıkarılması olasılığı yükselmekte, hata ve hilelerin düzeltilmesi
yoluna gidilebilmekte ve böylelikle malî tablolarda önemli yanlışlıklar olmadığı konusunda daha güvenli hareket edilebilmektedir. İşlemler muhasebe sistemine bu şekilde aktarılabildiğinde etkin ve nitelikli bir iç kontrol
sisteminden söz edilmekte ve sistemden çıkan finansal bilgilerin güvenilir
olduğu varsayılmaktadır. (Porter vd, 2003:251) Ayrıca etkili bir iç kontrol
sisteminin oluşumuna yeterli kaynak (insanlar, teknikler ve modeller) tahsis edilmesi başarıyı birinci derecede etkilemektedir. (Singleton, 2002:7)
Hile ile ilgili iç kontrollar önleyici, keşfedici ve düzeltici kontrollar olmak üzere 3 kategoride ele alınmaktadır. Düzeltici kontrollar uygulamaya
geçirilmediğinde diğer kontrol bileşenleri ve toplam olarak iç kontrol sisteminin etkisi azalmakta ve hatta yok olabilmektedir. (Coenen, 2008:14950) İstenmeyen olayların izlenmesinde, ya istenmeyen olayın meydana
gelmesi olasılığını en aza indiren önleyici kontrollar ya da olayın meydana
gelmesinden sonra düzeltici/araştırıcı kontrollar uygulanmaktadır. Önleyici kontrollar daha etkin ve daha az kayba neden olduğundan iç kontrol
çevresinin oluşumunda öncelik verilmektedir. Hile ve usûlsüzlükler, etkili
bir iç kontrol çevresi olması durumunda azaltılabilmektedir. Etkili bir iç
kontrol çevresi ise işletmenin amaçlarının gerçekleşmesi için etkili bir izleme ve raporlama sistemi ile birlikte yeterli ve geçerli politikalara sahip
olmak, işletmenin hangi risklere marûz kalabileceğini ve söz konusu risk
gerçekleşirse meydana gelebilecek kaybı belirlemek ve riski yönetmek
amacıyla uygulanacak kontrolları yapmak için yeterli ve sağlam kaynaklar
2 1-İşlemler gerçekleştiği zaman bütün ilgili ve geçerli açıklamalarıyla birlikte kayıt altına alınmalıdır. 2-Bütün işlemler yetki sahibi olan kişilerce onaylanmalıdır. 3-İşlemler ilişkili ve bağımlı olmayan taraflar ile yapılan gerçek alışverişleri göstermelidir. 4-İstisnasız
bütün gerçek işlemler muhasebe sistemine girilmelidir. 5-İşlemler gerçek değişim değeri üzerinden kaydedilmelidir. 6-İşlemler doğru hesaplarda sınıflandırılmalıdır. 7-İşlemler
doğru hesap dönemlerine kaydedilmelidir. 8-Geçersiz ve yanlış veriler sistem tarafından
reddedilmelidir. 9-Veri işleme hataları zamanında saptanmalı ve düzeltilmelidir. 10-Veri
dosyaları uygun biçimde saklanmalı ve korunmalıdır. 11-İstisna raporlarının gerekleri hemen ve uygun biçimde yerine getirilmelidir. 12-Veri işlemek için sadece en güncel veri ve
programlar kullanılmalıdır.
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kullanmak olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Risk değerlendirmesi
etkili bir iç kontrol çevresi yaratmak için çok önemli bir aşamadır, çünkü
genel koruma yerine stratejik olarak dikkati en sorunlu ve en yüksek kayba neden olabilecek noktalara yöneltmektedir. Yönetim hangi varlıkların
korunacağını, bu varlıkları tehlikeye atan risklerin neler olduğunu ve söz
konusu risklerin kapsamını (olasılık ve etki maliyetini) belirlemelidir. Risk
değerlendirmesinde hile ve usûlsüzlüklerin yaklaşık %75-80’inin işletmenin içinden kaynaklandığı, çalışanların bilgi korsanlarından (hackers) daha
büyük bir risk grubu oluşturduğu ve işletme özellikle e-ticaret yapıyor ve
bilgisayar ağlarına uzaktan erişim sağlıyor ise dışsal risklerin de içerilmesi
gerektiği ve yeterli derecede hesap sorma ve cezalandırma olmazsa hile ve
usûlsüzlüklerin yinelenebileceği dikkate alınmalıdır. (Singleton, 2002:308) Aynı biçimde riske dayalı bağımsız denetimde de malî tablolarda önemli yanlışlıklara yol açan hile riski en yüksek işlem ve hesaplar belirlenirken
sadece sonuca (hileli malî tablolara) bakılmamakta, aynı zamanda nedene
(yetersiz kontrollar) de bakılmaktadır. (Coenen, 2008:152)
ABD’de Enron olayına tepki olarak çıkarılan SOX (Sarbanes-Oxley
Act, 2002) yasası iç kontrollar konusunda yeni bir düzenlemeye gitmiştir. Buna göre, müşteri işletme yönetimi finansal raporlama sürecindeki iç
kontrolların etkinliğini değerlendirmek ve iç kontrolların malî tabloların
gerçeğe uygun biçimde sunulması ve açıklanması konusunda etkili olup
olmadığını bildirmek zorundadır. Bağımsız denetçiler yönetimin iç kontrol
değerlendirmesi üzerinde ayrı bir rapor hazırlamakta ve söz konusu değerlendirmenin doğru olup olmadığını bildirmektedir. (Coenen, 2008:149-55)
Öte yandan, bağımsız denetçiler iç kontrol ortamını tanımak ve iç kontrol
sisteminin etkinliği ile ilgili yönetim raporunu bilinçli bir biçimde değerlendirebilmek amacıyla iç kontrol sisteminin tasarımı ve işleyişini yeteri
kadar kavramak durumundadır. Bu çalışmalarda, bağımsız denetçiler varlıkların ve kayıtların korunması ve güvenilir finansal bilgilerin açıklanması
gibi muhasebe işlevleri ile ilgili iç kontrollarla daha çok, faaliyetlerin etkinliğine ve mevzuata uyuma ilişkin kontrollarla daha az ilgilenmektedir,
ancak yine de bağımsız denetçilerin tek başına iç kontrol sistemine güvenmesi doğru bir yaklaşım sayılmamakta ve onlardan ayrıca ayrıntılı denetim
işlemleri uygulaması beklenmektedir. (Porter vd, 2003:246)
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Bütçe olanakları kısıtlı da olsa, asgarî düzeyde iç kontrolların her işletmede olması beklenmektedir, çünkü iç kontrollar hilelerin tümünü değilse
de, önemli bir bölümünü önlemeye ve ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Böylelikle çoğunluğu oluşturan dürüst personel, azınlıktaki dürüst
olmayan personelin yaptığı hileleri bulabilmekte ya da fark edebilmektedir. (Coenen, 2008:147-9) Uzman ve dürüst personel, varlıkları gerektiği gibi korumakta ve güvenilir bilgi üretmekte ve dolayısıyla etkili bir iç
kontrol sisteminin en önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. (Porter
vd, 2003:247) Bu nedenle, işletmelerin insan kaynakları politikaları dürüstlüğü, etik değerleri ve uzmanlığı, çalışkanlığı ödüllendiren ve ahlâk
dışı davranışları cezalandıran ücretlendirmeyi teşvik etmelidir. (Boynton
ve Johnson, 2006:400) Kontrollardan bütün personelin ve öncelikle orta ve
üst düzey yöneticilerin haberdar edilmesi gerekmektedir, çünkü personelin
varlığından haberdar olmadığı iç kontrollar hilelerin ortaya çıkarılabileceği
izlenimini yaratmaktan uzaktır. (Stern, 2005:27) Ancak bu durum “kontrol
paradoksu” olarak nitelendirilen bir soruna da neden olmaktadır, çünkü
işletmelerde kontrol sistemleri bir yandan ortaya çıkarılmış ve potansiyel
hile riskini azaltırken toplam ve ortaya çıkarılan hile sayısı azalmaktadır,
çünkü hile yapan kişiler nelerden kaçınacaklarını (kontrol sistemlerinin
önlemeyi amaçladıkları durumları) bildikleri için suç eylemi olan amaçlarına ulaşmada yeni ve daha önce düşünülmemiş yollar ve yöntemler geliştirmektedir. (PwC-Global, 2007:20) Kontrol paradoksu bir gerçeklik olarak kabul edildiğinde, kontrollar ve hileyi ortaya çıkarmaya yönelik olarak
kurulan mekanizma ya da programların etkili olup olmadıklarını anlamak
için sürekli biçimde gözden geçirilmesi, güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
III.IÇ DENETIM
İç denetim hileye karşı en çok kullanılan araçlardan biri konumundadır.
Nitekim ABD’de işletmelerin %57,2’sinde iç denetim bölümü bulunmaktadır. Küçük işletmelerin ise sadece %31’i iç denetim ve hile incelemesi
bölümlerine sahip bulunmakta, buna karşılık hilelerin yarısından fazlasını
iç denetçiler ortaya çıkarmaktadır. İç denetim, iç kontrollar ve anonim ihbar hatlarına daha az sahip olan küçük işletmeler hilelerden orantısız bir
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biçimde olumsuz etkilenmektedir. (Wells, 2004:46-7) İç denetim (%19,4)
hilelerin ortaya çıkarılmasında göreli olarak etkililik sıralamasında alt sıralarda yer alan araçlardan birisi olarak görünmektedir. (ACFE, 2008:18-23)
Yönetim kurulu yöneticilere devrettiği sorumlulukların gereğinin yerine getirilip getirilmediğinden emin olmak için iç denetim yaptırmakta
ise de, iç denetim sorumlulukların ve yetkilerin devredildiği şekilde yerine
getirilip getirilmediğinin anlaşılması ve güvence altına alınması amacıyla
işletmede kurulan kontrollar ve dengeler ağının (kontrol ortamı)3 bir parçası olarak değil, daha çok yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim adına söz
konusu ortamı ayrıca değerlendiren bir mekanizma olarak algılanmaktadır.
(Porter vd, 2003:499-502) İç denetim gerek faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini değerlendirirken, gerek performansı arttırmak için sürekli olarak yapıcı çözüm ve öneriler geliştirirken ve gerekse finansal raporlama
sürecinin niteliği, doğruluğu ve güvenilirliğini arttırmaya çalışırken temel
olarak işletme yönetimine sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı
olmaktadır. (Rezaee, 2002:203)
İç denetim iç kontrol unsurlarından olan izleme ve gözetim bileşeni çerçevesinde değerlendirilmekte ve işletmenin faaliyetlerini, malî güvenliğini
ve itibarını tehlikeye düşürebilecek olayları önleme ve ortaya çıkarmaya
yönelik kontrolların yeterli olup olmadığını iç kontrolları değerlendirerek
anlamaya çalışmaktadır. İç kontrol değerlendirmesi yapan iç denetçilerden
kontrolları sağlamlaştırmaya yönelik iyileştirme ve eğer saptanmış ise ilgili işlev ya da bölüm yöneticileri ile mutabakat sağlayarak düzeltme önlemleri önermesi beklenmektedir. İç denetçiler işletmenin işlevlerine, bölümlerine, varlıklarına, kayıtlarına ve personeline sınırsız erişim ve iletişim
hakkına sahip olduklarından gerçekleştirecekleri çalışmalar bir dereceye
kadar kolaylaşmaktadır. (Porter vd, 2003:503-506). Bununla birlikte, iş3 İç denetçilerin iç kontrol sistemi tasarımındaki rolüne ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. İç denetçilerin görev üstlenmesine karşı çıkan görüş sahipleri, iç kontrol değerlendirmesinin tarafsız bir şekilde yapılabilmesi için iç denetçilerin böyle bir görevden uzak
tutulması gerektiğini savunmaktadır. İç denetçilerin iç kontrol tasarımı ve değerlendirmesinde görev üstlenmesini destekleyen görüş sahipleri ise iç denetçilerin iç kontrol sistemini
çalıştıran muhasebecilere göre işletmenin yönetim süreci hakkında daha geniş bilgi birikimine sahip olduğunu, hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasında daha deneyimli olduklarını
ileri sürmektedir. (Silverstone ve Davia, 2005:184-5)
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letmenin iç güvenlik birimi olarak algılanmaları dolayısıyla iç denetçilerin
zaman içinde personel ve yöneticiler ile ilişkileri azalabilmekte ve hatta
kesilebilmekte, ayrıca işletme içinde bilgi ve öneri toplamak amacıyla personel ile yakın ilişkiler kurmak zorunda olması nedeniyle iç güvenlik ve
denetim görevini yumuşatmak zorunda kalabilmektedir. Başka bir deyişle,
iç denetçiler hem personel ile yakın ilişki içinde olmak ve hem de onları
denetlemek gibi birbiriyle çelişen bir görev yerine getirmektedir. (Golden
vd, 2006:167-8)
İç denetimin geleneksel işlevleri işlemlerin denetlenmesi, iç kontrol
değerlendirmesi ve iş süreçlerinin geliştirilmesidir, ancak hilenin caydırılması da klasik işlevlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Özellikle
coğrafî olarak dağınık yerlerde konumlanmış işletmelerde iç denetçilerin
varlığı ve dönemsel olarak yaptığı çalışmalar kendi başına caydırıcı etkiler
taşımaktadır. (Golden vd, 2006:164) İç denetçiler örgüt yapısındaki ayrıcalıklı konumu, iç kontrol yapısı ile etkileşim içinde olmaları, belirli bir
zaman sınırlamasına bağlı çalışmamaları ve kontrol testleri yapmak ya da
denetim çalışmalarını genişletmek için belirli bir maliyet baskısı altında
bulunmamaları nedeniyle hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasında da
sorumluluk yüklenmektedir. İç kontrol sistemini sürekli izleyerek finansal
raporlama hilelerini gösteren risk faktörlerini belirleyebilecek en uygun
konum, eğitim, personel, yönetim politika ve uygulamaları, faaliyet, iş ve
iç kontrol ortamı bilgisine sahip olan iç denetçiler bu görevlerini yerine getirirken ayrıcalıklı konumlarının yardımıyla faaliyet ve finansal raporlama
sistemleri ile iç kontrol yapılarına günlük olarak erişebilmekte ve finansal
raporlama sürecinde yüksek riskli noktaları tam ve zamanında değerlendirebilmektedir. Tüm bu nedenlerle iç denetim hilelere karşı birinci, bağımsız denetim ise ikinci savunma hattı olarak nitelendirilmekte, denetim
çalışmaları sırasında hata, hile, usûlsüzlük, kötüye kullanma, verimsizlik,
çıkar çatışmaları, savurganlık ve etkin olmama olaylarının olup olmadığını değerlendirmekte, somut olaylar ortaya çıkarmış ise uygun makamlara
bildirmekte ve durumun düzelip düzelmediğini izlemektedir, ancak iç denetçilerin hileleri önleme ve ortaya çıkarmada etkili olması büyük ölçüde
örgüt çizelgesindeki yerine ve hiyerarşik ilişkilerine bağlı bulunmaktadır.
(Rezaee, 2002:4, 203-8)
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İç denetçiler, günümüzde denetim komitesine bağımsız bir raporlama
ilişkisi ile bağlı görev yapan işletme çalışanlarıdır. İşletme çalışanı olmaları, işletmeye malî yönden bağımlı olmaları ile şirket hisse senedi ve opsiyonlarına sahip bulunmaları olumsuz etkileri olmakla birlikte işletmenin
uzun vadeli çıkarları doğrultusunda hareket etmelerine katkıda bulunabilmektedir. (Smith, 2002:13) Bununla birlikte, iç denetimin kendisinden
beklenen görevleri yerine getirebilmesi için diğer üst yönetim birimleri
ile eşit statüde olması, strateji, risk değerlendirme ve iç kontrolün oluşturulmasında yetki sahibi yapılması gerekmektedir. (Goldberg ve Danko,
2003:57-9) İşletme ister ayrı bir denetim bölümüne sahip olsun, isterse denetim hizmetlerini dışarıdan alsın, iç denetim işlevinin yerine getirilmesinde uzman ve meslek kuruluşlarına başvurmalı ve iç denetim görevleri (iç
kontrol ortamının tasarımı, geliştirilmesi, yürütülmesi ve incelenmesi) için
bir kişi ya da ekibi sorumlu tutmalı ve iç kontrol sistemini emanet ettiği
bu kişi ya da ekibe gerekli meslekî belge ve ruhsatları alma zorunluluğunu
getirmelidir. (Singleton, 2002:8)
İç denetçiler belirli projelerin incelenmesinden hile incelemelerine kadar bir dizi özel amaçlı çalışma4 için görevlendirilebilmektedir. Bu kapsamda iç denetçiler finansal raporlama sürecinin sonuçlandırılmasında bağımsız denetçiler ile eşgüdüm içinde çalışması durumunda malî tabloların
doğruluğu, niteliği ve güvenilirliğine olumlu katkı yapabilecek bir konum4 İç denetçiler tarafından yapılan denetimler bağımsız denetçilerin tersine işletmenin
malî tablolarını değil, bütün malî sistemlerini kapsamaktadır. Burada amaç, malî tablolara
dayanak oluşturan malî veri ve kayıtlardaki hata ve/veya düzensizliklerin önlenmesi, ortaya
çıkarılması ve düzeltilmesine yönelik olarak malî sistemlerin uygun şekilde tasarlanması, işletilmesi ve korunması olmaktadır. İç denetçiler bağımsız denetçilerin tersine, sadece
ulaştığı denetim sonuçlarını ve özellikle karşılaştığı kontrol zaafiyetlerini raporlamakla kalmamakta, aynı zamanda denetlenen işlev ya da faaliyetin yöneticileri ile birlikte belirlenen
zaafiyetlerin düzeltilmesi için çalışma yapmakta ve daha sonra kararlaştırılan çalışmaların
yapılıp yapılmadığını ve zaafiyetlerin giderilip giderilmediğini izlemektedir. İç denetçilerin aynı zamanda meslekî standartlar da gözetilerek potansiyel olarak işletmeye zarar
verebilecek olayların meydan gelmesini etkili bir biçimde önleyecek ve ortaya çıkaracak
kontrolların kurulması ve işletilmesini sağlamak ile işletmelerin amaçlarına ulaşmasını engelleyen olayların önlenmesi veya bu yapılamıyor ise ortaya çıkarılması ve düzeltici yollara
gidilmesi için uygun geri bildirim mekanizmaların kurulmasını sağlamak gibi önemli görevleri bulunmaktadır. (Porter vd, 2003:499-517)
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dadır, ancak burada iç denetimin yapısal zaafiyetlerini5 de hesaba katmak
gerekmektedir. İç denetçilerin yükselme ve işten çıkarma kararlarını denetim komitesi ya da yönetim kuruluna aldırmak ya da doğrudan doğruya
bu organlara bağlamak ve iç denetçilerin denetim komitesine erişimini ve
görüşme yapma olanağını herhangi bir şekilde sınırlamamak çıkar çatışması sorununu çözebilecektir. (Rezaee, 2002:207-8) İç denetçiler ne kadar
uzman, bağımsız ve dürüst ise, bağımsız denetçiler iç denetim çalışmalarına o kadar çok güvenmekte ve bu da bağımsız denetim süresini, riskini
ve dolayısıyla ücretini o kadar düşürmektedir. (Porter vd, 2003:529-30)
Şirkette istihdam edilmelerinden dolayı iç denetçiler bilgileri genel olarak
dış denetçilerden daha düşük maliyetle toplayabilmekte, ancak yöneticilerle yakın ilişkilerinden dolayı finansal tabloların yanlışlıklar içermesinde
onlarla daha çok işbirliğine girebilmektedir. Buna karşılık dış denetçiler,
işletme hakkında daha yüksek maliyetle bilgi toplayabilmekte, ancak yönetimle işbirliğine daha az eğilimli olmaktadır. Dış denetimin denetim sürecine getirdiği daha yüksek derecede bağımsızlık, iç denetçiler ve işletme
yöneticileri arasındaki işbirliğini önlemeye de yardımcı olmaktadır. (Gunther ve Moore, 2002:5)
Etkin bir iç denetim biriminin uygun niteliklere (denetim ve muhasebe konusunda bilgi, deneyim ve üst yöneticiler arasında eşit bir konum)
sahip bir başkanı olmalı, verimli bir biçimde çalışabilmek ve bilgi sistemlerini denetlemek için yeterli düzeyde ve güncel teknolojik olanaklar ile
desteklenmeli, teknik ve karmaşık muhasebe ve kamuya açıklama kurallarına uyulmasını güvence altına almalıdır. Yasa ve standartlar iç denetimin
dış kaynaklara ihale edilmesini, bağımsız denetçi tarafından yapılmaması
kaydıyla yasaklamamasına karşılık etkin kurumsal yönetim ve risk değerlendirmesindeki önemli görevi nedeniyle iç denetimin işletme bünyesinde kalması daha akılcı bir seçim olarak değerlendirilmektedir, çünkü iç
5 İlk olarak, iç denetim bütçesi ve eleman sayısı genellikle üst yönetim tarafından belirlenmektedir. İkincisi, iç denetçiler örgütsel ve hiyerarşik emir ve komuta bağımlılığı
nedeniyle yönetim ile ilgili olumsuz durumları raporlamaya istekli olmamaktadır. Birçok
işletmede iç denetçileri işe alan, yükselmelerine karar veren, performansını değerlendiren
ve işten çıkaranlar üst düzey yöneticiler olmaktadır. Bu durum iç denetçiler için çıkar çatışmaları yaratmakta, yönetimin aleyhine konuları raporlamak ile meslek yaşamını sürdürmek
ve hatta işini kaybetmek seçeneği arasında ikilem yaşamaktadır. (Rezaee, 2002:205-6)
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denetim işletmeyi yüksek düzeyde tanımayı gerektirmekte ve bu düzeyde
bilgiye dışarıdan sağlanan danışmanlık6 hizmet şirketlerinin sahip olması
zor olmaktadır. (Goldberg ve Danko 2003:58-9)
Endüstri ve sektörlere göre değişmekle birlikte, hile ve usûlsüzlük ile
mücadelede iç denetimden asgarî düzeyde aşağıdaki 7 görevi yapması beklenmektedir: (Pacini ve Brody, 2005:58-61)
I. Çalışanlara Yönelik Güvenlik Soruşturmaları:Yeni bir işçi istihdam etmeden önce işletmeler adayların özgeçmişlerini incelemeli, bildirilen bilgilerin doğrulamasını yapmalı, aday işçilerin önceki
işinden neden ayrıldığını sorgulamalı ve işçilerin sabıka kayıtlarını
gözden geçirmelidir.
II. Analitik İncelemelerin Daha Kapsamlı Kullanılması: Hile ve
usûlsüzlükler, finansal tablolardaki oranları ve eğilimleri etkileyebilmekte, hile ve usûlsüzlük yapılan ve gizlenen hesaplar, hile ve
usûlsüzlüğe marûz kalmayan hesaplarla karşılaştırıldığında olağandışı ve beklenmeyen ilişkileri ele verebilmektedir. Hilekârlar, seyrek
olarak hile yaptıkları için dönemsel hesap bakiyelerinde düzensiz
gelişmeler ve eğilimler oluşabilmektedir. İç denetçiler, malî analiz
tekniklerini uygulayarak beklenmeyen hesap ilişkilerini ya da olması gereken ilişkilerin neden olmadığını ortaya koyabilir, birçok
yılın finansal tablo bilgilerini farklı tekniklerle inceleyerek hile ve
usûlsüzlüğün finansal etkilerini tüm boyutlarıyla açığa çıkarabilir.
III. Tedarikçi ve Yüklenici Sözleşmelerinin İncelenmesi:İşletmenin
yaptığı sözleşme ve anlaşmaların incelenmesi, sözleşme hilelerini
(rüşvet, pay verme ve işletme çalışanları arasında olası çıkar çatışmaları) ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. Sözleşme hileleri, bir
tedarikçinin sözleşmeyi kuraldışı kârlar yapmak amacıyla kullanmasıdır. Bunlar işletme personeli ile bir tedarikçi arasında veya iki ya
da daha fazla satıcı arasında örgütlü bir eylem biçiminde de olabilir.
Sözleşme hilelerini teşhis etmek için sözleşme kapsamında verilen
iş ile ilgili kayıtlarda olağandışı kalıplar aranabilir. Sözgelimi, her
6 Enron’un çöküşü iç denetimde dış kaynaklardan yararlanmanın yanlış bir uygulama olduğunu ve iç denetim işlevinin ancak iç denetim bölümünün güçlendirilmesi ile daha etkili
olabileceğini kanıtlamıştır. (Smith, 2002:13)
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zaman en son teklifi veya en düşük fiyat teklifini vererek sözleşmeli işi alan yükleniciler bir sözleşme hilesini düşündürebilir, kamuya
açık kayıtların incelenmesi işletme personelinin yüklenici işletme ile
mülkiyet ilişkisi olup olmadığını ortaya koyabilir, sözleşmeli işleri
makûl gerekçeleri olmaksızın sistematik olarak üstlenen tedarikçiler
de potansiyel hile belirtileri olarak yorumlanabilir.
IV. İktisadî Casusluk Tehdidi Analizi:İşletmenin hassas bilgilerinin korunması için fikrî varlıklara yönelik tehditlerin analiz edilmesi gerekmektedir. Özellikle elektronik ticaret, hizmet ve teknoloji
şirketlerinin iktisadî casusluğa (ticarî sırların ve gizli iş bilgilerinin
yanlış veya kötüye kullanılması) açıklık derecesinin değerlendirilmesi
tehdit analizin önemli unsurlarından birisi olmalıdır. ABD’nin 1996
tarihli “İktisadî Casusluk Yasası”nda bilginin sır olarak saklanması
için makûl çabalar gösterilmemesi durumunda ticarî sır olarak sahip
olacağı yasal korumayı kaybedeceği belirtilmektedir. Makûl çaba
göstermenin etkili yollarından biri bir ‘ticarî sırları koruma planı’
yapmaktır. Bu plan gizlilik (açıklamama) anlaşmalarını (satıcılar,
yükleniciler, müşteriler ve personel ile gerektikçe yapılmalıdır.), belge politikalarını (belge koruma, saklama, imha ve gizli belgeleri işaretleme konularına yer vermelidir.), fiziksel erişim kontrolları (hem
ziyaretçiler, hem de personel için düşünülmelidir.), bilgisayar erişim
kontrollarını (işletmenin bilgisayar ağları, terminalleri ve bilgisayarları için kontrollar getirilmeli, bilgisayar güvenliği, personelin sosyal
mühendislik -bilgisayar parolalarının ve diğer bilgilerin sosyal ilişkiler kullanılarak ve yasadışı olarak ele geçirilmesi uygulamalarını
kapsamalıdır.) ve özgeçmiş kontrollarını (hem çalışanlar, hem satıcılar, hem de yükleniciler için gerçekleştirilmelidir.) ve eğitim politikalarını (personelin tehdit kaynaklarına karşı bilincinin yükseltilmesi
için sürekli eğitim verilmelidir. İktisadî casusluk yoluyla bilginin sızabileceği olası noktalar arasında satıcı sözleşmeleri, kamuya açık
ve yayımlanmış eserler, ortak girişimin tarafları, personeli, geçici işçileri ve herhangi bir gizlilik anlaşması imzalamayan danışmanlar
gelmektedir.) içermelidir.
V. İç Kontrol Değerlendirmesi:İç denetçiler, hile ile ilişkili riskleri
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saptamak ve düzeltici önlemler önermek konusunda uygun bir konumda bulunmaktadır.
VI. Bilgi İşlem Sisteminin Güvenliği:Bilgi işlem sistemleri ile ilgili usûlsüzlükler, girdi kurcalama (input tampering), çıktı kurcalama
(output tampering) ve süreç kurcalama (throughput tampering) olarak üçe ayrılmaktadır. Girdi kurcalama, bilgi sistemine yanlış ya da
hileli bilgi girişi yapılması; çıktı kurcalama bilgi sisteminden müşteri
listeleri, birleşme/satın alma planları ve ticarî sırlar gibi bilgilerin çalınması; süreç kurcalama ise bilgisayar programlarının ya da şifrelerinin değiştirilmesi ile ilgilidir. Burada fiziksel olmayan ve sistemin
üzerinde yapılabilecek kontrollar, parolalar, şifreleme, destek kütükleri, ağ güvenlik kontrolları ve yedekleme gibi önlemler düşünülebilir.
VII. Hile ve Usûlsüzlük Politikası:İşletmelerin hile ve usûlsüzlük
karşısındaki tutumunu açıklığa kavuşturan yazılı bir politikanın
oluşturulması ve yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Burada hile ve
usûlsüzlük olarak sayılan durumlar ile hilekârlara karşı uygulanacak
yaptırım ve cezalar tek tek sayılmalıdır. İşletme hile ve usûlsüzlük
politikasının tutarlı bir biçimde uygulandığını kanıtlamalı ve politikadan personelin tümü haberdar edilmelidir.
İç denetçilerin hilelerin önlenmesi, ortaya çıkarılması ve caydırılması
ile ilgili sorumluluğu, ilgili iç denetim standardında7, ‘işletme faaliyetlerinin çeşitli bölümlerindeki potansiyel risk ile orantılı olarak iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğini incelemek ve değerlendirmek’ biçiminde
tanımlanmaktadır. Söz konusu standart, finansal raporlama(muhasebe) hilelerini önlemek ve ortaya çıkarmak için temel mekanizmanın iç kontrollar
olduğunu açıklamakta ve hile incelemesinin iç denetçiler, hukukçular, hile
incelemecileri, güvenlikçiler ve diğer uzmanlar gibi işletme içi ve dışından
kişilerden oluşturulacak bir ekip tarafından yapılmasını önermektedir. Yeterli ve etkili bir iç kontrol sistemi tasarlamak ve işletmek işletme yönetiminin görevi ise de, iç denetçiler iç kontrol sisteminin hileleri önleyecek,
ortaya çıkaracak ve caydıracak biçimde kurulmasında yönetime yardımcı olmakta, nitelikli finansal raporlama için kontrol ortamının etkinliğini
7

54

SIAS-Statement of Internal Auditing Standard No.3

EYLÜL - EKİM 2012

MALİ

ÇÖZÜM

ve yönetimin malî performans konusundaki beklentilerinin gerçekçiliğini
değerlendirmekte, finansal raporlama hilelerini önlemek ve ortaya çıkarmak için yürürlükte olan bütün politika, usûl ve kuralları ilgili personele
iletmekte ve uygulanmasını izlemektedir. Söz konusu standarda göre, iç
denetçiler hile risk faktörlerini8 bilmek ve hile olaylarını ortaya çıkarmak
için uygun denetim teknikleri uygulamak zorundadır, ancak asıl sorumluluğu hileyi ortaya çıkarmak ve incelemek olanlar kadar bilgi sahibi olmak
zorunda değildir. Ek olarak, iç denetimin kullandığı olağan usûllerin hileyi
ortaya çıkarmayabileceği de belirtilmektedir. İç denetçilerin hile incelemesi ile ilgili sorumluluğu hileyi ortaya çıkarmak için yeterli ve etkili iç
kontrollar olup olmadığını belirlemek, gelecekte meydana gelmesi olası
benzer hile olaylarını ortaya çıkaracak denetim teknikleri tasarlamak ve
yeterli bilgi toplamak olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda iç denetçilerin hile ile ilgili sorumluluğu alt görevlere ayrılmaktadır. İlk olarak, iç
denetçiler hile risk faktörlerini işaret eden koşulları ayırt edebilmek için
yeterli hile bilgisi ve kavrayışına sahip olmakta, ikinci olarak hile fırsatları ya da ortamını tanıyabilmek için işletme yapısını (etkisiz bir kurumsal
yönetim, iç kontrol zaafiyetleri vb) incelemekte, üçüncü olarak hile yapan
kişilerin hile yapıp yapmama tercihinde nasıl bulunduğunu ve bunun bir
risk faktörü oluşturup oluşturmadığını değerlendirmekte ve son olarak finansal raporlama hilesinin meydana gelme olasılığını işletme içinde (üst
yöneticiler, denetim komitesi, yönetim kurulu vb) ya da dışında (bağımsız
denetçiler, kamu otoriteleri vb) uygun makamlara bildirmektedir, ancak
mevcût standartlar iç denetçilerin işletme dışına bildirim yapmasına izin
vermemektedir. (Rezaee, 2002:206-9)
Uygulamada iç denetçilerin çalışmalarında hileleri ortaya çıkaramamasının 2 temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, karmaşık finansal
işlemler ve ürünler konusunda işletme yönetimini sorgulayamaması, ikincisi ise iç denetçilere sağlanan bilginin ve çalışma alanının sınırlandırılmasıdır. İç denetçilerin etkinliği işletme yönetiminin desteğine birebir bağımlı olmakta, iç denetçiler işletme yönetimi ve denetim komitesinin istediği
veya izin verdiği ölçüde işlevsel, yararlı ve etkili olabilmektedir. Ayrıca
8
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iç denetçilerin meslek örgütleri9 bağımsız denetçilerin meslek örgütlerinin
tersine (AICPA) iç denetçiler üzerinde herhangi bir etki sahibi değildir ve
bu örgütlerin ilke ve standartları herhangi bir yaptırım gücü taşımamaktadır. Bu durum da mesleğin bağımlılığını pekiştiren ve etkinliğini düşüren
ciddî bir sorun niteliğindedir. (Golden vd, 2006:169-81)
İç denetim, hile ve usûlsüzlüklere karşı yapılan önleyici çalışmalarda
tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. İç denetim işlevsel durumda iken hile ve
usûlsüzlüklerden dolayı marûz kalınan kayıplar azalmakta, iç denetim yoluyla dış denetimden yaklaşık iki kat daha fazla oranda hile ve usûlsüzlük
ortaya çıkarılabilmektedir. (Pacini ve Brody, 2005:56) İç denetçiler özellikle beklentilerin üzerinde kâr elde edilmesi, kredi sözleşmelerinde kârın
beklenenden daha yüksek olmasını gerektiren bir maddenin olması ve
yönetici ücretlerinin kâra endekslenmesi durumlarında daha yüksek hile
riski olacağını değerlendirmektedir. Bu durum, iç denetçilerin somut risk
faktörlerine duyarlı bir hile risk değerlendirmesi yaptığını göstermektedir.
(Church vd, 2001:99)
IV.BAĞIMSIZ DENETIM
Bağımsız denetim, hem işletme içine ve hem de işletme dışına katma
değer yaratan bir kurum olarak bir yandan finansal raporlamanın kalite ve
güvenilirliğini yükseltirken, öbür yandan işletme yönetici ve personeline
denetim sürecinde geliştirdiği gözlemlerini aktarmakta ve toplam olarak
bakıldığında ekonominin ve sermaye piyasalarının etkinliğine katkıda bulunmaktadır. Bağımsız denetim, muhasebe personelinin yaptığı kayıt ve
malî tabloların gözden geçirileceğini düşünmesini sağlayarak işletmeye
ve finansal tablo kullanıcılarına dolaylı olarak başka bir getiri sağlamakta, personelin hiç denetim geçirmediği durumlara oranla daha dikkatli ve
özenli çalışmasını sağlayarak en azından bazı yanlışlıkların meydana gelmesini önleyebilmektedir. Gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen
yanlışlıklar yine de meydana gelebilmekte, bağımsız denetçi bunları ortaya çıkardığında ve işletme yönetimine bildirdiğinde gerekli düzeltmeler yapılmazsa denetim raporunda görüşünü şartlı olarak vererek finansal
tablo kullanıcılarını (kamuyu) tablolardaki bilgilerin tam olarak güvenilir
olmadığı konusunda uyarmış olmaktadır. Böylelikle bağımsız denetim iş9
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letmede bir kontrol atmosferi yaratılmasına katkıda bulunarak kamunun işletmeye sağladığı kaynakları kullanan ve kontrol eden yönetimlerin hesap
verme sürecinin önemli bir parçası olmaktadır. Hesap verilebilirliği arttıran
her uygulama, yasa ve standart ise yolsuzluk ve hileleri azaltacaktır. (Porter
vd, 2003:11-4) Boynton ve Johnson (2006:21) da bağımsız denetimin hile
ve verimsizlikleri caydırıcı bir yönü olduğu savunmaktadır.
Denetim bir risk azaltma faaliyeti olarak finansal bilgi kullanıcılarının
bilgi riskini toplumsal olarak kabul edilebilir boyutlara indirmekte ve denetim raporu bir tür sigorta poliçesi olarak nitelenmektedir. Dolayısıyla
bağımsız denetçilerin sorumluluğu daraltıldığında bilgi kullanıcılarının
(kamunun) bilgi riski o derece artmaktadır. (Green, 1999:343-4) Buna karşılık şirketler bağımsız denetimden geçmiş malî tabloların düşük bilgi riski
taşımalarından dolayı daha düşük faizli ve uygun koşullarda kredi bulabilmektedir. (Boynton ve Johnson, 2006:22) Bağımsız denetim finansal tablo
kullanıcılarının zorunluluk ve olanaksızlıkları nedeniyle de önemli bir işlev görmektedir, çünkü bağımsız denetçi işletmenin karmaşık faaliyetlerini, işlemlerini ve muhasebe sistemini anlayabilecek uzmanlık ve yeterliliğe
sahip bulunmaktadır. (Porter vd, 2003:8-10) Karmaşık iktisadî işlemler ve
muhasebe sistemleri, bireysel yatırımcıların sahip oldukları sınırlı bilgi ve
deneyim ile değerlendirilememekte, finansal tablo kalitesini değerlendirmenin zorluğu ve hatta olanaksızlığı karşısında finansal tablo kullanıcıları
finansal bilgilerin kalitesini değerlendirmesi için bağımsız denetçilere güvenmek durumunda kalmaktadır. (Boynton ve Johnson, 2006:21)
Bağımsız dış denetim (%9,1) hilelerin ortaya çıkarılmasında göreli olarak etkililik sıralamasında alt sıralarda yer alan araçlardan birisi (ACFE,
2008:18-23) olmasına rağmen işletmelerin hileye karşı en çok kullandıkları araçların sırasıyla finansal tabloların bağımsız denetimi (% 69,6), etik
faaliyetler (%61,5), iç denetim ya da hile incelemesi (%55,8) ve finansal
raporlama ile ilgili iç kontrolların bağımsız denetimi olduğu saptanmıştır.
(ACFE, 2008:36; Wells, 2004:46) Denetim ve kontrollerle ilgili faaliyetler
düşünüldüğü ya da istenildiği ölçüde etkili olamasa da, bağımsız denetim
ve kontroller hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması için yapılan çalışmaların ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. (Coenen, 2008:123)
Kershaw (2006:388), 1990’lardan sonra bağımsız denetçilerin finansal
tabloları müşteri işletme yönetiminin isteklerine uygun, fakat yatırımcıEYLÜL - EKİM 2012
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ların çıkarlarına aykırı biçimde denetlemesinin potansiyel maliyetlerinin
(dava ve ceza maliyetleri, itibar kaybı, işletmeye verilen disiplin cezaları
ve işletme personeline verilen cezalar) azaldığını, aynı dönemde müşteriyi
memnun edecek görüş vermenin faydalarının (gelecek dönemlerdeki denetim ve denetim dışı ücretler) ve diğer faktörlerin yoğunluğunun (yönetim
baskısı, tehdit) çarpıcı biçimde arttığını ve sonuç olarak bu dengesizlik
durumunun rasyonel bağımsız denetçileri müşterilerin isteklerini kabul etmeye yönelttiğini saptamıştır. Bu durumda bağımsız denetçiler muhasebe
hilelerini ortaya çıkarma ya da göz yumma kararını alırken bir tür fayda/
maliyet analizi yapmakta ve hileyi ortaya çıkarmamanın getirileri maliyetlerinden yüksek olduğunda hilelere göz yummaktadır. Gelecekteki denetim ücretlerinin değeri, bağımsız denetçi değişikliğinin işletme üzerindeki
caydırıcı etkisi ve işletme yönetiminin baskıları bağımsız denetçileri hileyi
ortaya çıkarmamaya, öte yandan dava edilme riski, itibar kaybı, bağımsız
denetim kuruluşu ve bağımsız denetçilere uygulanan ceza ve yaptırımlar
ise bağımsız denetçileri hileyi ortaya çıkarmaya teşvik etmektedir.
Bağımsız denetimin hilelerin ortaya çıkarması ve önlemesini olumsuz
etkileyen ve mesleğin yapısal sorunları olarak nitelenebilecek 3 temel sorun bulunmaktadır. Gavious (2007:452-3) bağımsız denetimin en temel
sorununu vekâlet sorunu olarak saptamaktadır. Sorun bağımsız denetçilerin (vekiller) denetledikleri işletme ve işletme yönetimleri (asıllar) tarafından atanmaları ve daha önemlisi ücretlerinin ödenmesinin yapısal bir
çıkar çatışması sorunu yaratmasıdır. Birçok olayda bağımsız denetçiler
denetim işinden gelen ücretleri tehlikeye atmamak amacıyla denetledikleri işletmelerin isteklerine boyun eğmek durumunda kalmaktadır. Denetim
görevleri uzadıkça, bağımsız denetçiler ve denetlenen müşteri işletme arasındaki iktisadî ve beşerî ilişkiler derinleşmekte ve bu ilişkiler ise bağımsız
denetçilerin bağımsızlığını zedelemektedir. Başka bir anlatımla, bağımsız
denetim kuruluşlarının malî çıkarları verdikleri görüşleri etkilemeye başlamaktadır. Sorumlu ortak başdenetçilerin 5 yılda bir rotasyonu bağımsız denetim kuruluşunun müşteri ile ilişkilerini sürdürmesine engel olmadığından uzun vadeli ilişkiler halâ bir sorun10 olarak durmaktadır. Bu bakımdan
10 Bununla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunun uzun süre görev yapması ile hileli finansal raporlama arasında anlamlı ilişkiler bulamayan birtakım çalışmalar bulunmaktadır.
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sorumlu ortak başdenetçi rotasyonu yerine firma rotasyonu uygulamasının
bu sorunun çözümüne daha çok katkı yapabileceği düşülmektedir.
İkinci sorun verilen danışmanlık hizmetlerindan kaynaklanmaktadır.
Duska (2005:19-21), bağımsız denetçilerin danışmanlığa yönelmelerinin
altında yatan temel nedeni, bunun kurumsal kültüre yapacağı etkileri göz
önüne almadan daha çok gelir elde etmek olarak saptamaktadır. Imhoff
(2003:120-1), bağımsız denetim kuruluşlarının denetim ücretlerini bilinçli
olarak düşük düzeylerde tutarak bu durumu daha kârlı danışmanlık hizmetleri almak için müşterilerine ulaşmanın bir yolu olarak kullandıklarını
ve dolayısıyla denetim müşterileri için girişilen yıkıcı rekâbetin bağımsız
denetim sektörünün yeni özelliklerinden birisi olduğunu ileri sürmektedir. Rekâbet içindeki bütün sektörler gibi denetim işinde de kazananlar ve
kaybedenlerin belirlenmesinde maliyet kilit öneme sahip bir etmen haline
gelince denetim maliyetlerinin düşürülmesi baskısı denetim personelinin
ücret ve kalitesinin düşmesine, ayrıntılı ve nokta testlerin (substantive testing) daha az yapılmasına, analitik inceleme tekniklerine aşırı ölçüde güvenilmesine ve denetim kalitesini düşüren diğer faktörlerin ortaya çıkmasına
yol açmıştır. Müşteri işletme yöneticileri ise içinde bulundukları hile ve
usûlsüzlükleri gizlemeyi başaramazsa, malî danışmalardan ve genellikle
denetim firmalarının yönetim danışmanlığı hizmeti veren bölümlerinden,
hissedarların beklentilerinin üstünde performansa ulaşıldığı görünümünü
veren yöntemler geliştirmeleri konusunda yardım almıştır. Bununla birlikte, Reinstein ve McMillan (2004:968)’a saptamalarına göre bazı araştırmacılar yeni düzenlemeler ile danışmanlık hizmetlerin kısıtlanmasının
denetçinin bağımsızlığını arttırdığını savunurken, bazı araştırmacılar kısıtlamaların muhasebe mesleğinde görülebilen ahlakî tehlikeye temelli bir
çözüm getiremediğini ileri sürmektedir.11
Örneğin Carcello ve Nagy (2004:55), hileli finansal raporlamanın müşteri işletme-bağımsız
denetim kuruluşu ilişkisinin ilk üç yılında daha yüksek olasılıkla meydana geldiğini ve
dolayısıyla zorunlu firma rotasyonunun denetim kalitesi üzerinde olumlu etkide bulunmayacağını ileri sürmektedir.
11 Bağımsızlığın zarar görmeyeceğini savunanların temel savı, sermaye piyasalarında bağımsız denetçilerin danışmanlık hizmetleri vermek suretiyle müşterinin iş ortağı haline geldikleri ve
bu durumun hem müşteri ve hem de bağımsız denetim kuruluşu açısından ölçek ekonomileri
ve verimlilikler yaratacağı biçimindedir. Muhasebe ve denetim uygulamacıları da danışmanlık
hizmetlerinin denetim kalitesine zarar vermediğini iddia etmektedir, ancak bu sav 2000’lerin
başındaki muhasebe hileleri içeren büyük iflâs olaylarıyla doğrulanmamıştır.
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Bu koşullar altında bağımsız denetçiler, 1990’larda kamunun güvenini
korumak ile kâr maksimizasyonu ve çift haneli büyüme oranları elde etmelerinde işletmelere yardımcı olmak gibi eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi zor olan amaçlara12 ulaşmaya çabalamış (Brewster, 2003:3-7), ancak yaşanan olayların sonucu olarak 2000’lerin başından itibaren bağımsız denetim kuruluşlarına olan güven kaybı nedeniyle hem danışmanlık gelirlerinin
toplam gelirler içindeki payı azalmış, hem de danışmanlık bölümlerinin
piyasa değerinin düşmüştür. (Reinstein ve McMillan, 2004:968)
Üçüncü sorun, teknik meslekî uygulamalardan doğmaktadır. Bu çerçevede bağımsız denetçiler 10 alanda13 başarısız olmuş ya da yetersiz görülmüştür. (Singleton vd, 2006:91; Beasley vd, 2001:65) Başka bir araştırmada da, deneyimli bağımsız denetçilerin hileli işlemi ortaya çıkarmakta başarılı olamadıkları, sorumlu denetçilerin sadece %61,5’unun hileleri ortaya
çıkarmakta başarılı oldukları ve kontrollerden sapmaların ise %59’unun
bağımsız denetçiler tarafından ortaya çıkarıldığı bulunmuştur. Son olarak,
kamunun bağımsız denetimden beklentilerinin (audit-expectations gap) de
bir sorun alanı14 olabileceği belirtilmelidir. (Cullinan, 2004:856)
12 Bu ikinci grup makro amaçlar, somut olarak aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: Müşteri
işletme yönetimlerine beklentilerinin üzerine çıkması için yardım etmek, müşteri işletmenin faaliyetlerinde maliyetlerden tasarruf sağlama yolları bulmak ve müşterinin gözünde
güvenilir danışman konumunu güçlendirmek, denetimi danışmanlık hizmetlerine yol açacak biçimde yapılandırmak, müşteri işletme yönetimi ile ilişkileri derinleştirmek ve ortak
hedefler belirlemek, iç denetim işlevini üstlenerek yeni gelirler kazanmak ve bağımsız denetim çalışmalarında iç denetçiler ile uğraşmaktan kurtulmak.
13 1-Yeterli denetim kanıtı toplamakta başarısızlık (olayların % 80’inde), 2-Gerekli meslekî özen ve titizliği göstermede başarısızlık (olayların % 71’inde), 3-Gerekli
meslekî şüphecilik yaklaşımını göstermede başarısızlık (olayların % 60’ında), 4-Genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerini yorumlama ve değerlendirmede başarısızlık (olayların % 49’unda), 5-Denetim planlaması ve programını yapmada başarısızlık (olayların %
44’ünde), 6-Denetim kanıtı olarak işletmenin verdiği bilgilere aşırı güvenmek (olayların
% 40’ında), 7-Önemli yönetim tahminlerini değerlendirmek için yeterli kanıt toplamada başarısızlık (olayların % 36’sında), 8-Ticarî alacakların doğrulanmasında başarısızlık
(olayların % 29’unda), 9-İlişkili tarafları tanımada ve açıklamada başarısızlık (olayların %
27’sinde), 10-İç kontrollere gereğinden fazla güvenmek ve kontrol zaafiyetlerini düzeltmede başarısızlık (olayların % 24’ünde).
14 Nitekim malî tabloların hazırlanması görevinin işletme yöneticilerinde değil, bağımsız
denetçilerde olduğuna inanan birçok finansal tablo kullanıcısı bulunmaktadır. (Porter vd,
2003:119) 1975’de yapılan bir araştırmaya (Rezaee, 2002:217) göre, kurumsal yatırımcıların 1/4’ü ve bireysel yatırımcıların 1/2’si malî tabloların hazırlanmasından kimin sorumlu
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Genel kabul görmüş denetim standartlarına göre (Ramos, 2008:2-7),
bağımsız denetçiler hazırlama sürecine katılsa da, malî tabloların şekil ve
içeriğinden, dolayısıyla kamuya açıklanan malî tablolardaki bilgilerin doğruluğundan işletme yönetimleri sorumlu olmaktadır. Yönetimlerin malî
tabloların şekli ve içeriği konusundaki sorumluluğunu başka bir tarafa ve
bu arada bağımsız denetçilere devretmesi söz konusu değildir. Bağımsız
denetçilerin sorumluluğu ise, denetlediği malî tablolar hakkında bir görüş
(kanaat) vermekle sınırlandırılmıştır. Bütün denetimlerde bağımsız denetçiler malî tabloların önemli yanlışlıklar15 içermediği konusunda makûl
güvence16 vermektedir. Hile ve usûlsüzlüğün olduğu ya da olabileceği yönünde belirtiler (risk faktörleri) varsa, denetçi müşteri işletme yönetiminde
ilgili kişilere (hile ve usûlsüzlük üst yönetim ile ilgili ise denetçi denetim
olduğunu bilmemektedir. 2000 yılında yapılan başka bir araştırmaya göre, finansal tablo
kullanıcılarının % 25’inden fazlası bağımsız denetçilerin malî tabloların hazırlanmasından
sorumlu olduğunu düşünmektedir. Kamunun özel olarak hilelerin ortaya çıkarılmasında
bağımsız denetimin sorumluluğu ile ilgili algılama ve beklentilerini bağımsız denetçilere
açılan davalardan da anlamak dolaylı olarak mümkün olmaktadır. Nitekim hile olayları nedeniyle açılan davaların yaklaşık 1/3’ünde bağımsız denetçiler de suçlanmaktadır. Gavious
(2007:452) işletmelerin iflâstan önceki malî tablolarının iflâs olayını tahmin etmekte yararlı
araçlar olması nedeniyle kamunun muhasebe ve finans meslek mensuplarından yaklaşan
iflâsı tahmin etmesini ve önceden uyarmasını da beklediğini belirtmiştir. Bu bakımdan bağımsız denetçiler, iflâsı öngörememek ve yatırımcıları uyarmamaktan zaman zaman sorumlu tutulmak istenmiştir.
15 önemli hatalar, hileler ve yasadışı işlemler
16 Makûl güvence, denetim uygulamalarında genel kabul görmüş denetim standartlarına
uymak anlamına gelmektedir ve bağımsız denetim kuruluşları bu amaçla belirli kalite kontrol politikaları uygulamak durumundadır. “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğ”’e göre makûl güvence, bir bütün olarak
finansal tabloların nitelik ve nicelik bakımından önemli bir yanlışlık içermediğine ilişkin
bir sonuca varmada yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtının toplanması olarak tanımlamaktadır. Söz konusu tebliğe göre, bağımsız denetçi bir bütün olarak finansal tablolardaki
önemli olmayan yanlışlıkların saptanmasından sorumlu değildir. Finansal tabloların önemli
bir yanlışlık içerme riski, hem finansal tabloların bütünü açısından hem de işlem türleri,
hesap bakiyeleri, dipnotlar ve işletme yönetiminin bu konulara ilişkin açıklamaları kapsamında değerlendirilmektedir. Finansal tabloların bir bütün olarak önemli bir yanlışlık içerip
içermediğine yönelik olarak yapılacak bir değerlendirme, bağımsız denetçi tarafından işletme içerisinde önemli görevler üstlenen personelin bilgi, yetenek ve deneyim düzeylerinin
araştırılmasını, bağımsız denetim sırasında uzman kullanılması gerekip gerekmediğine karar verilmesini, uygun gözetim düzeyinin belirlenmesini ve işletmenin sürekliliği ile ilgili
olarak önemli şüphe uyandıran olay ve koşulların bulunup bulunmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmasını da içermektedir.
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komitesini, denetim komitesi yoksa yönetim kurulunu veya mütevelli heyetini, mülkiyet-yönetim ayrımına gitmemiş işletmelerde ise işletme sahiplerini) ıslık çalmak (whistle-blowing obligation) ve bilgilendirmek durumundadır. Yönetim kurulu bir gün içinde sermaye piyasası kuruluna ve bildirim yapıldığına ilişkin işletme yönetimine haber vermektedir. Bağımsız
denetçi, işletme yönetimi hileyi etkisiz kılmak için eyleme geçmez, işletme
yönetimi malî tablolar ile oynar ve yönetim sermaye piyasaları kuruluna
bir hile ve usûlsüzlük bildirimi yapar ise, denetim görevini bıraksa dahi
sermaye piyasaları kuruluna bilgi vermekle yükümlü olmaktadır. (Hurtt
vd, 2000:58)
Bağımsız denetçiler, hile ve usûlsüzlük potansiyelini belirlemek için
önemli yanlışlık ve yanıltma risklerini (material misstatements) belirlemeye çalışmakta, bu amaçla bir yandan denetim personeli işletmenin finansal
raporlarının en çok hangi noktalarda ve ne şekilde yanlışlık ve yanıltmalara
açık olduğu, yönetimin hile ve usûlsüzlükleri nasıl yapabileceği ve gizleyebileceği ve varlıkların nasıl kötüye kullanabileceğini tartışmakta17 , öbür
yandan yönetimin ve diğer işletme personelinin hile ve usûlsüzlük riskleri
ve bunların nasıl tespit edilebileceği konusundaki görüşlerini almaktadır.
(Latshaw ve Elifoğlu, 2003:30) Bu çalışmaları ve tüm denetim çalışmalarını yaparken bağımsız denetçilerin hile incelemecilerinin özelliklerine18
17 Denetimi yürüten denetçiler arasında yapılan beyin fırtınasında bütün fikirlerin değerli
olduğu, fikirleri kanıtlama yerinin oturumlar olmadığı, fikir üretmenin hiyerarşik bir ortamda olamayacağı varsayılmaktadır. Beyin fırtınası deneyimli personelin müşteri ile ilgili
ve hile ve usûlsüzlüğün nasıl yapılacağı ve gizleneceği hakkındaki bilgilerini tüm denetim
ekibi ile paylaşmasını ve denetimi yürütürken makro düzeyde denetim yaklaşımının belirlenmesini ve bu çerçevede sorgulayıcı ve şüpheci bir yaklaşımla çalışılmasını amaçlamaktadır. Bağımsız denetçiler, müşteri işletmelerle kurulan eski ilişkileri ve bütün müşteri
işletmelerin dürüst olduğu düşüncesini bir yana bırakarak eleştirel ve şüpheci bir yaklaşım
içinde çalışmalıdır. (Ramos, 2003:28-30)
18 Bağımsız denetçiler, ilke olarak görüşme ve sorgulama yeteneklerini geliştirebilir. Şüpheliye asgarî bilgi verip azami bilgi sağlamak için mümkün olduğu kadar az konuşup çok
dinlemeye özen gösterebilir. Yalan söyleyen ve hile yapanların durumunu, onların yerine
geçerek soyutlayabilir. Şüpheli kişilerle pazarlık ortamı yaratmaktan özellikle kaçınabilir.
Namuslu görünen insanlar hakkında da sağlıklı bir şüphecilik içinde olabilir. Sadece bir
kez değil, gerektiği kadar görüşme yapmaya katlanabilir. Sözlü olarak alınan bütün bilgileri
doğrulatma yoluna gidebilir. Hile yapan kişilerin yaptıkları eylemi mazur gösterebilecek ya
da hafifletici neden olabilecek gerekçelere gereğinden fazla önem atfetmeyebilir. Kriminoloji üzerine bilgilerini güncel tutabilir. (Lekan, 2003:31-2)
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sahip olması da hileyi ortaya çıkarma başarısını olumlu yönde etkileyebilecektir.
V.GÜVENLIK SORUŞTURMALARI
Güvenlik soruşturmalarında gelecekteki davranışların en sağlıklı göstergesinin geçmişteki davranışlar olabileceği varsayılmakta, dolayısıyla
işletmeler personelini uyuşturucu kullanımı ve hırsızlık, uyuşturucu veya
şiddet ile ilgili suç sabıkaları ve kredi sicili konusunda izlemek ve bütün
personeli güvenlik soruşturmasından geçirmektedir. Soruşturma ve incelemelerinin kapsamı yöneticilerin rol ve sorumlulukları ile orantılı19 olmaktadır. Söz konusu soruşturma ve incelemeler, özel yaşama müdahale
edilmeden ve kişisel özgürlükler ihlâl edilmeden gerçekleştirilmek durumundadır. Bu açıdan işe başvuran adaylardan adlî ve malî soruşturma yapabilmek için ön izin alınabilmekte, ancak adaylara gerçeğe aykırı bilgi
ve kayıtlara itiraz olanağı tanınarak en doğru ve güvenilir bilgilere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Özgeçmiş soruşturma ve incelemelerini yaptırmak
hileleri önlemek ve ortaya çıkarmaktan sorumlu olan kurumsal yönetim
yapılarının sorumluluğu ise de, personelin konumlarına uygun soruşturma
ve incelemeler yapmak ve bu konudaki politikayı yürütmek özel olarak
insan kaynakları bölümünün20 sorumluluğundadır. Bu bakımdan denetçi ve
19 Soruşturma ve incelemelerin belirli bir maliyeti olduğundan adlî soruşturmaların tüm
personel için, malî soruşturmaların ise büyük tutarda parası, kredi kartı ve çek hesapları
ile değerli ticarî malları olan personel için yapılması önerilmektedir. Öte yandan, işe alma
sırasında yapılan soruşturmaların özellikle önemli finansal konumlarda bulunanlar için işe
aldıktan sonra belli aralıklarla tekrarlanması yararlı olabilmektedir. Soruşturma ve incelemeler için kaynak sıkıntısı olmayan işletmeler askerlik hizmetlerini, ilk, orta ve yüksek
okul derecelerini, sosyal sigorta kayıtlarını, önceki işverenlerden alınan iyi hâl/bonservis
belgelerini de soruşturabilmektedir.
20 Adaylarla iş görüşmelerini yapacak personelin bu konuda gerekli eğitimden geçmiş
olması önemlidir. Sorumlu personel yalnızca soru sorulmasından değil, kaçamak ve yanıltıcı yanıtları ayırt etmek konusunda yeterli becerilerle donanmış olmalıdır. Son olarak,
potansiyel olarak mevcût olan dava edilme riski yüzünden önceki işverenlerin eski personeli hakkında olumsuz bilgiler vermediği, tersine genellikle olumlu görüş bildirdiği dikkate
alınmalıdır. Özellikle önemli konumlarda görevlendirilecek personelin işe alımlarında geçmiş meslek yaşantısı, eğitim verileri, meslekî lisans ve ruhsatları, referansları, suç sabıka
kayıtları, askerlik hizmetleri ve sürücü bilgilerinin tam olarak öğrenilmesi ve doğrulanması için uzman ve bağımsız bir kuruluştan yararlanılabilmektedir. (Lendez ve Korevec,
1999:53) Soruşturmaların yüzeysel olarak yapılması ile hiç yapılmaması arasında ciddî bir
farklılık olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır.
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hile incelemecilerinin insan kaynakları bölümüyle işbirliği içinde olması,
hilelerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi olasılığını yükseltebilmektedir.
Soruşturma ve incelemeler hile riskini azaltan ve fakat tamamen ortadan
kaldırmayan araçlardır, çünkü geçmişte hiçbir adlî veya malî sabıkası ve
kötü alışkanlıkları olmayan kişilerin de hile yaptığı görülebilmiştir. (Biegelman ve Bartov, 2006:282-91) Söz konusu soruşturmalarda paranın izini
sürerek hile ile ilgili ipuçları ortaya çıkarılabileceği için önemli görevlerde
bulunan yöneticilerin kişisel hesaplarının ve varlıklarının açık ve doğru bir
şekilde ortaya çıkarılması önemli bir konu olmaktadır, çünkü üst yönetim,
şirket personeli ve yönetim kurulunun karıştığı hile olayları istenilen hızda
ortaya çıkarılamasa da, hilelerden sağlanan paralar hemen her zaman söz
konusu kişilerin banka hesaplarına ya da tüketim alışkanlıklarına yansımaktadır. İşletme içindekiler (üst yöneticiler, personel ve yönetim kurulu
üyeleri) hile ve usûlsüzlükler yoluyla hissedarların zararına olacak biçimde
ceplerini doldururken çeşitli yöntemler kullanmakta ve hilelerini ilk planda denetçinin dikkatini çekmeyen karmaşık işlemlerin arkasına saklamayı
başarmaktadır, ancak her durumda yasadışı yollardan gelen paralar kişisel
hesaplarda ve savurgan yaşam biçiminde kendini göstermektedir. Bu durum, uzmanları “paranın takip edilmesi”21 ilkesine götürmektedir. (Wells,
2004:74-6)
Hile incelemecileri geçmiş tarihlerdeki olayları ve işlemleri ilişkili taraflarla işlemler konusunda kanıt toplamak, incelemeye yön vermek, görüşme yapılacak kişilerin yerini öğrenmek ve varlıklarla ilgili bilgi toplamak amacıyla soruşturabilmektedir. Bu soruştumalarda kaynağın güvenilir
olup olmadığı dikkate alınarak internetin ve özel bilgi sağlayıcıların22 da
21 Para takibinin 2 yolu bulunmaktadır: Yasadışı işlemlerin izi, ya işletmenin içinden birisinden işletmeye doğru gidilerek ya da işletmeden işletme içindeki kişiye gidilerek sürülebilir. Birinci yol ikinciden daha kolaydır, çünkü ikinci çeşitli yollarla gizlenebilmektedir.
İşletme içinde bulunanlar (yönetici ve çalışanlar), hissedarlara en çok yarar sağlayacak biçimde görev yapmak ve onlar adına çalışmak durumundadır. Bu görevin önemli bir parçası
malî saydamlıktır. Denetçilere hile ve usûlsüzlükler ile ilgili bütün finansal bilgilere (yönetici ve çalışanların kişisel hesapları dahil) erişim hakkı verilirse, hem işletme içindekilerin
yasadışı yollarla kazanılmış paraları gizlemeleri zorlaştırılmış olacaktır, hem de malî saydamlık artacak ve caydırıcı olabilecektir.
22 Bunlar ticarî veri tabanları, kamuya açık kaynaklar, ticaret sicil bilgileri, menkûl kıymetler borsalarına verilen dosyalar, vergi idaresi ve mahkemelerindeki bilgiler, iflâs bil-
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kullanılması önerilmektedir. (Golden vd, 331-47) Bağımsız denetçiler de
özellikle müşteri işletmelerin işe alma ve kendi müşteri kabul süreçlerinde üst yönetimin dürüstlük ve etik sicilini göz önünde bulundurmaktadır.
(Beasley vd, 1999:43) Mevcût ve potansiyel personelin özgeçmişlerinin
derinlemesine soruşturulması işe alma ve yükselmeleri etik temellere dayandırma çabasının bir sonucu olmaktadır. (Carcello vd, 2001:8)
VI. ETİK VE KURUMSAL KÜLTÜR
İşletmelerde belirli bir strateji veya politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında temel ölçüt, söz konusu strateji veya politikanın genel yararlara mı, yoksa birtakım özel yararlara mı yönelik olduğu olmaktadır.
Belirli bir stratejinin veya politikanın bütün işletme ve paydaşların yararına olacak şekilde oluşturulması, başka bir anlatımla işletme yönetiminin
karar alırken hem işletmeye, hem de paydaşlara bir bütün olarak yararlı
olacak biçimde yasal ve etik sınırlar içinde davranması beklenmektedir.
(Chong, 2006:43-4) Bununla birlikte, yapılan araştırma ve gözlemlerin büyük çoğunluğu insanların kişisel çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini desteklemektedir. İnsanların ahlâkdışı davranmalarının temel nedeni,
söz konusu davranıştan bir yarar sağlamasıdır. Eğer ahlâkdışı davranışlarla bunların duygusal ve malî sonuçları arasındaki bağlar koparılamaz ise,
kişisel çıkarların karar ve davranışları yönlendirmeye devam etmesi beklenmektedir. Öte yandan, insanların çeşitli hareket tarzları arasında seçim
yaparken kişisel çıkarlar önemli bir etken olsa da, ahlâkî değerler kararları
ve iş tatminini yakından etkilemektedir. Ahlâkın odağında ise başkalarının
çıkarlarını da düşünmek yer almaktadır. Kişisel ahlâkî değerler ve özellikle başkalarını düşünmek insanların daha az ahlâkdışı davranışlarda bulunmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla işletmelerin kendi yönetim
ve personelini verdikleri kararların işletme içinde ve dışında başkalarına
yansıyan etkilerini düşünmeye yönlendirmeleri, kişilerin ahlâkdışı davragileri, nüfus bilgileri, sosyal güvenlik bilgileri, eğitim-öğretim bilgileri, seçmen bilgileri,
sürücü bilgileri, kredi bilgileri, ruhsat veren kurum bilgileri, sabıka bilgileri, çevresel raporlar, tıp bilgileri, tapu bilgileri, trafik bilgileri, endüstri veri tabanları, şirketlerin kendi
sitelerinde bulunan bilgiler yürürlükteki yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde kullanılıp
istenen bilgilere ulaşılabilmektedir.
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nışı kınayan ve ahlâkî davranışı özendiren değerler geliştirmesine yardımcı
olmaları, kişisel değer ve çıkarların yanı sıra örgütsel değerlerin de önemli değerler olduğu düşüncesini pekiştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
ahlâkî değerlerin personele açıklıkla anlatılması, işe alma/yükselmelerde
kişisel ve kurumsal değerlerin aynı yönde olmasına özen gösterilmesi, kurumsal değerler açısından örnek oluşturacak bir üst yönetim katı yaratılması, kurumsal değerleri sahiplenen kişilerin ödüllendirilmesi ve bu değerlere
zarar veren kişilerin sıfır hoşgörü gösterilerek diğerlerine örnek oluşturacak biçimde cezalandırılması belli başlı etik faaliyetler olarak saptanmaktadır. (Shaub vd, 2005:42-5)
İş etiği olmaması, hile ve usûlsüzlüklerin meydana gelmesinin belli
başlı nedenlerinden birisi olarak anılmaktadır, çünkü iş etiği zayıf ortamlar iç kontrol sistemlerini zaafa uğratmakta, hile ve usûlsüzlüklere uygun
bir ortam hazırlamaktadır. Bu bakımdan ahlâk ve hile arasında en azından
görünüşte bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Sözgelimi yalan söyleme ve
saldırganlık gibi etik yansımaları olan kimi davranışlar hile yapılmadan
önce de gözlenmiş, dürüst olmamak, aşırı hırslı ve saldırgan tutum gibi
etik yönleri olan belirli davranışlar hile ve usûlsüzlüklerin bir tür habercisi olabilmiştir. Bu nedenle, etkili etik politikalar hileyi yaratan koşulların
antitezi olarak varsayılmaktadır. Nitekim hile ile ilgili standartlarda hile
ve usûlsüzlüklerin belirtileri arasında en az 4’ünün etik ile ilişkili risk faktörleri olduğu belirlenmiştir. Denetçiler, hile ve usûlsüzlüklerin ortaya çıkarılmasında davranışla ilgili risk faktörlerinin (attitude factors), çevresel
faktörlerden (situational factors) daha uyarıcı olduğunu düşünmektedir.
Davranışsal faktörler arasında en çok önem verileni ise müşteri işletme yönetiminin dürüstlük derecesi olarak belirtilmektedir. (Singleton vd, 2003:
86-7) İşletme yönetiminin sahip olduğu özellikler finansal raporlama süreci ve anlayışı üzerinde güçlü etkiler taşımaktadır. Yönetim dürüstlük ve
yüksek ahlâkî değerler bakımından olumlu bir örnek oluşturuyor ise, bu
durum aynı zamanda uygunsuz muhasebe uygulamalarına hoşgörü gösterilmeyeceğine yönelik açık bir duyuru olmaktadır. Tam tersine, yönetim
ilke ve kurallara saygı göstermiyor ya da işletmenin amaçlarına ulaşması
pahasına bunları görmezlikten geliyorsa çalışanlar da ister işletmenin lehine, isterse aleyhine olsun yasa ve ahlâkdışı eylemlerde bulunmaya eğilimli
olabilmektedir. (Lendez ve Korevec, 1999:48)
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İlişkili taraflarla işlem yapan, yasadışı faaliyetler konusunda sabıkası
olan, yönetim kurulunda kurucu sayısı fazla olan ve yönetim kurulu veya
üst yönetiminde en az bir muhasebeci barındırmayan işletmelerin hileli
finansal raporlama yapması olasılığı yükselmekte, bütün bu etkenler işletmelerde belli bir muhasebe kültürü yaratmakta ve söz konusu kültür işletmeleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışında uygulamalar yapmaya hazır bir duruma getirmektedir, çünkü uygun kültürel ortam hileli
finansal raporlamanın bir ön adımı sayılmaktadır. (Geriesh, 2003:32)
Gerçekte iş etiği etik yönetmeliği, etik sorumluları gibi kültürel yapılardan çok örgütlerin dip ya da derin kültürü anlamına gelmektedir. (Sims
ve Brinkman, 2003:243) Bununla birlikte bir etik yönergesi, işletme yönetimine hile konusundaki politikasını personele iletmesine olanak vermektedir. Bu politika genellikle bir gerekçe, kapsam, hileli ve usûlsüz davranış
ve eylemler, inceleme sorumlulukları, incelemenin gizliliği, incelemenin
sonuçlarının raporlanması, işten çıkarma politikası, potansiyel cezaî soruşturma ve cezaları içermektedir. (Stern, 2005:28) Etik yönergesi, işletme
çalışanlarına hangi davranışların kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu bildirmenin en etkili yollarından birisidir. Yönerge, çalışanlara dönemsel olarak dağıtılarak okumaları ve anlamaları istenmelidir.
(Lendez ve Korevec, 1999:48) Etik yönergesi, her türlü ihlâli tanımlamamakta ve fakat genel davranış biçimini göstermektedir. Yönerge genellikle,
işyerinde personelden beklenen davranış biçimi, çıkar çatışmaları, gizlilik,
müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler, hediyeler, eğlence, işletmenin varlıklarının kişisel amaçlarla kullanılması, yasaklar, hile ve ahlâkdışı davranışın
bildirilmesi konularını içermektedir, ancak bütün işletmeler için geçerli
tek tip bir etik yönergesinden söz etmek zordur. (Coenen, 2008:173-7)
Sözü edilen etik uygulamalar tek başına hileleri azaltamamakta, buna
ek olarak işletmenin büyüklüğü, iç kontrol, örnek bir üst yönetim kadrosunun olması, anonim ihbar hatları ve hesap vermeye dayalı kurumsal kültür,
yakalanma/ortaya çıkarılma izlenimi yaratma ve etik eğitimi ile birlikte hilenin önlenmesinde etkili olmaktadır. Hilenin önlenmesinde etkili olan diğer faktörleri de dikkate alarak etik faaliyetleri, etik yönergesi, etik eğitimi
ve etikten sorumlu personelden daha geniş boyutlu düşünmek ve kurumsal
kültürün ayrılmaz bir parçası haline getirmek gerekmektedir. (Singleton
vd, 2003:93-4)
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Davranışların belirleyicisi ve referans kaynağı olan güçlü bir kurumsal
kültür finansal yönetim ve raporlamayı düzeltmek için gerekli bir koşuldur.
Kurumsal kültür, insanların gözetlenmediği zaman nasıl davranacaklarını
belirleyen sosyal değerlerdir. Kurumsal kültür, bir grubun kendi geçmişinde misyonundan hedeflerine, insan ilişkilerinden doğasına ve gerçeklik
anlayışına kadar ortaklaşa paylaşılan ve doğru olduğu kabul edilen davranışlardır. Kurumsal kültür, şirket paydaşları için doğru olanı yapmak
düşüncesi üzerine inşa edilmelidir. Bu kültür dürüstlüğü kuvvetli biçimde
teşvik etmelidir. Doğru davranışlar için öngörülebilir ödüller ve uygunsuz
davranışlar için işten çıkarma da dahil hızlı ve ciddî cezaî ve toplumsal yaptırımlar getirmelidir. Ahlâk ve yasadışı davranışlar için getirilen cezalar, bu
tür davranışlarda bulunanlara getireceği ödüllerden daha fazla olmalıdır.
Kurumsal kültür, ahlâkdışı davranışın ilgili kişi ve kuruluşlara bildirimini
güvence altına almalı ve özendirmelidir. (Rockness ve Rockness, 2004:4851) Bununla birlikte dürüstlüğe dayanan bir kurumsal kültür yaratmak ve
daha önemlisi personele aşılamak yıllar alan ve sürekli üst yönetim ilgi ve
desteğini gerektiren bir süreçtir. (Coenen, 2008:173)
Yapılan bazı araştırmalarda etik politikalara bağlılık gösteren büyük
işletmelerin kârlılık göstergelerinin daha olumlu olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, birçok araştırma bir etik politikasına sahip olan işletmelerin
sahip olmayanlara oranla daha çok hile ve usûlsüzlüğe marûz kaldıklarını
göstermiştir. Bu bakımdan resmî bir etik politikasına sahip olmayan işletmelerin sahip olan ve uygulayanlara göre daha çok hile ve usûlsüzlüğe
marûz kaldığı ileri sürülememektedir. Nitekim büyük işletmeler, küçük
işletmelere göre daha çok etik faaliyette (etik politikası belirlenmesi, etik
eğitimi verilmesi, etik sorumlusu atanması) bulunmasına karşılık küçük
işletmelerden 2 kat daha fazla hile ve usûlsüzlüğe hedef olmaktadır. Bu
çelişkili ve mantık dışı görünen bulgular, etik faaliyetlere başvurulmasının
tek başına yeterli olmadığı, diğer faktörler ve özellikle iç kontrollar olmadan etik faaliyetlerin etkisini gösteremeyeceği, etik faaliyetlerin ticarî ve
malî ilişki ve işlemlerde neyin doğru, neyin yanlış olduğunun belirlenmesine yardımcı olarak iç kontrol sisteminin kurulmasında ve geliştirilmesinde başvurulan temel bileşenlerden birisi olacağı biçiminde anlaşılmalıdır.
(Singleton vd, 2003:88-92)
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İşletmelerde etkili bir etik kültür yaratmak için önemli bazı noktalara23
dikkat etmek gerekmektedir. Bunlara ek olarak, işverenler hileleri en aza
indirmek için öncelikle dürüst kişiler istihdam etmeli, onlara ücret ve diğer konularda adîl davranmalı ve makûl olmayan aşırı yüksek performans
beklentisi içinde olmamalıdır, çünkü haksızlığa uğradığını düşünen personel hile yaparak kendine göre hakkını aldığını düşünebilmektedir. (Wells,
2008:398) Ücretlendirme, gerçekçi olmayan kâr marjları ve hızlı büyüme
hedefleri, işyerlerinde gerilim düzeyinin yükselmesine yol açarak elverişli bir hile ortamı yaratmaktadır. Yönetim, makûl kâr marjları ve gerçekçi
büyüme hedefleri belirleyerek personelin yönetim amaçlarını gerçekleştirmek için sahte faturalar ve müşteriler yaratmasını engelleyebilecektir.
Kaynağı ne olursa olsun yönetim, işyerinde personel üzerindeki baskıyı
azaltmak amacıyla adîl mekanizmalar geliştirmek durumundadır. İşletme
iç kaynaklı bu baskıların yanı sıra personel üzerinde dışarıdan gelebilecek
baskıları da asgarî düzeye indirecek yollar bulmalıdır. Nitekim son zamanlarda personele evlilik sorunlarından malî sıkıntılara kadar uzanan konularda yardımcı olmak için çeşitli çözüm planları geliştiren işletme sayısı
giderek çoğalmakta (Stern, 2005:29), çalışanlara etik ve yasal sonuçları
olabilecek kararlar vermeden önce işletme içinden danışmanlık hizmetleri verilmesi artık hileyi önleme programlarında yer almaktadır. (Thomas
ve Gibson, 2003:54) Personel danışmanlık programları özellikle işletme
23 1-İşletme büyüdükçe, hile ve usûlsüzlük riski artmaktadır. Etik faaliyetler olduğu zaman bile işletmelerin büyümesi süreci, işletme içindekilerin yaptıkları hile ve usûlsüzlük
olasılığını arttırmaktadır. 2-Güçlü bir iç kontrol sistemi veya iç kontrol sisteminin güçlendirilmesi, hile ve usûlsüzlüklerin en temel caydırıcısıdır. 3-Yazılı bir etik politikasına
sahip olmak önemlidir, ancak tek başına ve özellikle iç kontrol sistemi ile birlikte düşünülmeden etkin olamayacaktır. 4-İşletmenin üst yönetim katında iş etiğini de içine alan
kurumsal kültür ve işletmenin temel değerleri konusunda tam bir uyum olmalıdır. İşletme
yönetiminin işletme etiği konusunda ilk ve iyi bir örnek olması başarı olasılığını arttıracaktır. 5-Etik eğitimi her ne kadar ahlâksız personele sistemin eksik yanlarını gösterse de, hile
ve usûlsüzlüklere karşı caydırıcı bir etkiye sahiptir. Eğitsel faaliyetler, hile ve usûlsüzlük
yaptığı için yakalanan personelin başına gelenleri çarpıcı biçimde göstermekte araç olarak
kullanılabilir. 6-Çalışanlar, işletme etiğinin dışına çıkıldığında etik dışı durumları bildirmek için etkili yolar ve araçlar olduğunu bilmelidir. 7-Çok yönlü hesap verme alışkanlığı
yerleştirilmelidir. Etik politikası çalışanlara, müşterilere, bağımsız denetçilere, hissedarlara
ve mümkünse rakiplere danışılıp varsa önerileri değerlendirelerek oluşturmalıdır. 8-İşletme
bünyesinde etkili iç kontrol, etik eğitimi ve etkili bir raporlama sistemi aracılığıyla yakalanma ve ortaya çıkarılma algılaması yaratılmalıdır. (Singleton vd, 2003:92-3)
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içinde yapılan hileleri azaltmaktadır, bu sayede hile üçgeninin önemli bir
bileşeni olan gerçek veya algılanan baskılar (pressure/incentives) hilelere
neden olmadan çözüme kavuşturulabilmektedir. Olumlu iş ortamı etik davranışı özendirmekte ve hile üçgeninin gerekçelendirme ve haklı çıkarma
(rationalisation) bileşenini zayıflatarak hile yapılması olasılığını düşürmektedir. (Coenen, 2008:182-4) Çalışanlar işyeri hakkında olumlu düşünce sahibi oldukları zaman haksızlığa uğradıklarını, tehdit edildiklerini ve
ihmâle uğradıklarını düşündükleri ortamlara göre görevini daha az kötüye
kullanmaktadır. (Thomas ve Gibson, 2003:54)
VII.ANALİTİK İNCELEMELER
Analitik incelemeler24, hilelerin ortaya çıkarılmasında sık kullanılan
24 Analitik incelemeler, carî dönem ile önceki dönemler işletme gerçekleşme verileri, carî
dönem işletme gerçekleşmeleri/carî dönem işletme bütçe değerleri, tahmin ve projeksiyonları, carî dönem işletme gerçekleşmeleri/carî dönem endüstri ve sektör gerçekleşmeleri,
işletme finansal/operasyonel verileri, işletme verileri/denetçi beklentileri karşılaştırmalarını içermektedir (Golden vd, 2006:146-8) Kullanılan analiz ve teknikler arasında yatay
analiz, dikey analiz, ayrıntılı bakiye analizi, oran analizi, finansal/finansal olmayan veriler
analizi, eğilim/zaman serileri analizi ve ara dönem analizi yer almaktadır. Verileri anlamak için filtreleme ve gösterme ölçütleri, denklemler ve formüller, boşluklar, istatistiksel
analiz, mükerrer kayıtlar, sınıflama/endeksleme; verilerin genel incelemesi için özetleme,
kademelendirme, çapraz/pivot tablolar; verileri işlemek için yaşlandırma, birleştirme/ilişkilendirme; verileri analiz etmek için regresyon analizi, paralel simülasyon, benford yasası,
sayısal analiz, doğrulama mektupları, örnekleme teknikleri kullanılmaktadır. (Golden vd,
2006:148-9; Boynton ve Johnson, 2006:325; Coderre, 2004:92-184; Giroux, 2004:180-93)
Analitik inceleme sürecinde sırasıyla yapılacak hesaplama ve karşılaştırmalar belirlenmekte, beklenti aralıkları oluşturulmakta, müşteri işletmenin finansal bilgilerini kullanarak hesaplamalar yapılmakta, veriler analiz edilmekte, önemli sapmalar belirlenmekte, önemli ve
beklenmeyen sapmalar araştırılmakta ve denetim planlaması üzerindeki etkileri belirlenmektedir. (Boynton ve Johnson, 2006:324) Etkili analitik inceleme süreci bir beklenti geliştirme, beklentiden önemli ölçüde sapmaları tanımlama, sapmaları hesaplama ve sonuca
ulaşmak için sapmaları araştırma aşamalarından oluşmaktadır. Beklenti geliştirilirken tarihî
sonuçlar, tahminler, bütçeler, sektörel eğilimler ve genel ekonomik koşullar da içinde olmak üzere elde mevcût bütün bilgiler değerlendirilmektedir. Sözgelimi bağımsız denetçiler,
müşterinin finansal bilgileri ile sektörel istatistikler arasında tutarlı ve güvenilir bir ilişki
saptamış ise, tersine gelişme olmadığı sürece söz konusu ilişkinin denetim sürecinde de
devam edeceği varsayılmaktadır. Bağımsız denetimde de denetçiler tarafından müşterinin
finansal bilgileri ile hesaplamalar yapılmadan önce beklentilerin oluşturulması önemlidir,
çünkü ancak bu şekilde tarafsız kıyaslamalar yapılabilmektedir. Önemli sapmanın ne olduğu belirlenirken söz konusu hesap bakiyesinin önemi ve hesap bakiyesi ile ilgili yanlışlık
riski ve kontrollar dikkate alınmaktadır. Ayrıca sadece yıllık değil, aylık ve 3 aylık sonuçla-
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önemli yöntemlerden birisi olarak finansal ve finansal olmayan veriler arasında anlamlı ilişkiler bulmaya çalışmak suretiyle finansal bilgileri değerlendirmekte, miktar, oran, eğilim ve ilişkilerdeki değişimler ile olağandışı
işlem ve olayları belirlemeye çalışmaktadır. Analitik incelemeler, başta
denetim planlaması ve denetim çalışmasının genel değerlendirmesi olmak
üzere bütün denetim süresince kullanılabilmektedir. Analitik incelemeler
ile ilgili temel varsayım, tersi geçerli olmadığı sürece veriler arasında anlamlı ilişkiler olmasının ve olmaya devam etmesinin beklenebileceğidir.
(Golden vd, 2006:144) Hileler, malî tablo eğilim, hesap ve oranlarını etkileyebildiği için hileleri gizlemek için kullanılan hesaplar ile manipülasyon
yapılmamış hesaplar arasındaki olağandışı matematiksel ilişkiler bir hile
göstergesi olabilmekte ve denetçiler malî analiz yaparak beklenmeyen ilişkileri ya da olması gerektiği halde olmayan ilişkileri ortaya çıkarabilmektedir. (Pacini ve Brody, 2005:58)
Analitik incelemeler, denetim sürecinde üç temel amaç için kullanılmaktadır. Ön analitik incelemeler işletmeyi anlamak ve uygulanacak denetim
işlemlerinin türünü, zamanlamasını ve kapsamını belirlemek üzere yüksek
riskli alanları belirlemek, ayrıntılı analitik incelemeler hesap bakiyelerini
değerlendirmeye yönelik kanıt toplamak ve son analitik incelemeler ise
malî tablolarda ulaşılan sonuçların uygunluğunu genel olarak değerlendirmek için kullanılmaktadır. SAS No.99 standardı denetimin planlanmasında
analitik incelemelerin sonuçlarının dikkate alınmasını istemektedir, çünkü
yapılan ayrıntılı testler sırasında uygulanan analitik incelemeler belirli hile
risklerini ortaya koyabilmektedir. Bu standart ayrıca ve özel olarak gelir
tahakkuku ile ilgili analitik incelemelerin yapılmasını önermektedir. Başka
bir öneri, hile riskinin değerlendirilmesinde parçalara ayırarak çözümleme
yaklaşımının kullanılmasıdır. Buna göre veri ana kütlesi parçalara ayrılra da bakılabilmektedir. Analitik incelemelerin etkinliğini belirleyen faktörler iddianın türü,
ilişkilerin mantıklılığı ve tahmin edilebilirliği, güvenilir verilerin varlığı ve beklentilerin
kesinliğidir. Belirli bir iddia ile ilgili analitik incelemelerde birbirleriyle ilişkili olan veriler daha güvenilir sonuçlar üretmekte, istikrarlı ilişkiler daha doğru tahmin edilebilmektedir. Dış kaynaklardan alınan, güvenilir iç kontrollardan geçerek üretilmiş, carî dönem ya
da önceki dönem denetimlerinde test edilmiş veriler ile çeşitli kaynaklardan yararlanarak
oluşturulmuş beklentiler daha güvenilir olmaktadır. (Golden vd, 2006:366-7; Boynton ve
Johnson, 2006:327-8)
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makta ve kıyaslama genel toplamlar düzeyinde değil, parçalar düzeyinde
gerçekleştirilmektedir. (Golden vd, 2006:145-6)
Sık rastlanan finansal tablo hile ve usûlsüzlüklerinin ortaya çıkarılmasında basitliği ve uygulama kolaylığı yüzünden analitik incelemeler kullanılabilmektedir.25 Basitliği önemsiz olduğunu değil, yerinde kullanılırsa en etkili işlem olmasını sağlayabilmektedir. Bu çerçevede 5 tür hile ve
usûlsüzlük26 analitik incelemelere konu olabilmektedir. (Mahoney, 2006:
22-3)
Hileleri ortaya çıkarmak için genellikle tek bir teknik kullanmak yerine
birden çok teknik birlikte kullanmak gerekmektedir. Ayrıca en basit hileyi
bile geleneksel yollarla incelenmesi gereken milyonlarca işlem olması durumunda ortaya çıkarmak zor olmaktadır. Dolayısıyla veri çıkarma, analiz
ve raporlama yazılımları da hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasında
daha büyük önem kazanmaktadır. (Coderre, 2004:90)
VIII.SONUÇ VE DEGERLENDİRME
Geleneksel araçlardan bağımsız denetçilerin hata ve hilelerin ortaya
çıkarılmasındaki yetersizliği, iç denetçilerin hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasındaki uygun konumu ve yeni gelişen hile incelemecilerin hata ve
hilelerin ortaya çıkarılmasındaki uzmanlığı göz önünde bulundurulduğunda, hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasında söz konusu meslekler arasında
25 Analitik incelemeler, fabrika/işletme bazında değil, birim/bölüm bazında yapıldığı zaman daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. (Golden vd, 2006:371)
26 1-Endüstri ortalamalarına göre ya da işletmenin kendi tarihî istatistiklerine göre çok
yüksek görünen gelirler, fiktif satışların bir göstergesi olabilir. Fiktif satışları kullanarak
hile ve usûlsüzlük yapmak isteyen kişiler, bunları büyük olasılıkla kredili satış olarak kaydetmek isteyecektir, çünkü tersi durumda bir nakit girişi yapması gerekecektir. Bu nedenle,
çok yüksek miktarda olan veya olağandışı bir hızda ve oranda artan ticarî alacaklar fiktif
satışların bir belirtisi sayılabilir. 2-Yanlış veya yanıltıcı biçimde yapılan dönem ayırmaları
(geliri ve dönemi yanlış eşleştirme) da geliri belli bir dönemde şişirmek için kullanılabilir.
Özellikle harcamaların ertelenmesi ve koşulları tam oluşmamış gelir tahakkuklarını içeren
yaratıcı ya da yenilikçi uygulamaların ortaya çıkarılmasında analitik incelemeler yardımcı
olabilir. Endüstrideki diğer rakiplere göre olağandışı brüt kâr ve kâr marjı artışları raporlanırken faaliyetlerden üretilen negatif nakit akımları ile günlük satışlardan kaynaklanan
olağandışı ticarî alacaklar olası yanlış ve yanıltıcı dönem ayrımlarının göstergesi olabilir.
3-Yanlış varlık değerlemeleri 4-Gizlenmiş ya da açıklanmamış borçlar ve giderler 5-Yanıltıcı açıklamalar ve dipnotlar
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uygun bir ekip çalışması ve eşgüdüm sağlamanın gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu meslekler, hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasında aslında birbirlerinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak çalışmalıdır.
Muhasebe hileleri ile mücadelede hangi çalışma modeli benimsenirse
benimsensin, bu konuda sorumluluk hukuken işletme yönetimlerinde de
olsa önleme ve/veya ortaya çıkarma görevi hemen her zaman iç ve dış denetçilere düşmektedir. Varlıkların kötüye kullanılması hileleri söz konusu
olduğunda iç denetçilerin, finansal raporlama (muhasebe) hileleri söz konusu olduğunda ise bağımsız denetçilerin konumu ve uzmanlığı daha uygun ve üstün olduğundan olası bir işbölümünü bu gerçekliğe göre oluşturmak gerekmektedir. İşletmelerde meydana gelen bütün varlıkların kötüye
kullanılması hilesi vakalarının iç denetçiler tarafından kayda geçirilmesi,
incelenmesi ve raporlaştırılması ve bağımsız denetime başlarken bu kayıt
ve raporların değerlendirilmesi önemlidir. Muhasebe hileleri ortaya çıkarıldıktan sonra yapılan idarî ve malî soruşturmaların sadece şirket hukukçusunun omuzlarına yıkılmaması ve bu soruşturmaya hile incelemecisi
veya adlî muhasebeci ile birlikte iç denetçiler ve bağımsız denetçilerin de
icracı olmamakla birlikte eylemli olarak katılmaları hilenin idarî ve malî
boyutlarının ortaya çıkarılmasında daha etkili olabilecektir. İdarî ve malî
soruşturmanın etkili olması savcılık kurumunun yürüteceği yargısal soruşturmaya da destek olabilecek, yargısal süreç adîl ve caydırıcı karar ve yaptırımlarla sonuçlanabilecektir. Son aşamada da iç ve bağımsız dış denetçiler gelişmelere göre mevcût çalışmalarını ve gelecekteki çalışma planlarını
gözden geçirerek daha işlevsel ve etkili denetimler yürütebilecektir. Genel
olarak artan yolsuzluk ve çürümeye karşı ve özel olarak da muhasebe hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılması amacıyla her bir işletme bir yandan
geleneksel araç ve yöntemleri etkinleştirmeye çabalarken, bunları çağdaş
araç ve yöntemler ile desteklemeye ve dolayısıyla kendine özgü uygun bir
kontrol ve denetim sentezi geliştirip uygulamaya aktarmak sorumluluğu
bile karşı karşıyadır.
Muhasebe hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasında iç kontrol sisteminin yaşanan ve beklenen hile vakaları ile iç ve bağımsız denetçilerin
gözlemleri doğrultusunda güncellenmesi denetim çalışmalarının başarısı
için yaşamsal önemdedir. Aynı şekilde işe alma ve yükselmeler başta olEYLÜL - EKİM 2012
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mak üzere tüm idarî, malî ve teknik yönetim uygulamalarında etik ve kurumsal yönetim ilkelerinin tam olarak uygulamaya aktarılması, muhasebe
ve kurum kültürünün bir tür hesap verme ve saydamlık kültürüne dönüştürülmesi ve kontrol atmosferinin bütün işletmeyi kucaklaması ile daha
temiz işletmeler, toplum ve ekonomiye ulaşılabileceği akılda tutulmalıdır.
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ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMA KARARLARININ HİSSE
SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF MERGERS AND ACQUISITIONS ON STOCK
RETURNS
Yrd. Doç. Dr. Hafize MEDER ÇAKIR*
Öğr. Gör. Zehra GÜLCAN**
Öz
Halka açık işletmelerin hisse senetlerinin piyasa fiyatını etkileyen birçok
faktör bulunmaktadır. Hisse senedi fiyatını dolayısıyla getirisini etkileyen
faktörler ve bunların etki düzeylerini araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada şirket birleşme ve devralmaları hisse senedi getirisini
etkileyen faktör olarak ele alınmıştır. Birleşme ve devralma duyurularının
hisse senedi getirileri üzerine etkisinin analizi için olay etüdü yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya konu olan şirketler hisse senetleri İMKB’de işlem
gören ve finans sektörü dışında faaliyet gösteren şirketlerdir. Çalışma sonucunda şirket birleşme ve devralma duyurularının hisse senedi getirisine
etkisi olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Birleşme ve Devralma, Hisse Senedi, Getiri, Olay
Etüdü
Abstract
Many factors affect the stock market value of firms and many studies
are there that inquire into the determinants of stock prices, and so rates of
return on stocks. This study considers mergers and acquisitions as determinants of stock values. The study uses the study approach to assess the
effects of merger/acquisition announcements on stock values. The sample
includes non-financial firms traded at ISE. The results indicate that the
announcements do affect stock values.
Key Words: Mergers and Acquisitions, Stock, Return, Event Study
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1.GİRİŞ
İşletmeler için büyüme önemli bir kavramdır. Ancak, işletmelerin sürekliğini sağlayabilmeleri için sağlıklı bir biçimde büyümeleri gerekmektedir. Bunun için de çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan biri de
şirketlerin birleşmesidir. Ayrıca, birleşme sonucunda ortaya çıkacak olan
sinerji etkisinden de faydalanmak firmaları birleşme kararı almaya iten nedenlerden biridir.
Ancak, günümüzde şirketlerin birleşmesinin temelinde büyüme güdüsünün yanı sıra artan rekabet koşullarına uyum sağlayıp ayakta kalmak
isteği de bulunmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesi, küreselleşmeyle birlikte gelen serbestleşme çalışmaları ve finansal enstrümanların giderek çeşitlenmesi gibi nedenlere bağlı olarak artan rekabet şirketlerin tek başlarına
yaşamlarına devam etmelerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle de firmalar
birleşme yoluna gitmektedirler.
Her ne kadar firmalar birleşerek artan rekabet koşullarına karşı ayakta kalmayı ve sinerji etkisinden yaralanmayı hedefleseler de birleşmeler
her zaman istenilen sonucu vermemektedir. Bu nedenle, birleşme sürecine
gereken önem verilmelidir. Birleşme ile ilgili görüşme ve analizler titizlikle yapılmalı, birleşme faaliyetleri planlanmalıdır. Planlamalar yapılırken tarafların beklentileri de göz önüne alınmalıdır. Birleşmelerin başarıya
ulaşabilmesi için birleşme sürecinin çok iyi planlanması ve beklentilerin
birleşmenin sonucunda karşılanıp karşılanamayacağı belirlenmelidir.
Dünyada ve Türkiye’de şirket birleşmeleri tarihsel bir süreç içinden geçmiş ve şirket birleşmeleri dönemlere ayrılmıştır. Bu süreçlerin ve dönemlerin şekillenmesinde dünyadaki ekonomik konjonktürün büyük bir rolü olmuştur. Dünyada 1800’lü yılların sonuna doğru görülmeye başlayan şirket
birleşmeleri dalgalar halinde dönemlere ayrılmıştır. Bu dönemlerin belirlenmesinde o zamanki ekonomik koşulların birleşmelere etkisi göz önünde
bulundurulmuştur. Türkiye’de ise şirket birleşmeleri çok fazla yaygın bir
kavram değildir. 2000’li yıllarda artış gösteren birleşme faaliyetleri kendini daha çok finans sektöründe göstermiştir. Dünyada birleşme faaliyetlerine bakıldığında, birleşmelerin genel ekonomik konjonktüre bağlı olarak
farklı özellikler gösterdiği ve dalgalar halinde tarihsel bir sınıflandırmaya
gidildiği görülmüştür. Örneğin bir birleşme dalgasında yatay birleşmeler
sıklıkla görülürken, bir diğerinde dikey birleşmeler, bir başkasında karma
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birleşmeler sıklıkla görülebilmektedir. Şirket birleşmelerinin, Türkiye’de
de dünyadaki ve Türkiye’deki değişimlere paralel olarak değişik özellikler
gösterdiği görülmektedir. Ancak, Türkiye’deki birleşme faaliyetleri hem
hacim hem de işlem adedi olarak sınırlı olduğu için bu durum dünyadaki
birleşmelerle karşılaştırma yapmayı kısıtlamaktadır. Bununla birlikte, birleşmeler 2000’li yıllardan itibaren oldukça artış göstermiştir. Son yıllarda
özellikle yabancı yatırımcılarla şirket birleşmeleri gerçekleştirilmiştir.
Şirket birleşmeleri ekonomik konjonktürden etkilendiğine göre bu birleşmelerin hisse senedi piyasalarına da etkisi bulunmaktadır. Birleşmeyle
birlikte şirket beklediği sinerji etkisini yakalarsa daha güçlü konuma gelerek daha karlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilecek ve bu durum da ilgili
şirketin hisse senedi fiyatlarına yansıyacaktır.
Şirket birleşmelerinin yatırımcının kararını etkileyip etkilemediği, etkiliyorsa etki düzeyi, yönü ve zamanı birçok araştırmanın konusu olmuştur.
Bununla ilgili olarak yapılan çalışmalarda birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de olay etüdü (event study) yöntemidir.
2. OLAY ETÜDÜ YÖNTEMİ
Olay etüdü yöntemi, hisse senetlerinin fiyat performanslarını hem uzun
hem de kısa dönemde analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, piyasanın etkinliğini ölçmede kullanılan güvenilir bir yöntemdir. Piyasanın etkinliği söz konusu olduğunda “Etkin Piyasalar Hipotezi”ndeki
üç piyasanın varlığından söz edilmektedir. Bunlar “etkin”, “yarı-etkin” ve
“zayıf” formda etkin piyasalardır. Etkin formda bir piyasa, fiyatları etkileyebilecek kamuya açıklanan ve açıklanmayan tüm bilgilerin fiyatlara tamamen yansıdığı bir piyasadır, bu nedenle yatırımcı piyasadan normalin
üzerinde getiri elde edememektedir. Yarı etkin formda bir piyasa, geçmiş
fiyat bilgilerinin yanı sıra halka açıklanmış bütün bilgilerin gecikme olmaksızın menkul kıymet fiyatlarına yansıdığı bir piyasadır. Zayıf bir piyasada ise, geçmiş fiyat hareketleri, halka açıklanan diğer bilgiler ve içeriden
öğrenilen bilgiler kullanılarak normalin üstünde getiri elde etmek mümkün
olabilmektedir.
“Etkin Piyasalar Hipotezi”ne göre bir piyasanın “yarı-kuvvetli formda”
etkin olması, o piyasada kamuya açık olan firmalara ait özel bilgiler yardımıyla anormal bir getiri elde edilemeyeceği anlamına gelmektedir (Hirt ve
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Block, 2006, 258; Korkmaz ve Ceylan, 2006, 268; Karan, 2001, 272-274).
Bu piyasalarda, bu bilgilerden anormal bir getiri sağlanamayacağı beklentisinin ana nedeni, bu piyasalarda yatırımcıların kamuya açıklanan bu bilgilerin fiyata hemen yansıyacağı ve yeniden bir denge fiyatının oluşacağı
yani bilginin kamuya açıklanmasının ardından yatırımcının normalin üstünde bir getiri sağlayamayacağı varsayımıdır (Hirt ve Block, 2006, 259).
Olay etüdünün amacı, bir olayın piyasaya ilk duyurulduğu tarih etrafında fazla bir getirinin (excess return) elde edilip edilemeyeceğinin tespit edilmesidir. Fazla getiriler, ilgili haberlerin piyasaya duyurulmaması
halinde elde edilecek olan normal getirilerden yüksek veya düşük olan
getirilerdir. Bu getiriler, genellikle olay tarihindeki toplam pazar endeksi
getirisinin performansı ile ilişkilendirilir ve “anormal getiriler” (abnormal
returns) ya da “aşırı getiriler” olarak adlandırılır (Rao, 1995, 189).
3. LİTERATÜR TARAMASI
Olay etüdü yöntemi kullanılarak yapılan ilk çalışma 1933 yılında Dolley tarafından hisse senedi bölünmelerinin fiyata etkilerinin incelenmesi
amacıyla yapılan çalışmadır. Bu tarihten 1960’lı yıllara kadar olay etüdü yöntemi geliştirilerek birçok çalışmada kullanılmıştır. Myers ve Bükey
1948 yılında; Barker 1956, 1957 ve 1958 yıllarında; Ashley 1962 yılında
yaptıkları çalışmalarda olay etüdü yöntemini kullanmışlardır. Ancak, bugün kullanılan olay etüdü yönteminin geliştirilmesi 1968 yılında Ball ve
Brown tarafından firma kazançlarının duyurulmasının hisse senedi fiyatlarına etkisinin incelendiği çalışmalarında ortaya konmuştur. 1969 yılında
Fama, Fisher, Jensen ve Roll tarafından yapılan başka bir çalışmada ise,
eş zamanlı temettü artışlarının etkileri ortadan kaldırıldıktan sonra, hisse
senedi bölünmelerinin fiyatlara etkisi olay etüdü yöntemiyle incelenmiştir. Bu öncü çalışmalardan sonra, temel yöntem ile ilgili bazı değişiklikler
öne süren çalışmalar yapılmıştır. Brown ve Waner, 1980 ve 1985 yıllarında
yapmış oldukları çalışmalarda bu değişikliklerin birçoğunun önemini tartışmışlardır (Campell vd, 1997, 149-150).
Spangler (1973) ve Ahorony ve Swary (1980) yaptıkları çalışmalarla,
firmaların kar payı duyurularının hisse senetlerine etkisini araştırmışlar ve
bu duyuruların hisse senedi getirisi üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 1997 yılında Mac Kinley olay etüdü yönteminde
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değişiklikler yaparak yöntemin tahviller için de kullanılabileceğini göstermiştir. Simpson ve Hosken (1998) çalışmalarında perakende sektöründeki
birleşmelerin rekabetçi olup olmadığını olay etüdü yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışma sonucunda henüz yoğunlaşmış piyasalarda yoğunlaşmada
büyük artışlara neden olan perakende sektörü birleşmelerinin rekabeti
azaltabileceği ve daha yüksek piyasa fiyatına neden olabileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Abadie ve Gardeazabal 2003 yılında yaptıkları çalışmalarında Bask
bölgesinde yaşanan terörist çatışmaların ekonomik etkilerini incelemişler
ve bu saldırıların etkileri olduğu konusunda bulgular elde etmişlerdir (Mutan ve Topçu, 2009, 3). Fatum ve King (2005) çalışmalarında 1995-1998
yılları arasında Kanada’da yapılan döviz kuru müdahalelerini olay etüdü
yöntemiyle incelemiş ve döviz kuru oynaklığının azalmasında sistematik
müdahalenin ihtiyari müdahaleden daha etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Duso, Gugler ve Yurtoğlu (2006) çalışmalarında olay etüdü yönteminin birleşmelerin rekabetçi analizinde kullanışlı bir yöntem olduğu konusunda ampirik bulgulara ulaşmışlardır. Çalışmada 1990-2002 dönemini
kapsayan Avrupa Birliği Komisyonu tarafından analiz edilmiş 544 firma
incelenmiştir.
Türkiye’de olay etüdü yöntemi kullanılarak birçok çalışma yapılmıştır.
Kıymaz (1996) çalışmasında halka arz edilen firmaların performanslarının hisse senedi getirilerine etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer bir
çalışma Teker ve Erkit tarafından 2003 yılında yapılmıştır. Bu çalışmada
2000 yılında İMKB’de halka ilk arzı yapılan 34 şirketin 30 günlük arz
sonrası performansını olay etüdü yöntemiyle incelemiş ve yatırımcıların
normal üstü getiriler elde ettiği sonucuna ulaşmışlardır.
Mandacı (2003) İMKB’de genel seçimler öncesi ve sonrasında anormal
fiyat hareketleri olup olmadığını olay etüdü yöntemiyle incelemiştir. Çalışmanın sonucuna göre incelenen dönemlerde bazı günlerde istatistiksel
olarak anlamlı anormal getiriler elde edildiği tespit edilmiş, ancak seçim
tarihleri etrafında incelenen günlerin çoğunda hisse senedi getirilerinde
istatistiksel olarak anlamlı anormal getiriler elde edilmediği saptanmıştır.
Akıncı, vd. (2005) çalışmalarında olay etüdü ve parametrik olmayan ortalama ve trend testleriyle 2001-2003 tarihleri arasındaki merkez bankası
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döviz kuru müdahalelerinin etkinliğini incelemiştir. Elde edilen sonuçlar
2003 yılının 2. yarısında gerçekleşen alım müdahalelerinin daha etkin olduğunu göstermiştir.
Bekçioğlu, Öztürk ve Kaderli (2004) çalışmalarında firmalar arasında
kurulan işbirliği duyurularının hisse senedi getirilerine etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yörük ve Ban (2006) 1997-2004 döneminde gıda sektöründe meydana gelen birleşme ve devralma faaliyetlerini incelemiş ve
sonuç olarak -6/+6 olay aralığını ele alan dönemlerde birleşme sonucunda
hisse senetlerinin aşırı getiri sağlamadığını, ancak -5/+5 olay aralığını ele
alan dönemlerde ise küçük miktarlarda aşırı getiri elde edilebileceğini belirtmişlerdir. Çukur ve Eryiğit (2006) çalışmalarında bankacılık sektöründe
birleşme ve devralma duyurularının hisse senedi getirilerine etkisini inceleyerek hisse senedindeki anormal getirileri ölçmeye çalışmışlar, birleşme
niyetinin kamuya açıklanmasının anlamlı ve pozitif getiriler getirdiğini,
ancak birleşmenin gerçekleşmesinin pozitif ama anlamsız sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. İçke (2006) finansal hizmet sektörü üzerinde yaptığı
araştırmasında 1998-2005 döneminde birleşmeye konu olmuş 17 finansal
hizmet sektörü firmasını olay etüdü yöntemiyle incelemiş ve birleşmelerin
hisse senedi getirileri üzerinde anormal getiriler yarattığı sonucun ulaşmıştır.
Aygören ve Uyar (2007) yaptıkları çalışmalarında olay etüdü yöntemini
kullanarak İMKB’de denetim görüşlerinin hisse senedi getirileri üzerindeki
etkisini incelemişler ve bu görüşler doğrultusunda olay aralığında yatırımcıların anormal getiriler elde ettikleri sonucuna ulaşmışlar ve İMKB’nin
yarı etkin bir yapıya bile sahip olmadığını belirtmişlerdir.
Çukur ve Eryiğit (2007) yatırım ortaklıkları ve bedelsiz sermaye artırımlarıyla ilgili olarak İMKB’de yaptıkları araştırmada, 2000-2005 yılları
arasında yatırım ortaklığı sektöründe ortaya çıkan bedelsiz sermaye artırımlarını olay etüdü yöntemiyle incelemişlerdir. 22 olaydan 16 tanesinde
pozitif ve/veya negatif aşırı getiri gözlemlenmiş, piyasanın bu olaylardan
etkilendiği yargısına ulaşmışlardır. Elmas (2007) çalışmasında 2004-2006
yılları arasında birleşmeye konu olmuş 19 şirketi olay etüdü yöntemiyle
incelemiş ve birleşmeye konu olan bu şirketlerden 14’ünün hisse senedi
getirilerinin birleşme faaliyetinden etkilendiği sonucuna ulaşmıştır.
Kaderli (2007) çalışmasında firmaların yaptığı ihracat bağlantısı du84
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yurularının, Bayazıtlı, Kaderli ve Gürel (2008) yaptıkları çalışmalarında
firmaların ödeyeceği kar payı duyurularının ve Kaderli ve Demir (2009)
çalışmalarında firmaların yaptığı yatırım kararı duyurularının, ilgili firmaların hisse senedi getirilerine etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Koçyiğit ve
Kılıç (2008) çalışmalarında İMKB’de işlem gören tüm leasing şirketlerini
(7 adet) ele almış ve 2008 yılından itibaren leasing sektöründe uygulanmaya başlayan KDV oranı değişikliğinin bu şirketlerin hisse senedi getirileri
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda anlamlı kümülatif anormal getiriler elde edilmiştir.
Ural ve Balaylar (2008) çalışmalarında 2006-2007 döneminde Türk
Bankacılık Sektörü’nde gerçekleşen 5 büyük birleşmeyi olay etüdü yöntemiyle incelemişlerdir. Bu çalışmayı, birincisi görüşmelere başlanması,
ikincisi ise anlaşmaya varılıp hisse senedi devir sözleşmesinin imzalanması olmak üzere iki aşamada incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda bu
işlemlerin hisse senedi getirilerinde anormal getiriler yarattığını tespit etmişlerdir.
Mutan ve Topçu (2009) çalışmalarında Türkiye hisse senedi piyasasının 1990-2009 döneminde yaşanan beklenmedik olaylara etkisini incelemişlerdir. Araştırmaya konu 10 adet olay olup bu olaylar arasında 1999
Marmara Depremi, Şubat 2001 Krizi, 11 Eylül terör saldırıları gibi olaylar
mevcuttur. Çalışmada 8 olayın piyasalara etkisi olduğu görülmektedir.
4. ARAŞTIRMA
Bu çalışmada, birleşme ve devralmalardan sonra şirketlerin hisse senedi getirilerinin kısa dönemli (haftalık ve aylık) etkilerini ölçmek için olay
etüdü (event study) yöntemi kullanılacaktır.
Bu çalışmada da olay etüdü yöntemi kullanılarak birleşme öncesi ve
sonrası günlerde yatırımcının birleşme duyurularına ve birleşme kararına
tepkisi test edilmiştir.
Bu çalışma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Ocak
2005-Aralık 2009 döneminde birleşme ve devralma faaliyetine konu olmuş ve finans sektörü şirketleri dışında kalan şirketleri kapsamaktadır. Bu
çalışmada amaç, çalışmaya konu olan şirketlerin hisse senedi fiyatlarının
şirket birleşme ve devralmalarına karşı nasıl hareket ettiklerini olay etüdü
yöntemiyle incelemektir.
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4.1. Çalışmada Kullanılan Veriler ve Verilerin Çalışma için Hazır
Hale Getirilmesi
Araştırma 2005-2009 dönemini kapsayan İMKB’de işlem gören ve finans sektörü dışında faaliyet gösteren ve birleşme ve devralma işlemine
konu olmuş şirketleri kapsamaktadır. Araştırmaya konu olan şirket birleşmeleriyle ilgili veriler Ernst&Young Birleşme ve Satın Alma İşlemleri
Raporları’ndan derlenmiştir. Raporlara göre Türkiye’de toplam birleşme
işlemleri sayısı ve İMKB’de işlem gören finans sektörü dışındaki sektörlerdeki birleşme işlem sayısı Tablo 1’deki gibidir:
Tablo 1. Türkiye’deki tüm birleşme ve devralmalar ile çalışmaya
konu olan firma sayıları
Yıl
Toplam Şirket Sayısı Çalışmaya Konu Olan Şirket Sayısı*
2005
164
13
2006
154
18
2007
182
19
2008
172
15
2009
116
14
Toplam
788
79
*İMKB’de finans sektörü dışında işlem gören işletmeler
Analiz kapsamında yer alan şirketler hedef firma ve satın alan firma
olmak üzere gruplandırılmıştır (bakınız EK 1).
Belirlenen birleşme tarihi olay anı olarak kabul edilmek üzere, birleşme
faaliyetine konu olmuş her bir şirkete ait bu tarih çevresinde işlemin gerçekleşmesinin 5 gün öncesi ve 5 gün sonrasını gösteren (-5/+5) olay aralığı
ve işlemin gerçekleşmesinin 20 gün öncesi ve 20 gün sonrasını gösteren
(-20/+20) olay aralığı içinde kalan günler için bu şirketlerin hisse senedi
fiyatları belirlenmiştir. Ayrıca, piyasa getirilerini hesaplayabilmek için bu
olay aralıklarında piyasa fiyatları belirlenmiştir. Piyasa fiyatı olarak IMKB
100 verileri baz alınmıştır.
Çalışmada kullanılacak fiyatlar günlük ve ikinci seans kapanış fiyatları
olarak alınmıştır. Mevcut dönem içinde herhangi bir günde bazı firmaların
çeşitli nedenlerle işlem görmemesi durumu varsa, o firmaya ait gerçekleşen en son günün kapanış fiyatı işlem görmeyen günlerin fiyatı olarak
alınmıştır.
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4.2. Aşırı Getirilerin Hesaplanması
Olay aralığı belirlendikten sonra, her şirket için olay aralığındaki her
bir gün için hisse senedinin tahmini getirisinin hesaplanması gerekmektedir. Tahmini getiriyi hesaplamak için gerekli olan veriler birleşmeye konu
olan şirketin her bir gün için hisse senedi getirileri ve piyasa endeksi getirileridir. Bunun için ilk olarak, olay aralığı içindeki her bir gün için ilgili şirketin günlük hisse senedi getirilerinin (Ri,t) ve piyasa endeksi getirilerinin
(Rm,t) hesaplanması gerekmektedir.
Ri,t : i şirketi hisse senedinin t gününde
gerçekleşen günlük getirisi
Pi,t : i şirketinin hisse senedinin t günündeki
piyasa fiyatı
Pi,t-1 : i şirketinin hisse senedinin t-1 günündeki
piyasa fiyatı
Rm,t : t günündeki bileşik endeks günlük getirisi
Pm,t : t günündeki bileşik endeks kapanış fiyatı
Pm,t-1 : t-1 günündeki bileşik endeks kapanış fiyatı

Günlük getiriler ve piyasa endeksi getirilerinin hesaplanmasından sonra
ilgili olay aralığındaki her gün için şirketin hisse senedi tahmini getirilerinin hesaplanması gerekmektedir. Tahmini getiri hesaplanabilmesi için
ekonomik ve istatistiksel modeller mevcuttur. Ekonomik modeller sermaye
varlıklarını fiyatlama modeli (CAPM) ve arbitraj fiyatlama modelidir. İstatistiki modeller ise, ortalama düzeltilmiş getiri yöntemi, piyasa modeli ve
piyasaya göre düzeltilmiş getiri yöntemleridir.
Bu çalışmada, istatistiki modellerden olan piyasa modeli kullanılmıştır. Piyasa modelinde piyasa ve ortalama getiriler ile risk arasında ilişki kurulmaktadır (Weston vd, 1998, 218). Çalışmada piyasa modeli kullanılacağından dolayı
tahmini getiri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Piyasa modelinde günlük getiriler (Ri,t) hesaplandıktan sonra, tahmini getiriler (
) hesaplanmaktadır.
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Ri,t : i şirketi hisse senedinin t gününde
gerçekleşen günlük getirisi
: i şirketi hisse senedinin t günündeki
beklenen getirisi
Rm,t : t günündeki bileşik endeks günlük getirisi
: t günündeki hisse senedinin hata terimi E
(

) = 0 ve var(
ve

) = б²

: katsayılar

ve
: tahmin dönemi içinde tahmin edilen
piyasa modeli parametreleri

						
Piyasa modeliyle tahmini getirinin (
) hesaplanmasından sonra
olay aralığındaki her gün için aşırı getiriler hesaplanmaktadır. Aşırı getiri
(eit), i firmasının t zamanında gerçekleşen getirisiyle (Rit) tahmini getirisi
((
)) arasındaki farktan oluşmaktadır. Aşırı getirilerin hesaplanmasından sonra aşırı getirilerin ortalaması hesaplanarak ortalama aşırı getiri
(ARt) bulunmaktadır. Son olarak ise olay aralığında hesaplanan ortalama
aşırı getiriler, sırasıyla birbirleriyle toplanarak, “kümülatif ortalama aşırı
getiriler” (CARt) hesaplanır. Yapılacak işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir:
eit
Art
CARt

: i şirketinin t günündeki aşırı getirisi
: t günündeki ortalama aşırı getiri
: kümülatif ortalama aşırı getiri

Rit: Rit : i şirketi hisse senedinin t günündeki gerçekleşen günlük
getirisi
N
n

: i şirketinin t günündeki beklenen getirisi
: şirket sayısı
: olay aralığındaki gün sayısı

İşlemlerin sonucunda hesaplanan CARt değerleri 0’dan farklı bir değere sahip oluyorsa, ilgili olayın duyurulması firma hisse senetlerinin fiyatlarını etkileyerek o hisse senedinden anormal bir getiri elde edildiğini
göstermektedir. Yani, bu piyasa “yarı güçlü formda” bile etkin değildir.
Dolayısıyla, yatırımcılar kamuya açıklanan bazı duyurulardan yararlanarak anormal getiriler elde edebilirler. Ancak, hesaplanan CARt değerleri
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0’a eşit ise, ilgili olayın kamuya duyurulmasının firmanın hisse senedi fiyatlarını etkilediği ortaya çıkar. Bu durum piyasanın “yarı güçlü formda”
etkin olduğunu gösterir. Yatırımcılar böyle bir piyasada kamuya açıklanan
duyurulardan yararlanarak anormal getiri elde edemezler (Bayazıtlı vd,
2008: 5).
Bu çalışmada test edilecek hipotezler şu şekilde olacaktır:
Ho: t1 – t2 dönemi içerisinde birleşme ve satınalma faaliyetinde bulunan şirketlerin kümülatif ortalama aşırı getirisi (CARt) sıfıra eşittir.
H1: t1 – t2 dönemi içerisinde birleşme ve satınalma faaliyetinde bulunan şirketlerin kümülatif ortalama aşırı getirisi (CARt) sıfırdan farklıdır.
4.3. Çalışma Sonucunda Elde Edilen Bulgular
2005-2009 döneminde çalışmaya konu olan toplam 81 firmanın verileri
olay etüdü yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizler, anlık etkiyi görebilmek
adına -5/+5 gün aralığında ve daha uzun süreli etkiyi görebilmek adına da
-20/+20 gün aralığında yapılmıştır. CARt hesaplamasına %10, %5 ve %1
güven aralıklarında anlamlı olan şirketler dahil edilmiştir.
Tablo 2: -5/+5 aralığı ve -20/+20 aralığında tahmini getiriler için
anlamlı sonuç veren firmalar
Yıl

Toplam
Firma
sayısı

-5 /+5 aralığında anlamlı
sonuç veren firmalar
Hedef firma

2005

13

yok

Satın alan
firma

Acıbadem
Migros
Çimsa

-20/+20 aralığında anlamlı sonuç
veren firmalar
Hedef firma
Tüpraş
Konfrut
İzmir Demir
Çelik
Erdemir Ereğli
Demir Çelik
Acıbadem

Satın alan firma

Çimentaş
Çimsa
Migros
Vestel
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2006

2007

2008
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18

19

15
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Merko Gıda
Yibitaş
Lafarge Orta
Anadolu
Çimento
Deva Holding
Kelebek
Mobilya

Acıbadem
AFM
Uluslararası
Filmcilik
Eczacıbaşı
İlaç
Gıdasa
(Sabancı Hol)
Petkim

Akenerji
Bossa
(Sabancı
Holding)
Kerevitaş
Lükskadife

Enerjisa
(Sabancı
Hol)
İndeks
Bilgisayar
Turkcell
Vestel
Elektronik

Akçansa
Çimento
Sabancı
Holding
Zorlu Enerji

Alsim
Alarko
Eczacıbaşı
İlaç Anel
Telekomünikasyon
Turkcell
Anadolu
Efes
Biracılık

Merko Gıda
Yibitaş Lafarge
Orta Anadolu
Çimento
Deva Holding
Kelebek
Mobilya
Doğan TV
(Doğan
Yayıncılık
Hol.)
Dardanel Su
Ürünleri
Petrol Ofisi
Acıbadem
AFM
Uluslararası
Filmcilik
Eczacıbaşı İlaç
Gıdasa
(Sabancı
Holding)
Petkim
TAV
Havalimanı
(Meinl
Airports)

Akenerji
Bossa (Sabancı
Holding)
Lükskadife
Migros

Akenerji
Batıçim
Enerjisa
(Sabancı
Holding)
İndeks
Bilgisayar
Turkcell
Vestel
Elektronik

Ülker Gıda
Adana Çimento
Akenerji
Tire Kutsan
(Olkusan işlemi),
Yünsa
Akçansa
Çimento
Sabancı Holding
Zorlu Enerji
Aygaz
TAV
Havalimanları
(Havaş)
Zorlu Enerji
Sabancı
HoldingVerbundEnerjisa
Alsim Alarko
Eczacıbaşı İlaç
Koza Grubu
Anel Telekomünikasyon
Turkcell
Anadolu Efes
Biracılık

MALİ

2009

14

E.ON&
Turcas Kuzey
ve Güney
Elk Ür
Klimasan

Aselsan
Elektronik

ÇÖZÜM

Borusan
Telekom
E.ON&Turcas
Kuzey ve
Güney Elk Ür
EczacıbaşıZentiva Sağlık
ve Kim. Ür.
Klimasan

Banvit
Akenerji
Petrol Ofisi
Aselsan
Elektronik
Coca Cola
İçecek

4.4.Yıllara göre -5/+5 olay aralığında ortaya çıkan sonuçlar
2005 yılı : Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan 5 gün öncesinden itibaren CARt değerlerinde artış gözlenmiş olay anında bu durum
tepe noktasına ulaşmıştır. Olay anından sonraki 5 günde de CARt değerleri
pozitif değer almakla birlikte olay anından öncekine göre yüksek, olay anına göre düşük bir trend izlemiştir.
2006 yılı : Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan 3 gün öncesinden itibaren CARt değerlerinde artış gözlenmiş olay anında bu durum
duyurudan bir önceki günle aynı seviyede izlemiştir. Duyuru anından 5
gün öncesi ve duyuru anında CARt değerleri artmış ancak negatif bir seyir
izlemiştir. Olay anından sonraki günde CARt değerlerinde hızlı bir artış
olmuş ve pozitif değer almıştır. Birleşme etkisini olay anından sonraki ilk
günde oldukça hızlı bir biçimde göstermiştir. CARt değeri olay anından
sonraki 3. günde tepe noktasına ulaşmıştır. Olay anından sonra CARt değerleri pozitif değerler almışlardır. Bu durum şirket birleşme ve devralma
duyurularının hisse senedi getirilerine etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, olay anı öncesinde yükselişe geçen CARt değerleri, içeriden öğrenenlerin ticaretine işaret olarak yorumlanabilmektedir.
2007 Yılı : Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan 5 gün öncesinden itibaren CARt değerlerinde artış gözlenmiş, olay anında bu durum
tepe noktasına ulaşmıştır. Olay anından hem önceki hem de sonraki 5 günde de CARt değerleri de pozitif değer almıştır. Olay öncesinde CARt değerleri hızlı bir yükseliş trendine girmiş ve olay anında maksimum değere
sahip olmuştur. Olay anından sonra olay anına göre daha düşük değerde
ama olay anından öncesine göre daha yüksek CARt değerlerine sahip bir
trend oluşmuştur.
2008 yılı : Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan 4 gün önEYLÜL - EKİM 2012
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cesinden itibaren CARt değerlerinde artış gözlenmiş olay anında bu durum tepe noktasına ulaşmıştır. Olay anından hem önceki hem de sonraki 5
günde de CARt değerleri de pozitif değer almıştır. Olay öncesinde yavaş
bir biçimde yükselme trendine giren CARt değerleri olay gününden 1 gün
önceki değere göre çok daha fazla artış göstermiştir. Olay anından sonra
düşüşe geçen CARt değerleri olay anından sonraki 2. günden itibaren tekrar yükselişe geçmiştir. 2008 döneminde olay öncesi ve olay sonrası CARt
değerleri birbirine çok yakın bir trend izlemiştir.
2009 yılı: Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan 2 gün öncesinden itibaren CARt değerlerinde artış gözlenmiştir ancak CARt değerleri
olay anına kadar negatif değerdedir. Her ne kadar olay anında CARt değerleri negatif değerli de olsa, bir önceki güne göre artış göstermiştir. Olay
anından sonraki günlerde CARt değerlerinde olay anından önceki döneme
göre artış olmuştur. Olay anından önce negatif ama artan bir seyir izleyen
CARt değerleri olay anından sonraki 2. günde tepe noktasına ulaşmıştır.
Daha sonra da düşüş eğilimine girmiş ancak, 2. günden öncekine göre daha
yüksek bir seviyede seyretmiştir. CARt değerinin olay anından sonraki 2.
günde maksimum seviyesine ulaşmasına rağmen grafiğin seyri daha önceki dönemlerdeki gibi bir şekilde izlemiştir.
Tablo 3. -5/+5 olay aralığında yıllara göre ARt ve CARt değerleri
2005
olay
günü
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

92

2006

2007

2008

2009

ARt

CARt

ARt

CARt

ARt

CARt

ARt

CARt

ARt

CARt

-0,01805
0,02458
-0,00685
0,00873
0,01592
0,00191
0,01419
-0,01424
0,00132
0,00068
-0,01173

-0,01805
0,00653
-0,00033
0,00840
0,02432
0,02623
0,04042
0,02618
0,02750
0,02819
0,01646

-0,00273
0,00012
-0,00691
0,00224
0,00481
0,00001
0,01898
-0,00531
0,00753
-0,00858
-0,00633

-0,00273
-0,00261
-0,00952
-0,00727
-0,00246
-0,00245
0,01654
0,01122
0,01875
0,01017
0,00384

0,00446
0,01878
0,01879
-0,00250
0,01674
0,00313
-0,00379
0,00159
-0,00348
-0,00473
-0,00270

0,00446
0,02324
0,04204
0,03953
0,05628
0,05941
0,05562
0,05721
0,05372
0,04899
0,04629

0,01859
-0,01032
0,00324
0,00463
0,00111
0,01962
-0,01440
-0,00709
0,01038
0,00195
0,00387

0,01859
0,00827
0,01151
0,01614
0,01724
0,03686
0,02247
0,01538
0,02575
0,02770
0,03157

-0,00093
-0,01041
0,00589
-0,00219
0,00379
0,00290
-0,00155
0,00562
-0,00560
0,00244
-0,00381

-0,00093
-0,01134
-0,00545
-0,00764
-0,00385
-0,00095
-0,00250
0,00312
-0,00248
-0,00004
-0,00385
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0, 07
0, 06
0, 05
0, 04
0, 03
0, 02
0, 01
0
-0, 01

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-0, 02
-0, 03
2005

2006

2007

2008

2009

Şekil 1: -5/+5 olay aralığında yıllara göre ARt ve CARt değerlerinin
seyri
4.5.Yıllara göre -20/+20 olay aralığında ortaya çıkan sonuçlar
2005 yılı : Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan öncesinde
itibaren CARt değerlerinde artış gözlenmiş olay anında bu durum tepe
noktasına ulaşmıştır. Olay anından sonraki günlerde de CARt değerleri pozitif değer almıştır. CARt değeri olay anında maksimum değerini almakla
birlikte, olay anından sonraki CARt değerleri bu değerden daha düşük bir
seviyede olan bir trend izlemiştir. Bu değerler olay anındakinden düşük değerler olmakla birlikte, olay anı öncesine göre daha yüksek bir seviyededir.
Ayrıca, olay anı öncesinde CARt değerlerindeki keskin ve hızlı yükseliş
dikkat çekmektedir.
2006 yılı : Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan önce pozitif
olan CARt değerleri düşüşe geçmiş, hatta olay gününden 7 gün öncesine
kadar negatif olarak seyretmiştir. Olay gününden 3 gün öncesinde CARt
değerleri artışa geçmiş ancak olay gününde bile negatif bir değere sahip olmuştur. Dönem içinde olay anından sonraki ilk günde pozitif CARt değeri
söz konusu olmakla birlikte, sonraki günlerde yine düşüş gözlemlenmiş ve
olay anından sonraki 2. günden sonra negatif CARt değerleri söz konusu
olmuştur. Olaydan sonraki 1. günde CARt değerlerinde hızlı bir yükselme
olmuş ve pozitif bir değer almıştır. Her ne kadar olay öncesinde ve sonraEYLÜL - EKİM 2012
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sında negatif CARt değeri söz konusu olsa da birleşmenin gerçekleşmesinden önceki 3. günden başlayarak birleşmeden sonraki 2. güne kadar bu
değerler artan bir seyir izlemiştir. Bu noktadan sonra CARt değerleri hızlı
bir düşüşe geçip negatif değerler almaya başlamıştır. Olay anından sonra
negatif yönde bir trend gösteren CARt değerleri gözlemlenmiştir. Olay öncesindeki 7 gün boyunca CARt değerleri negatif değerler olsa da bu değerler 3. Günden itibaren yükselişe geçmeye başlamıştır. Dönemin bütününe
negatif CARt değerleri hakim olsa da olay günü ve çevresindeki günlerde
bu değerlerin artış göstermesi şirket birleşme ve devralma duyurularının
hisse senedi getirilerine etkisi olduğunu göstermektedir.
2007 yılı : Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan öncesinde itibaren CARt değerlerinde artış özlenmiş olay anında bu durum tepe noktasına ulaşmıştır. Olay öncesindeki 5. günden itibaren CARt değerleri hızlı
ve keskin bir şekilde artış göstermiştir. Bu durum olay anına kadar devam
etmiş ve olay anında CARt değeri maksimum değere ulaşmıştır. Olay anından sonraki günlerde CARt değerleri de pozitif değer almıştır ancak azalan bir seyir izlemiştir. Olay anından sonraki CARt değerleri olay anından
daha düşük bir seviyede ancak olay öncesindeki CARt değerlerine göre
daha yüksek bir seviyede bir trend izlemiştir.
2008 yılı : Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan öncesinde
itibaren CARt değerlerinde artış gözlenmiş olay anında bu durum tepe
noktasına ulaşmıştır. Birleşmeden önceki 17. günden itibaren CARt değerleri hem pozitif hem de artan bir seyir izlemektedir. Olay anından sonraki
günlerde de CARt değerleri de pozitif değer almıştır ancak azalan bir seyir izlemiştir. Olay anında maksimum seviyeye ulaşmış olan CARt değeri,
olay anından sonra düşüşe geçmiş ancak pozitif bir seyir izlemiştir. Olay
anından önceki 10. güne kadar giden periyot ve olay anından sonraki periyotta CARt değerleri birbirine yakın bir trend göstermiştir.
2009 yılı : Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan önceki 20 ila
10 gün arasında negatif CARt değerleri görülmektedir. Ancak, olay anına yaklaştıkça bu getiriler pozitif hale gelmiş ve artan bir seyir izlemiştir.
Olay anında CARt değeri en yüksek seviyesini görmüştür. Olay anından
önceki 6. günden itibaren CARt değerleri hızlı bir şekilde artmıştır ve olay
anında CARt değeri maksimum değerine ulaşmıştır. Bu durum, içeriden
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öğrenenlerin ticaretinin varlığına dair bir kanıt olarak yorumlanabilmektedir. Olay anından sonraki günlerde de CARt değerleri pozitif değer almıştır
ancak azalan bir seyir izlemiştir. Olay anından sonraki 5. güne kadar düşen
bir seyir izleyen CARt değerleri olay anından önceki değerlere göre daha
yüksek bir seviyede izlemiştir.
Tablo 4: -20/+20 olay aralığında yıllara göre ARt ve CARt değerleri
2005
olay
günü
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2006

2007

2008

2009

ARt

CARt

ARt

CARt

ARt

CARt

Art

CARt

ARt

CARt

0,003243
0,008505
-0,011045
-0,009765
0,002446
0,005027
0,008487
0,006131
0,006203
-0,002698
-0,001120
0,016738
0,002045
0,021098
-0,002579
0,018692
0,046966
0,009071
0,008651
0,000907
-0,000464
-0,017493
-0,022929
-0,021493
0,007420
-0,005288
-0,010419
-0,008423
0,010761
0,005842
0,009579
0,002228
0,007836
-0,006876
0,001355
0,015117
0,006527
-0,002353
-0,010189
-0,008764
0,000877

0,003243
0,011748
0,000702
-0,009063
-0,006617
-0,001590
0,006897
0,013029
0,019232
0,016534
0,015413
0,032151
0,034196
0,055294
0,052715
0,071407
0,118373
0,127443
0,136094
0,137001
0,136538
0,119045
0,096116
0,074623
0,082043
0,076754
0,066335
0,057912
0,068673
0,074515
0,084094
0,086322
0,094158
0,087282
0,088637
0,103753
0,110281
0,107928
0,097739
0,088975
0,089852

-0,00244
0,00868
0,00594
0,00511
0,00487
-0,00716
-0,00089
0,00013
0,00422
-0,00487
-0,00322
-0,00791
0,00026
-0,00682
-0,00717
-0,00929
0,00306
-0,00431
0,00625
0,00500
0,00047
0,01510
-0,00799
-0,00266
-0,00845
-0,00106
-0,00751
0,00278
-0,00719
0,00206
-0,00100
-0,00872
0,01252
-0,01036
-0,00155
-0,01096
0,00052
-0,00215
0,00785
0,00956
-0,01001

-0,00244
0,00624
0,01218
0,01730
0,02217
0,01501
0,01412
0,01425
0,01847
0,01360
0,01038
0,00247
0,00273
-0,00409
-0,01126
-0,02055
-0,01749
-0,02180
-0,01556
-0,01056
-0,01009
0,00502
-0,00298
-0,00564
-0,01409
-0,01516
-0,02266
-0,01988
-0,02707
-0,02500
-0,02600
-0,03472
-0,02220
-0,03256
-0,03411
-0,04507
-0,04455
-0,04670
-0,03884
-0,02928
-0,03929

-0,00650
-0,00614
0,00548
0,00902
0,00333
-0,00339
0,00473
-0,00785
0,00310
-0,00410
-0,00431
0,00216
0,00163
0,00296
-0,00064
-0,00021
0,01013
0,00943
-0,00483
0,00452
0,00972
-0,00626
0,00314
-0,00301
-0,00048
-0,00204
-0,00003
0,00329
-0,00700
0,00215
0,00680
-0,00636
0,00135
-0,00108
0,00323
-0,00479
0,00261
-0,00606
0,00479
-0,00484
0,00525

-0,00650
-0,01264
-0,00716
0,00186
0,00519
0,00180
0,00653
-0,00132
0,00178
-0,00232
-0,00663
-0,00447
-0,00284
0,00012
-0,00052
-0,00073
0,00940
0,01883
0,01400
0,01852
0,02824
0,02198
0,02512
0,02211
0,02163
0,01959
0,01956
0,02285
0,01586
0,01801
0,02481
0,01845
0,01980
0,01872
0,02195
0,01716
0,01976
0,01370
0,01849
0,01365
0,01890

-0,00561
0,00672
-0,00340
0,00915
0,00394
0,00839
-0,00280
-0,00001
-0,00658
0,01443
0,01495
-0,00296
-0,00245
0,00490
-0,00177
0,00566
-0,00800
0,00183
0,00046
0,00494
0,01926
-0,00885
-0,00813
0,00518
0,00059
0,00314
-0,00324
0,00289
-0,00751
-0,00088
0,00943
-0,00427
-0,00340
-0,00633
-0,00033
0,00628
-0,00456
-0,00146
0,00129
0,00697
-0,00495

-0,00561
0,00111
-0,00229
0,00686
0,01080
0,01919
0,01639
0,01638
0,00980
0,02423
0,03918
0,03622
0,03377
0,03866
0,03689
0,04256
0,03456
0,03639
0,03685
0,04179
0,06104
0,05220
0,04407
0,04925
0,04984
0,05298
0,04974
0,05263
0,04512
0,04424
0,05367
0,04940
0,04600
0,03967
0,03935
0,04563
0,04107
0,03961
0,04091
0,04787
0,04292

-0,00337
0,01028
-0,00327
-0,01114
-0,00324
-0,00853
0,00039
0,01721
0,00506
0,00188
-0,01391
0,00268
0,01414
-0,00367
-0,00601
0,00141
0,00493
0,01489
0,01258
0,00517
0,00624
-0,00737
0,00049
-0,01062
-0,00286
-0,00828
0,00994
-0,00348
0,00905
-0,00576
-0,00112
-0,00355
-0,00060
-0,01110
-0,00560
0,01429
-0,00176
0,00462
-0,00476
0,00983
0,00283

-0,00337
0,00691
0,00364
-0,00750
-0,01074
-0,01927
-0,01888
-0,00167
0,00340
0,00528
-0,00864
-0,00595
0,00819
0,00452
-0,00149
-0,00008
0,00485
0,01974
0,03232
0,03750
0,04374
0,03637
0,03686
0,02624
0,02339
0,01510
0,02504
0,02156
0,03061
0,02485
0,02373
0,02018
0,01958
0,00849
0,00289
0,01718
0,01542
0,02004
0,01528
0,02511
0,02795
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Şekil 2: -20/+20 olay aralığında yıllara göre CARt değerlerinin seyri
4.6. 2005-2009 dönemi geneli için elde edilen bulgular
Her yıl için ayrı ayrı yapılan analizlerin yanı sıra bütün yılları kapsayan
firma verileri üzerinden -5/+5 ve -20/+20 olay aralıkları için de kümülatif
ortalama aşırı getiriler hesaplanmıştır.
-5/+5 olay aralığı için yapılan hesaplamalarda, 2005-2009 döneminde
bu aralıkta istatistiki olarak anlamlı tahmini getirilere sahip olan firmalar
işleme dahil edilmiştir. Bu dönemde bu aralık için 2005 yılında 3 firma,
2006 yılında 8 firma, 2007 yılında 8 firma, 2008 yılında 9 firma, 2009 yılında 5 firma olmak üzere toplam 33 firma verisi analizlerde kullanılmıştır.
Bu analiz sırasında her firma için ait oldukları dönemin verileri kullanılmıştır. Yani, örneğin 2005 yılı için analiz edilen toplam 13 şirketten istatistiki olarak anlamlı tahmini getirilere sahip 2005 yılı kümülatif ortalama
aşırı getiriler hesaplamasına dahil olan Acıbadem, Migros ve Çimsa şirketleri 2005-2009 dönemi kümülatif ortalama aşırı getiriler hesaplamasında
da dahil edilmiştir. Aynı durum diğer yıllarda analize dahil edilen firmalar
için de geçerlidir.
Şekil 3’de bu döneme ait CARt grafiği görülmekte olup grafiğin seyri
her yıl ayrı ayrı yapılan hesaplamalarda elde edilen grafiklerle benzerlik
göstermektedir.
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Şekil 3: 2005-2009 dönemi -5/+5 olay aralığı CARt grafiği
Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan önce ve sonra hep pozitif CARt değerleri görülmektedir. Bu getiriler olay anına yaklaştıkça artış göstermektedir ve en yüksek seviyeye ise olay anından sonraki günde
gelmektedir. CARt değerleri olay anından önceki günlerde, olay anından
sonraki günlere göre daha düşük seviyede ancak pozitif bir trend izlemiştir.
CARt değerleri olay anından önce hızlı bir artış göstermiş ve hep pozitif
değerler almıştır. 2005-2009 -5/+5 olay aralığına baktığımızda daha önceki
dönemlere benzer bir durumun varlığı söz konusudur. Yani olay öncesinde
CARt değerlerinde hızlı bir artış gözlenmekte, olay anında ya da olaydan
1 gün sonrasında maksimum değerine ulaşmakta ve sonrasındaysa düşüşe
geçmektedir. Ancak bu düşüş o kadar hızlı olmamakla birlikte bazı günlerde artış bile gözlemlenmektedir. Genel olarak olay anından sonraki CARt
değerleri, olay anından önceki CARt değerlerine göre daha yüksek bir seviyede izlemektedir. CARt değerlerinin olay öncesinde hızlı bir şekilde artış trendine girmesi dönemin genelinde de içeriden öğrenenlerin ticaretinin
varlığının olduğu konusunda bir işaret olarak yorumlanabilmektedir. Bu
durum tek tek her dönem için de incelendiğinde benzer bir sonuç göstermiştir. Görüldüğü üzere şirket birleşme ve devralma duyurularının hisse
senedi getirilerine etkisi dönemin bütününe bakıldığında da görülmektedir.
-20/+20 olay aralığı için yapılan hesaplamalarda da, -5/+5 olay aralığı hesaplamalarında kullanılan yöntem izlenmiştir. 2005-2009 döneminde
bu aralıkta istatistiki olarak anlamlı tahmini getirilere sahip olan firmalar
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işleme dahil edilmiştir. Bu dönemde, bu aralık için 2005 yılında 9 firma,
2006 yılında 13 firma, 2007 yılında 16 firma, 2008 yılında 12 firma, 2009
yılında 9 firma olmak üzere toplam 59 firma verisi analizlerde kullanılmıştır. Bu analiz sırasında her firma için ait oldukları dönemin verileri kullanılmıştır. Şekil 4’de bu döneme ait CARt grafiği görülmekte olup grafiğin
seyri her yıl ayrı ayrı yapılan hesaplamalarda elde edilen grafiklerle benzerlik göstermektedir.

Şekil 4: 2005-2009 dönemi -20/+20 olay aralığı CARt grafiği
Birleşme faaliyetiyle ilgili duyuru yapılmadan önce ve sonra hep pozitif CARt değerleri görülmektedir. Bu getiriler olay anına yaklaştıkça artış
göstermekte ve en yüksek seviyeye olay anında gelmektedir. CARt değerleri olay anından önceki günlerde, olay anından sonraki günlere göre daha
düşük seviyede ancak pozitif bir trend izlemiştir. Bu döneme ait -20/+20
olay aralığını kapsayan grafik her yıl için ayrı ayrı elde edilen grafiklerle
ve -5/+5 olay aralığı grafikleriyle benzer bir trend göstermektedir. 2006
yılına ait -20/+20 olay aralığında 2006 yılı hariç diğer yılların hepsinde
olay öncesinde CARt değerleri artış gösterip sonrasında düşüşe geçmiştir.
Ancak yine 2006 yılı haricindeki bütün yıllarda olay sonrası CARt değerleri olay öncesine göre daha yüksek seviyededirler. Olay sonrasında CARt
değerleri düşüşe geçse de olay öncesindeki değerlere göre daha yüksek bir
trend izlemiştir. Olay öncesinde CARt değerlerinde gözlemlenen hızlı artış
yıllar için tek tek yapılan analizde de benzer bir özellik göstermektedir.
98

EYLÜL - EKİM 2012

MALİ

ÇÖZÜM

5.SONUÇ
Elde edilen bulgular sonucunda şirket birleşmelerinde, birleşmeye konu
olan şirketlerin olay aralıklarında 0’dan farklı CARt değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. -5/+5 ve -20/+20 olay aralığında incelenen birleşme faaliyetlerinde birleşme öncesinde CARt değerlerinde hızlı bir artış olmuştur.
CARt değeri olay anında ya da olay anından 1 gün sonrasında maksimum
seviyesine ulaşmıştır. Daha sonra CARt değerleri düşüşe geçmiştir. Ancak,
CARt değerlerinin olay anından sonra izlediği trend, olay anından önceki
trende göre daha yüksek bir seviyededir. Ayrıca, olay anından önce CARt
değerlerinde gözlemlenen hızlı artış birleşmenin sağlayacağı anormal getirilerden faydalanmayı kolaylaştırıcı içerden öğrenenlerin ticaretiyle ilgili
bir durumun varlığının söz konusu olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.
Ayrıca, İMKB üzerinde yapılan diğer çalışmalar da piyasanın etkinliğini bozan birçok anomalinin varlığını ortaya koymuştur. Bu anomalilerin
varlığı sayesinde yatırımcıların piyasadan anormal getiri elde edebilecekleri çalışmaların sonucunda ortaya konmuştur.
Elde edilen bu bulgular ve sonuçlar doğrultusunda CARt değerleri,
0’dan farklı olduğu için H0 hipotezi red edilmiş ve alternatif hipotez olan
H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu durum, İMKB’nin henüz yarı-etkin formda bile olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, bu piyasada kamuya yapılan duyurulardan yararlanarak anormal getiri elde edilebilmektedir. Sonuç
olarak, çalışmaya konu olan firmalardan elde edilen veriler doğrultusunda
şirket birleşme ve devralma duyurularının hisse senedi getirisine bir etkisi
olduğu tespit edilmiş ve bu durum mevcut piyasanın etkinliği konusunda
bilgi vermiştir.
KAYNAKÇA
Akgüç Ö. (1998). Finansal Yönetim. İstanbul : Avcıol Basım Yayın.
Akıncı, Ö. vd, (2005, Şubat). The Effectiveness of Foreign Exchange Interventions for the Turkish Economy: A Post-Crisis Period Analysis,
Central Bank of the Republic of Turkey Research Department Working
Paper, No:05/06.
Aydın, N. (1986, Kasım). “İşletmelerin Dışsal Büyümeleri: Birleşme,
Satınalma ve Konsolidasyon”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, 4, 2 (1986) : 201-202.
EYLÜL - EKİM 2012

99

MALİ

ÇÖZÜM

Aygören, H., Uyar, H. (2007). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
(İMKB)Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi”,
İMKB Dergisi, 9, 36 (2007) : 33-51.
Bekçioğlu, S. vd, (2004, Ocak). “Kurulan İşbirliklerin İMKB’ye Kayıtlı
İzocam, Çelebi ve Netaş Firmalarının Hisse Senetleri Üzerindeki Etkisinin
Ölçülmesi: Bir Olay Etüdü Denemesi” Muhasebe ve Finansman Dergisi,
21 (2004) : 43-48.
Beyazıtlı, E. vd, (2008). “Kâr Payı Dağıtma Duyurularının Firmaların
Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İMKB’ye Kayıtlı Taş Toprağa Dayalı Sanayide Faaliyet Gösteren Bazı Firmalar Üzerinde Bir Olay Etüdü Çelişmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 26 (2008). 1-16.
Campell J. vd, (1997). The Econometrics of Financial Markets, New
Jersey : Princeton University Press.
Ceylan A. (2003). İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa : Ekin Kitapevi.
Çukur, S., Eryiğit, R. (2006, Haziran). “Banka Birleşme ve Devralma Olaylarının Borsadaki Etkisi” İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 243
(2006) : 96 -107.
Çukur, S., Eryiğit, R. (2007, Mayıs). “Yatırım Ortaklıkları ve Bedelsiz
Sermaye Artırımları: İMKB’de Ampirik Bir Analiz”, İktisat, İşletme ve
Finans Dergisi, 254 (2007) : 73-85.
Duso T. vd, (2006, Eylül). Is The Event Study Methodology Useful for
Merger Analysis? A Comparison of Stock Market and Accounting Data,
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial Forschung -WZB, Social Science
Research Center, Governance and Efficiency of Economic Systems, Discussion Paper No: 163, Berlin.
Elmas, B. (2007) İşletme Politikalarından Şirket Birleşmelerinin
Hisse Senedi Fiyatı Üzerine Etkisi : İMKB Örneği (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) Erzurum, Atatürk Üniversitesi
Fatum, R., King, M. (2005, Mayıs). Rules versus Discretion in Foreign Exchange Intervention: Evidence from Official Bank of Canada HighFrequency Data, EPRU Working Paper Series, No: 04-24.
Gülcan Z. (2010). Şirket Birleşme ve Devralma Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri: İMKB Örneği, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) Denizli, Pamukkale Üniversitesi
100

EYLÜL - EKİM 2012

MALİ

ÇÖZÜM

Hirt G. A., Block S.B. (2006). Fundamentals of Investment Management. New York : MCGraw-Hill/Irwin Publishing.
İçke Turan, B. (2006) Firma Birleşme ve Satın Almalarının Hisse
Senedi Değeri Açısından Analizi ve İMKB’de Bir Uygulama (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, Marmara Üniversitesi.
Kaderli, Y. (2007). “Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların
Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi”
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36 (2007) : 144-154.
Kaderli, Y., Demir, S. (2009). “Yatırım Kararı Duyurularının Hisse
Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Olay Etüdü Yöntemi”,
Mali Çözüm Dergisi, 91 (2009) : s.45-65.
Karan M. B. (2001). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara :
Gazi Kitabevi.
Kıymaz, H. (1996). “Halka İlk Arz Edilen Hisse Senetlerinin Performansları”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Özel Sayı (1996)
Koçyiğit, M., Kılıç, A. (2008, Ekim). “Leasing Sektöründe KDV Oranı
Değişikliğinin İMKB’de İşlem Gören Leasing Şirketlerinin Hisse Senedi
Getirisine Etkisi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40 (2008) : 165-174.
Korkmaz T., Ceylan A. (2006). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer
Analizi, Bursa : Ekin Kitabevi.
Mandacı, P. E. (2003, Ekim). “İMKB’de Genel Seçimler Öncesi ve Sonrasında Anormal Fiyat Hareketlilikleri”, İMKB Dergisi, 7, 27 (2003): 1-16.
Mandacı, P. E. (2004). “Şirketlerin Birleşme ve Satın Alma Duyurularının Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri”, İktisat, İşletme ve Finans
Dergisi, 225, (2004) : 118- 124.
Mandacı, P. E. (2005). “Şirket Birleşmelerinin Şirketlerin Finansal
Yapı ve Performansına Etkileri”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 223
(2005) : 60- 67.
Mutan, O. ve Topçu, A. (2009). “Türkiye Hisse Senedi Piyasasının 19902009 Tarihleri Arasında Yaşanan Beklenmedik Olaylara Tepkisi”, Sermaye
Piyasası Kurulu, 02.03.2010 tarihinde http://www.spk.gov.tr/yayingoster.as
px?yid=1012&ct=f&action=displayfile adresinden erişildi.
Rao R.K.S. (1995). Financial Management: Concept and Application,
Southwestern College Publishing, Cincinnati.
EYLÜL - EKİM 2012

101

MALİ

ÇÖZÜM

Rekabet Kurumu, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 ve 2009 yıllarına ait Yıllık Raporlar, Ankara : Rekabet Kurumu
Simpson, J. D., Hosken, D. (1998, Ocak). Are Retailing Mergers Anticompetitive? An Event Study Analysis, 14.10.2009 tarihinde http://www.google.
com/books?hl=tr&lr=&id=-RmXIK-T7m8C&oi=fnd&pg=PA24&dq=Are+
Retailing+Mergers+Anticompetitive%3F+An+Event+Study+Analysis+danie
l+hosken+john+david+simpson&ots=1nK0Ytgz7L&sig=K0GV5gb5p3Cw3
r26Er8atjzqoLo#v=onepage&q&f=false adresinden erişildi.
Teker, S., Erkit, Ö. (2003). “The Performance of IPOS in İstanbul Stock
Exchange in Year 2000”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4, 1, (2003) : 117-128.
Ural, M., Acar Balaylar, N. (2008). “Türk Bankacılık Sektöründe Konsalidasyonların Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkilerinin Analizi” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 524, (2008) : 15-28
Yörük, N., Ban, Ünsal. (2006, Nisan). “Şirket Birleşmelerinin Hisse
Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB’de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 30,
(2006): 88-101.
Weston J. vd, (1998). Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance, Prentice. New Jersey : Hall Inc.
h t t p : / / w w w. i m k b. gov. t r / c o m p a n y n ew s / c o m p a n y n ew s. a s p x
(05.03.2010)

102

EYLÜL - EKİM 2012

MALİ

ÇÖZÜM

EK 1: Çalışmaya konu olan şirketler
Birleşme
Tarihi

Hedef Firma
Normandy
Madencilik
Aydın Yazılım

2005

Konfrut
Mastra
Madencilik
Tansaş
International
Hospital
Tüpraş
Lalapaşa Çimento
Standart Çimento
İzmir Demir
Çelik
Innova
Kent Gıda
Erdemir Ereğli
Demir Çelik

Satın Alan
Firma
Koza Grubu

Satın Alan
Firmanın
Menşei

Birleşmenin
Gerçekleştiği Sektör

Türkiye

Madencilik

Türkiye

Bilişim

Almanya

Gıda ve İçecek

Koza Grubu

Türkiye

Madencilik

Migros

Türkiye

Perakende

Acıbadem

Türkiye

Sağlık

Koç-Shell
Çimentaş
Çimsa
Şahin-Koç
Çelik Sanayi
Anel Telekom
Cadbury
Schweppes

Türkiye
Türkiye
Türkiye

Enerji
Çimento
Çimento

Türkiye

Demir-Çelik

Türkiye

Bilişim

İngiltere

Gıda ve İçecek

Oyak-Arcelor

Türkiye

Demir-Çelik

Vestel
Savunma
Dinter GMBH
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Karadeniz Örme
Sanayi
Merko Gıda
Petrol Ofisi
Birim Bilgi İşlem
Limaş Liman
Hizmetleri
A-Tel
Tufanbeyli
Elektrik Üretim
Kelebek Mobilya
Deva Holding
Elazığ Çimento

2006

Aplus Hastane
Otelcilik
Hizmetleri
Dardanel Su
Ürünleri
İzocam

Usaş Uçak Servisi
A.Ş. havayolu
ikram hz
Ti Ro Ro
Denizcilik
Doğan TV
(Doğan Yay. Hol)
Akkur Enerji
Yibitaş Lafarge
Orta Anadolu
Çimento
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İndeks
Bilgisayar
Aetna SA
OMV
Vestel
Elektronik

Türkiye

Tekstil

Yunanistan
Avusturya

Gıda ve İçecek
Enerji

Türkiye

Bilişim

Batıçim

Türkiye

Liman Hizmetleri

Turkcell
Enerjisa
(Sabancı
Holding)
Özbıyık ve
Göknar Ailesi
International
Pharma
Çimentaş
İzmir Çimento

Türkiye

Telekomünikasyon

Türkiye

Enerji

Türkiye

İmalat

Bermuda

İlaç

Türkiye

Çimento

Acıbadem

Türkiye

Sağlık

Yıldız Holding

Türkiye

Gıda ve İçecek

FransaKuveyt

Yalıtım

Türkiye

Hizmet

Gentaş

Türkiye

Denizcilik

Axel Springer

Almanya

Medya ve Eğlence

Akenerji
CimporCimentos de
Portugal SGPS
SA.

Türkiye

Enerji

Portekiz

Çimento

Saint Gobain
Isover ve
Alghanim
Industries
THY Do&Co
İkram
Hizmetleri
A.Ş.
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Ladik Çimento
Uptown
Olkusan Oluklu
Eczacıbaşı İlaç
Ash Plus
Oysa Çimento

2007

İskenderun
Çimento
Fabrikası
Mem Enerji
Bim
TAV
Havalimanları
Demirdöküm
Rotor Elektrik
Gıdasa (Sabancı
Holding)
Acıbadem
Havaş
Entek Elektrik
Pektim
AFM Uluslararası
Filmcilik
Tire Kutsan

Akçansa
Çimento
Yünsa
Tire Kutsan
Zentiva
Batı Anadolu
Çimento
Sabancı
Holding

ÇÖZÜM

Türkiye

Çimento

Türkiye
Türkiye
Çek Cumh.

Tekstil
Üretim
İlaç

Türkiye

Çimento

Türkiye

Çimento

Adana
Çimento

Türkiye

Çimento

Akenerji
Ülker Gıda

Türkiye
Türkiye

Enerji
Perakende

Meinl Airports

Avusturya

Hava İşletmeciliği

Vaillant
Zorlu Enerji
MGS
Marmara Gıda
Abraaj
Limited
TAV
Havalimanları
Aygaz

Almanya
Türkiye

Üretim
Enerji

Türkiye

Gıda

B. Arap Emir.

Sağlık

Türkiye

Hizmetler

Türkiye
TürkiyeAzerbaycan
-Suudi
Arabistan

Enerji

Velios

Rusya

Medya ve Eğlence

Mondi

Avusturya

Üretim

SocarTurcas-Injas
Konsorsiyumu

Petrokimya
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Migros

BC PartnersTurkven-DeA
Capital

İng-İtalyaTürkiye

Perakende

Solectron
Elektronik

Anel Telekomünikasyon

Türkiye

Üretim

Zorlu Enerji

Türkiye

Enerji

Eczacıbaşı İlaç

Türkiye

İlaç

Koza Grubu
Küçükçalık
Mefruşat
Yıldız Holding
Sabancı
HoldingVerbundEnerjisa
Escort
Bilgisayar
Migros
Akkardan
Tekstil
Anadolu Efes
Biracılık
Alsim Alarko
CEZ
Turkcell

Türkiye

Medya ve Eğlence

Türkiye

Tekstil

Türkiye

Gıda ve İçecek

Ankara Doğal
Elektrik Ür.
Monrol Nükleer
Ürünler
Kanaltürk
Lükskadife
2008

Kerevitaş
Başkent Elektrik

TNB Bilgisayar
Maxi Market
Bossa (Sabancı
Holding)
Tekel Bira
Meram Elektrik
Akenerji
Superonline
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TürkiyeAvusturya

Enerji

Türkiye

Üretim

Türkiye

Perakende

Türkiye

Tekstil

Türkiye

Gıda ve İçecek

Türkiye
Çek Cumh
Türkiye

Enerji
Enerji
Bilişim
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Çoban Et
Mikes
Mikrodalga
Güney Akçakoca
Alt Havzası
Sandras Su
E.ON&Turcas
Kuzey ve Güney
Elekt
Egemer Enerji
Dardanel Su
Lafarge Aslan
Çimento
2009

Klimasan
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BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN SATIŞ İADELERİ
İLE İLGİLİ FİNANSAL RAPORLAMA YAKLAŞIMLARI
FINANCIAL REPORTING APPROACHES FOR SALES RETURNS
AFTER THE BALANCE SHEET DATE
Dr. Ahmet TÜREL*
Öz
Bu çalışmada bilanço tarihinden önce satılan mallarla ilgili olarak bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan satış iadeleri ile ilgili farklı finansal raporlama yaklaşımları ve finansal tablolara olacak etkileri örnekler üzerinde
incelenmiştir. Örnekler kapsamında geleneksel yaklaşımlar ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) öngörülen uygulamaları
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar, Satış İadeleri, UMS 18, UMS 10, UMS 37
Abstract
The purpose of this paper is to illustrate different accounting treatments
for sales returns and their impacts on the financial statements when the recognition of revenue occurs in one period while substantial returns occur in
later periods. Hypothetical case studies were developed to compare the traditional approaches with the International Financial Reporting Standards.
Keywords: Events after the Reporting Period, Sales Returns, IAS 18,
IAS 10, IAS 37
1.Giriş
Ticari mallar veya üretilen mamuller, satışından sonra; ilgili ürünlerin
kusurlu olması, istenilen kalitede veya nitelikte olmaması veya alış bedelinin ödenememesi gibi birçok nedenlerle iade edilebilmektedir. Bazı firmalar ise alıcılarına hiçbir sebep olmaksızın aldıkları malı iade etme hakkı

* İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
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tanımaktadır. Bu nedenlerden dolayı birçok işletme satış iadeleri ile sıkça
karşılaşabilmektedir. Bazı sektörlerde iadelerin satışlara oranının oldukça
yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin, dergi gibi süreli yayın aboneliği satan işletmelerin brüt satışları üzerinden iade oranı %65’i bulabilmektedir (Kieso, Weygant ve Warfield, 2011, 960). İşletmeler, bilanço tarihinden önce yapılan satışlarla ilgili olarak bilanço tarihinden sonra ortaya
çıkan veya çıkması beklenen, işletmenin finansal durum ve performansını
etkileyen satış iadeleri ile ilgili uygun bir finansal raporlama yapmakla yükümlüdürler. Bilanço tarihinden sonraki satış iadeleri, bilanço tarihi ile yönetim kurulunun finansal tabloları yayım için onayladığı tarih arasındaki
satış iadelerini temsil etmektedir (bakınız Şekil 1).
Bu çalışmada bilanço tarihinden veya raporlama döneminden sonra
ortaya çıkan satış iadeleri ile ilgili sekiz farklı raporlama yaklaşımı ve finansal tablolara olacak etkileri iki farklı örnek üzerinde incelenmiştir. Örnekler kapsamında öncelikle bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan satış
iadeleri ile ilgili olarak mevcut uygulamadaki geleneksel yaklaşımlar hatırlatılmıştır. Daha sonra, yeni yasalaşan Türk Ticaret Kanunu kapsamında da
yürürlüğe girmesi ümit edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) öngörülen uygulamaları sunulmuştur.
2. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Satış İadelerinin
Raporlanması
Bilanço tarihinden önce satılan bir malla ilgili olarak bilanço tarihinden
sonra ortaya çıkan satış iadeleri “işlem bazlı yaklaşımlar” ve “dönem bazlı yaklaşımlar” olmak üzere iki temel şekilde muhasebeleştirilebilmektedir. Ülkemizdeki geleneksel uygulamayı da içinde sınıflandırabileceğimiz
işlem bazlı yaklaşımlar ile ilgili olarak aşağıdaki Örnek 1’de görüleceği
üzere altı farklı finansal raporlama alternatifi mevcuttur. İlk üç yaklaşımda
finansal tabloların bilanço tarihinde (31 Aralık) hazırlandığı ve onaylandığı varsayılmakta, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan finansal olaylar
gelecek dönemin finansal tablolarına yansıtılmaktadır. Başka bir ifadeyle,
satışı yapılmamış ürün satılmış gibi, gerçekleşmemiş gelir gerçekleşmiş
gibi raporlanmaktadır. Geleneksel uygulamada belgeye karşı yükümlülüğü
olan işletmeler belgede ne yazıyorsa onu yapmaktadırlar. Belge tabanlı bu
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uygulamada işletmenin finansal durum (bilanço) ve performansı (gelir tablosu) doğruyu yansıtmamaktadır (Pekdemir, 2010).
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan satış iadelerinin UFRS’ye göre raporlanmasında UMS 18 Hâsılat, UMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço
Tarihinden) Sonraki Olaylar ve UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve
Koşullu Varlıklar etkili olmaktadır. UMS 18’e göre işletmenin malların
sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmemesi durumunda
hâsılat kayıtlara alınmaz. İşletmenin, sahiplikle ilgili önemsiz bir riski taşıması durumunda ise işlem satış niteliğinde kabul edilir ve hâsılat kayıtlara
alınır (UMS 18, p.14). Örneğin, alıcının memnun kalmaması durumunda
iade hakkının olduğu bir satışta hâsılat, satıcının gelecekteki mal iadelerini
güvenilir biçimde tahmin edebilmesi ve geçmiş deneyimler çerçevesinde
karşılık ayırması koşuluyla, satışın gerçekleştiği tarih itibariyle kayıtlara
alınır (UMS 18, p.17).
UMS 10’a göre finansal tabloların, ait olduğu döneme ait ve raporlama döneminden sonra fakat finansal tablolar onaylanmadan önce ortaya
çıkan güncel bilgileri yansıtması gerekmektedir. UMS 10’a göre bilanço
tarihinden onaylanma tarihine kadar geçen süre içerisinde ortaya çıkan
olaylardan bazıları ile ilgili düzeltme kaydı yapılması gerekirken, bazıları
için sadece açıklama yapılması yeterli olmaktadır. (UMS 10, p.3). Bilanço
tarihinden önce satılan varlıklardan elde edilen gelirlerin, bilanço tarihinden sonra belirli olması dönem sonu itibariyle düzeltme kaydı yapılmasını
gerektirmektedir (UMS 10, p.9).
UMS 37’ye göre geçmiş bir olaydan kaynaklanan bir yükümlülüğün
(hukuki veya zımni) bulunması durumunda işletmenin karşılık gideri kaydetmesi gerekmektedir (UMS 37, p.14). İşletmenin zımni kabulden doğan
yükümlülükleri varsa, bir başka deyişle geçmişteki uygulamalar, yayımlanmış politikalar veya yeterince belirli açıklamalarla, belirli sorumlulukları üstleneceğini diğer şahıslara taahhüt etmişse ve bunun sonucunda,
işletmenin bu sorumlulukları yerine getireceği konusunda diğer şahıslar
nezdinde geçerli bir beklenti oluşmuşsa işletmenin karşılık gideri kaydetmesi gerekmektedir (UMS 37,p.10). Örneğin, bir mağaza herhangi yasal
bir yükümlülüğü olmamasına rağmen üründen tatmin olmayan müşterilerine geri iade hakkı tanıyabilir. Böylece bilanço tarihinde zımni bir yükümlülük ortaya çıkmış olur.
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UMS 10’a göre finansal tablolar bilanço tarihinden onaylanma tarihine kadar gerçekleşen olaylardan etkilenmekte fakat onaylanma tarihinden
sonraki olaylardan etkilenmemektedir. UFRS belge tabanlı değil, işlem
tabanlı bir uygulamadır. Faturanın nasıl düzenlendiği UFRS uygulamasını etkilemez. Aşağıdaki Şekil-1’de bilanço tarihi ile finansal tabloların
topluma duyurulması veya vergi dairesine sunulması arasında geçen süreç
görülebilir.
Şekil-1 Bilanço Tarihi ile Finansal Tabloların Topluma Duyurulması
Arasındaki Süreç

UFRS’ye göre işletmeler içinde bulundukları sektör ile ilgili koşulları
dikkate alarak aşağıdaki örneklerde ayrıntılı olarak açıklanacak olan üç
farklı işlem bazlı (ertelemeli yaklaşım, iptalli yaklaşım, senkron yaklaşım)
yaklaşımı veya iki farklı (kredili satışlar, peşin veya kredi kartı ile satışlar)
dönem bazlı yaklaşımı benimseyebilirler.
3.Örnek 1 (İşlem Bazlı Yaklaşımlar)1
A İşletmesi maliyeti 800 TL olan 100 adet malı 25.12.2012 tarihinde 1.000 TL‘ ye bedeli 15 gün sonra tahsil edilmek üzere kredili olarak
satmıştır. Geçmiş tecrübelere göre yapılan satışların yaklaşık %10’u daha
sonra iade edilmektedir. 25.12.2012 tarihinde satılan malların 5 adedi istenilen kalitede olmadığı için 5.1.2013 tarihinde geri gelmiştir.
3.1. Geleneksel Yaklaşım_A
Geleneksel Yaklaşım_A’ da bilanço tarihinden önce satılan bir mal için
bilanço tarihinden sonra iade faturası düzenlenmesi durumunda yapılan
düzeltme kaydının 31.12.2012 tarihli bilanço ve 2012 yılı gelir tablosu
üzerinde bir etkisi olmamaktadır. Düzeltme kaydı 2013 yılı sonuçlarını et1 Satış işlemi önemli bir vade içermediğinden (vadeli fiyat ile peşin fiyat arasında fark
olmadığı kabul edildiğinden) satış anında yapılan kayıtta geleneksel yaklaşımlar ve UFRS
uygulamaları arasında bir fark olmamaktadır.
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kilemektedir. 2012 yılı gelir tablosunda satışlar 1.000 TL ve satılan ticari
mallar maliyeti 800 TL olarak raporlanmaktadır. 31.12.2012 tarihli bilançoda da iade alınan mallar raporlanmamakta, ticari mallar olduğundan 40
TL daha düşük, alacaklar olduğundan 50 TL daha yüksek ve dolayısıyla
kâr olduğundan 10 TL yüksek raporlanmaktadır.
25.12.2012
Alıcılar
Yurtiçi Satışlar

1.000
1.000
25.12.2012

Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Ticari Mallar
5.1.2013
Ticari Mallar
Önceki Dönem Gider ve Zararları
Alıcılar

800
800
40
10
50

3.2. Geleneksel Yaklaşım_B
Geleneksel Yaklaşım_B’ de bilanço tarihinden önce satılan bir mal için
bilanço tarihinden sonra normal fatura düzenlenmesi durumunda yapılan
düzeltme kaydının 31.12.2012 tarihli bilanço ve 2012 yılı gelir tablosu
üzerinde bir etkisi olmamaktadır. Düzeltme kaydı 2013 yılı sonuçlarını etkilemektedir. 2012 yılı gelir tablosunda satışlar 1.000 TL ve satılan ticari
mallar maliyeti 800 TL olarak raporlanmaktadır. 31.12.2012 tarihli bilançoda da ticari mallar olduğundan 40 TL daha düşük, alacaklar olduğundan
50 TL daha yüksek ve dolayısıyla kâr olduğundan 10 TL yüksek raporlanmaktadır. 5.1.2013 tarihli kayıt bir iade işleminden çok bir mal alış işlemi
olarak yorumlanabilir. İade alınan mallar 2013 yılı içinde aynı fiyata satıldığında işletme kâr ya da zarar raporlamayacaktır. Bu yaklaşımda 2013
yılına ilişkin kâr 2012 yılında raporlanmış olmaktadır.
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25.12.2012

Alıcılar
Yurtiçi Satışlar

1.000
1.000
25.12.2012

Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Ticari Mallar

800
800
5.1.2013

Ticari Mallar
Alıcılar

50
50

3.3. Geleneksel Yaklaşım_C
Geleneksel Yaklaşım_C’ de bilanço tarihinden önce satılan bir mal bilanço tarihinden sonra iade edildiğinde aşağıdaki kayıtlar yapılabilmektedir. Bilanço tarihinden sonra yapılan kayıtların 31.12.2012 tarihli bilanço
ve 2012 yılı gelir tablosu üzerinde bir etkisi olmamaktadır. 2012 yılı gelir
tablosunda satışlar 1.000 TL ve satılan ticari mallar maliyeti 800 TL olarak raporlanmaktadır. 31.12.2012 tarihli bilançoda da ticari mallar olduğundan 40 TL daha düşük, alacaklar ise olduğundan 50 TL daha yüksek
ve dolayısıyla kâr olduğundan 10 TL yüksek raporlanmaktadır. Düzeltme
kaydı 2013 yılı sonuçlarını etkilemektedir. Bir kontra hesap olan “Satıştan
İadeler” hesabı net satışlara ulaşmak için gelir tablosunda “Satışlar” hesabından çıkarılmaktadır. Bu yaklaşımda işletmede ilk üç ay satış yapılmadığı varsayıldığında, geçici vergi döneminde hazırlanan gelir tablosunda
anlamsız sonuçlar (Net satışlar -50 TL, satılan ticari mallar maliyeti +40
TL) raporlanmaktadır.
25.12.2012
Alıcılar
Yurtiçi Satışlar

1.000
1.000
25.12.2012

Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Ticari Mallar
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5.1.2013
Satıştan İadeler
Alıcılar

50
50
5.1.2013

Ticari Mallar
Satılan Ticari Mallar Maliyeti

40
40

3.4. UFRS Yaklaşımı_A (Ertelemeli Yaklaşım)
UFRS Yaklaşımı_A’ da bilanço tarihinden önce satılan bir mal bilanço tarihinden sonra iade alındığında satışın yapılmadığı ve gelirin gerçekleşmediği varsayılır ve yukarıdaki kayıtlar benimsenebilir. Satılan mal
5.1.2013 tarihinde geri geldiğinde, UFRS bu malı satılmamış olarak kabul
eder. 31.12.2012 tarihli kayıt ile satış kârı 10 TL ertelenir, gerçekleşmemiş
gelir için karşılık ayrılır ve gelir tablosu düzeltilmiş olur. Böylece kâr, gider karşılığına dönüşmüş olur. 5.1.2013 tarihinde yapılan kayıt ile bilanço
düzeltilir ve gider karşılığı yok edilir.
25.12.2012
Alıcılar
Yurtiçi Satışlar

1.000
1.000
25.12.2012

Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Ticari Mallar

800
800
31.12.2012

Satış İadeleri
Maliyet Gider Karşılıkları

10
10
5.1.2013

Ticari Mallar
Maliyet Gider Karşılıkları
Alıcılar

40
10
50

3.5. UFRS Yaklaşımı_B (İptalli Yaklaşım)
UFRS Yaklaşımı_B’ de bilanço tarihinden önce satılan bir mal bilanço tarihinden sonra iade alındığında satışın yapılmadığı ve gelirin gerEYLÜL - EKİM 2012

115

MALİ

ÇÖZÜM

çekleşmediği varsayılır ve aşağıdaki kayıtlar benimsenebilir. Satılan mal
5.1.2013 tarihinde geri geldiğinde UFRS bu malı satılmamış olarak kabul
eder. 31.12.2012 tarihli kayıt ile satışlar 50 TL ve satılan ticari mallar maliyeti 40 TL iptal edilir, gerçekleşmemiş gelir için gider karşılığı ayrılır ve
gelir tablosu düzeltilmiş olur. 5.1.2013 tarihinde yapılan kayıt ile bilanço
düzeltilir ve gider karşılığı yok edilir.
25.12.2012
Alıcılar
Yurtiçi Satışlar

1.000
1.000
25.12.2012

Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Ticari Mallar
31.12.2012
Yurtiçi Satışlar
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Maliyet Gider Karşılıkları
5.1.2013
Ticari Mallar
Maliyet Gider Karşılıkları
Alıcılar

800
800
50
40
10
40
10
50

3.6. UFRS Yaklaşımı_C (Senkron Yaklaşım)
UFRS Yaklaşımı_C’ de bilanço tarihinden önce satılan bir mal ile ilgili olarak bilanço tarihinden sonra ortaya çıkabilecek iade tutarı geçmiş
tecrübelere göre tahmin edilir ve satış anında, tahmin edilen tutar kadar eş
zamanlı olarak borç karşılığı ayrılır. Satılan mal 5.1.2013’de geri geldiğinde borç karşılığı ve gelecek aylara ait giderler hesabı kapatılarak bilanço
düzeltilir (Bragg, 2010, s.76).
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25.12.2012
Alıcılar
Yurtiçi Satışlar

1.000
1.000
25.12.2012

Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Ticari Mallar

800
800
25.12.2012

Satış İadeleri
Maliyet Giderleri Karşılığı

100
100
25.12.2012

Gelecek Aylara Ait Giderler
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
5.1.2013
Maliyet Giderleri Karşılığı
Alıcılar
5.1.2013
Ticari Mallar
Gelecek Aylara Ait Giderler

80
80
50
50
40
40

4. Örnek 2 (Dönem Bazlı Yaklaşımlar)
4.1. UFRS Yaklaşımı_D (Satışların Kredili Olması)
Satış iadelerinin toplam satışlara oranla önemli olduğu bazı sektörlerde
eğer gerçekleşecek iade tutarı tahmin edilebiliyorsa işletme satışı yaptığı dönem sonlarında iadelerle ilgili bir karşılık kaydı yapabilir (Messier
v.d., 2008, s.142). Örneğin, satışlarının büyük çoğunluğunu kredili olarak
yapan C İşletmesi 2012 yılı içerisinde toplam maliyeti 300 TL olan malı
1.000 TL’ye satmıştır. Bu satışlarla ilgili olarak 2012 yılı içerisinde 100
TL tutarında iade faturası gelmiştir. Geçmiş tecrübelere göre gelecek yıl
içerisinde yıl sonundaki alacak bakiyesinin yaklaşık %10’u tutarında iade
faturası gelmektedir. 5 Ocak 2013 tarihinde 2012 yılı satışları ile ilgili olarak 50 TL tutarında iade faturası gelmiştir.
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkacak iadelerle ilgili olarak UFRS’
deki dönem bazlı yaklaşımı benimseyen C İşletmesi, satışlarının büyük çoğunluğu kredili olduğu için iade tutarını dönem sonu alıcılar bakiyesinin
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belirli bir oranı (%10) olarak tahmin etmiş ve bu doğrultuda alıcılar hesabının bilançodaki net değerini azaltacak şekilde (allowance) dönem sonunda
“Satış İade ve İndirimleri Karşılığı” hesabına kaydetmiştir. 2013 yılında
bir önceki yılın satışlarına ilişkin iadeler gerçekleştikçe karşılık hesabını
ve gelecek aylara ait giderler hesabını kapatmıştır (Norton, Diamond ve
Pagach, 2007, 257).
2012 Yılı
Alıcılar
Yurtiçi Satışlar

1000
1.000
2012 Yılı

Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Ticari Mallar

300
300
2012 Yılı

Satış İadeleri
Alıcılar

100
100
31.12.2012

Satış İadeleri
Satış İade ve İndirimleri Karşılığı
(1000-100)*%10
31.12.2012
Gelecek Aylara Ait Giderler
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
5.1.2013
Satış İade ve İndirimleri Karşılığı
Alıcılar
5.1.2013
Ticari Mallar
Gelecek Aylara Ait Giderler

90
90

27
27
50
50
15
15

4.2. UFRS Yaklaşımı_E (Satışların Peşin Olması)
Satışlarının büyük çoğunluğunu nakit veya kredi kartı ile yapan D İşletmesi 2012 yılı içerisinde toplam maliyeti 300 TL olan malı 1.000 TL’ye
satmıştır. Geçmiş tecrübelere göre yıl içinde yapılan satışların yaklaşık
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%10’u ile ilgili olarak gelecek yılda iade faturası gelmektedir. 5 Ocak 2013
tarihinde 2012 yılı satışları ile ilgili olarak 50 TL tutarında iade faturası
gelmiştir.
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkacak satış iadeleri ile ilgili olarak
UFRS’ deki dönem bazlı yaklaşımı benimseyen D İşletmesi, satışlarının
büyük çoğunluğu nakit veya kredi kartı ile olduğu için iade tutarını alıcılar
üzerinden değil, dönem içindeki satışların belirli bir oranı olarak tahmin
etmiş ve bu doğrultuda dönem sonunda bir borç karşılığı (provision) kaydetmiştir. 2013 yılında bir önceki yılın satışlarına ilişkin iadeler gerçekleştikçe karşılık hesabını ve gelecek aylara ait giderler hesabını kapatmıştır
(Deloitte, 2010, s.1545).
2012 Yılı
Kasa
Yurtiçi Satışlar

1.000
1.000
2012 Yılı

Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Ticari Mallar

300
300
31.12.2012

Satış İadeleri
Maliyet Giderleri Karşılığı

100
100
31.12.2012

Gelecek Aylara Ait Giderler
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
5.1.2013
Maliyet Giderleri Karşılığı
Kasa
5.1.2013
Ticari Mallar
Gelecek Aylara Ait Giderler

30
30
50
50
15
15

5.Sonuç
Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun mevzuatına tabi işletmelerin finansal raporlarının kalitesinin
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UFRS ile uyumlu standartların uygulanması ile birlikte arttığı söylenebilir.
Fakat bu standartların muhasebeleri bünyelerinde veya serbest bürolarda
gerçekleştirilen KOBİ’ler ile sadece vergi dairelerine raporlama yapan işletmeler tarafından uygulanmasından ne türlü menfaatler sağlanacağı henüz belirsizdir (Pekdemir, 2011,127).
Bu çalışmada bilanço tarihinden önce satılan mallarla ilgili olarak bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan satış iadeleri ile ilgili farklı raporlama
yaklaşımları örnekler üzerinde incelenmiştir. Örnekler kapsamında mevcut geleneksel yaklaşımlar ile yeni yasalaşan TTK kapsamında yürürlüğe
girmesi ümit edilen UFRS’nin öngörülen uygulamaları karşılaştırılmıştır.
Yapılan karşılaştırma ile UFRS’ye göre yapılan raporlamanın işletmenin
dönem sonundaki finansal durum ve döneme ilişkin finansal performansını daha doğru yansıttığı ortaya konmuştur. UFRS’ye göre yapılan raporlamada işletmelerin bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan veya çıkması
beklenen iadeler ile ilgili olarak karşılık ayırması gerektiğinden gelirleri
olduğundan yüksek raporlamak için veya satış hedefini tutturmak için satışı mümkün olmayan ve iade edilmesi muhtemel ürünlerin satış gelirinin
döneme kaydedilmesi de (channel stuffing) engellenmektedir.
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İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ MUHASEBESİ VE
FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE MALİYETİ
KURTARMA YÖNTEMİ
ACCOUNTING FOR CONSTRUCTION CONTRACTS AND
COST RECOVERY METHOD FOR MEASURING FINANCIAL
PERFORMANCE
Dr. Evren Dilek ŞENGÜR*
Öz
Yıllara yaygın inşaat taahhütlerinin muhasebeleştirilmesindeki temel
sorun, inşaat gelir ve maliyetlerinin dönemler itibari ile dağıtılmasıdır.
11 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde öngörülebildiği durumda tamamlanma yüzdesi
yöntemi kullanılmasını gerekli kılmıştır. Ayrıca standart, inşaat sözleşmesi sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi durumunda; sadece
katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel olan
kısmı kadar gelir kaydedilmesi gerektiğini, sözleşme maliyetlerinin oluştukları dönemin gideri olarak finansal tablolara yansıtılması gerektiğini ve
sözleşme sonucu güvenilir biçimde tahmin edilemediğinden kâr tahakkuk
ettirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu yaklaşım, Amerikan Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkeleri’nde (USGAAP) hasılatın tahakkuk ettirilmesinde kullanılan maliyeti kurtarma yöntemine benzemektedir.
Bu çalışmanın amacı TMS 11’e uygun olarak maliyeti kurtarma yönteminin inşaat sözleşmesinde uygulanması konusunda öneri sunmaktır. Çalışmada ayrıca tamamlanma yüzdesi yöntemi, maliyeti kurtarma yöntemi
ve tamamlanmış taahhüt yöntemi arasındaki farklar bir örnek yardımı ile
açıklanmış ve yöntemler karşılaştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yıllara Yaygın İnşaat Sözleşmeleri, Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi, Maliyeti Kurtarma Yöntemi, Tamamlanmış Taahhüt
Yöntemi, TMS 11
* İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Anabilim Dalı
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Abstract
The main problem in the accounting for construction contracts is the
allocation of contract revenue and cost to the accounting periods in the
building activity is performed. IAS 11 requires the use of percentage of
completion method when the result of a construction contract can be estimated reliably. On the other hand, when the outcome of a construction
contract cannot be estimated reliably revenue should be recognized in the
income statement only to the extent that is likely to recover costs incurred
because of the contract, and the costs of the contract should be recognized
as an expense in the year they are incurred. The second approach is similar
to cost recovery method which is used for recognition of revenue under
USGAAP.
The purpose of this study is to recommend application of cost recovery
method to construction contructs in conformity with IAS 11. Additionally,
the study aims to provide comparative analysis of percentage of completion method, cost recovery method and completed contract method with the
help of a case.
Key words: Construction Contracts, Percentage of Completion Method, Cost Recovery Method, Completed Contract Method, IAS 11
1. GİRİŞ
İnşaat sektörü, gerek sanayi boyutuyla, gerekse de pazarlama ve ticaret boyutuyla Türkiye’nin en geniş sektörlerinden bir tanesidir. Ayrıca
Türkiye›de tarımdan sonra en yüksek istihdamı inşaat sektörü sağlamaktadır (Maç, 2006, 4). İnşaat firmaları, başka şirketler veya devlet ile sözleşme
imzalayıp inşaat yapma taahhütü altına girebilmektedirler. Sektörün yapısı
gereği inşaatların tamamlanması genellikle bir yıldan fazla sürmektedir.
Muhasebe açısından bakıldığında, inşaat işlerinin bir yıldan fazla sürmesi
inşaat sözleşmesi ile ilgili gelirin ve giderlerin hangi dönemde raporlanacağı sorusunu ortaya çıkartmaktadır (TMS 11; Yereli, Kayalı ve Demirlioğlu, 2011, 116).
İnşaat sözleşmesinin muhasebeleştirilmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 11 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde öngörülebildiği durumda finan124
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sal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde tamamlanma
yüzdesi yöntemi kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bununla birlikte standart,
inşaat sözleşmesi sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi durumunda; sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi
muhtemel olan kısmı kadar gelir kaydedilmesi gerektiğini, sözleşme maliyetlerinin oluştukları dönemin gideri olarak finansal tablolara yansıtılması
gerektiğini ve sözleşme sonucu güvenilir biçimde tahmin edilemediğinden kâr tahakkuk ettirilmemesi gerektiğini belirtmiştir (TMS 11, paragraf
32-33). Bu yaklaşım, Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
(USGAAP)’nde hasılat tutarının tahsil edilmesinde önemli belirsizlikler
olduğu durumlarda gerçekleşen maliyeti kurtarma yöntemine (cost recovery method) benzemektedir (Kieso , Weygandt ve Warfield, 2010, 972;
Stickney ve ötekiler, 2010, 340; Bidgoli 2010, 751; Wahlen ve ötekiler
2010, 647; Hellman 2008, 88) İnşaat işletmelerinin vergi dairelerine sunacakları finansal tablolarda ise tamamlanmış taahhüt yöntemi kullanılması
gerektiği Gelir Vergisi Kanunu 42.-44. maddelerinde belirtilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, inşaat sözleşmesi sonucunun güvenilir biçimde
tahmin edilemediği durumlarda; maliyeti kurtarma yöntemi çerçevesinde
inşaat işletmelerinde yapılabilecek muhasebe kayıtları için öneri geliştirmektir. Çalışmada ayrıca önerilen muhasebe kayıtlarının finansal raporlara
etkisinin belirlenmesi ve maliyeti kurtarma yönteminin tamamlanma yüzdesi yöntemi ile tamamlanmış taahhüt yönteminden farklarının açıklanması da amaçlanmıştır.
Çalışmanın kısıtlarından biri, maliyeti kurtarma yönteminin inşaat sözleşmelerinde uygulanması ile ilgili literatürün geniş olmamasıdır. Diğer bir
kısıt ise çalışma içerisindeki örnekte kullanılan verilerin gerçek bir inşaat
firmasından alınmaması yani örneğin teorik olarak hazırlanmış olmasıdır.
TMS 11’e göre inşaat sözleşmeleri sabit fiyat sözleşmeler ve maliyet artı
kâr sözleşmeleri olarak sınıflandırılır. Ayrıca her iki fiyatlandırma yönteminin karması olan inşaat sözleşmeleri (örneğin maliyet artı kâr sözleşmesine tavan fiyat konulduğu sözleşmeler) de bulunmaktadır (TMS 11,
paragraf 6). Bu çalışma kapsamında sadece sabit fiyat sözleşmeleri ele
alınmış ve inşaat sözleşmesi ile ilgili zarar elde edilmesinin beklenmesi durumunda yapılması gereken muhasebe kayıtları kapsam dışı bırakılmıştır.
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2. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
İnşaat sözleşmesi; bir varlığın veya birbiriyle yakından ilişkili bir grup
varlığın inşası için özel olarak yapılmış bir sözleşmedir (TMS 11, paragraf
3). Bir inşaat sözleşmesi köprü, bina, baraj, kanal, yol, gemi veya tünel
gibi tek bir varlığın inşası için yapılmış olabileceği gibi birbiriyle yakından
ilişkili veya birbirine bağımlı birden çok varlığın inşası ile ilgili de olabilir.
Bu tür sözleşme örnekleri için rafineri inşaatı ve diğer fabrika veya tesislerdeki karmaşık parçaların inşası verilebilir (TMS 11, paragraf 4). İnşaat
sözleşmesi, bir varlığın inşasıyla doğrudan ilişkili hizmetlerin verilmesine,
varlıkların yıkım veya restorasyonu ile varlıkların yıkımı sonrası çevre düzenlemesine yönelik olarak düzenlenebilir (TMS 11, paragraf 5).
Yıllara yaygın inşaat taahhütlerinin muhasebeleştirilmesindeki temel
sorun, inşaat sözleşmesi gelir ve maliyetlerinin dönemler itibari ile dağıtılmasıdır. Bunun için öncelikle hangi unsurların sözleşme gelir ve maliyeti
kapsamında olduğunun belirlenmesi gerekir. Bir inşaat faaliyetinde sözleşme geliri aşağıdakileri içerir (TMS 11, paragraf 11):
(a) Sözleşmede başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış bedel ve
(b) Sözleşmeye konu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik
ödemelerinden:
(i) Gelir olarak sonuçlanması muhtemel olanlar ve
(ii) Güvenilir biçimde ölçülebilenler.
Değişiklik; sözleşme kapsamındaki işle ilgili bir değişiklik yapmak
üzere verilen talimattır. Varlığın özelliklerinde, şeklinde veya tasarımındaki değişiklikler ile sözleşme süresindeki değişmelere istinaden verilen
talimatlar değişikliğe örnek olarak verilebilir (TMS 11, paragraf 13). Ek
ödeme talepleri; yüklenicinin müşteriden tahsil etmeyi talep ettiği, sözleşme fiyatına dahil edilmemiş maliyetlerdir. Ek ödemeler, müşterinin neden olduğu gecikmelere, özelliklerdeki veya tasarımdaki hatalara ve sözleşme konusu işlerde anlaşmazlık yaratan değişikliklere bağlı olarak talep
edilebilir (TMS 11, paragraf 14). Teşvik ödemeleri ise belirlenmiş başarı
standartlarına ulaşılması veya aşılması durumunda yükleniciye ödenen ek
tutarlardır. Örneğin sözleşmeye konu işin süresinden önce tamamlanması durumunda, sözleşme yükleniciye teşvik ödenmesini mümkün kılabilir
(TMS 11, paragraf 15).
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Sözleşme geliri alınan veya alınacak olan hakedişlerin gerçeğe uygun
değeri ile ölçülür (TMS 11, paragraf 12). Sözleşme gelirinin ölçülmesi gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı çeşitli belirsizliklerden etkilenebilir.
Bu nedenle tahminlerin sık sık gözden geçirilmesi gerekir. Tahminlerde
meydana gelen değişiklikler sonucunda sözleşme geliri tutarı dönemden
döneme artabilir veya azalabilir. Örneğin sabit fiyatlı sözleşmelerde üzerinde anlaşmaya varılmış gelir tutarı daha sonra maliyet güncelleştirme
(eskalasyon) hükümleri nedeniyle artabilir (TMS 11, paragraf 12).
Sözleşme maliyetleri, bir sözleşmeye taraf olunmasından sözleşmenin
nihai olarak tamamlanmasına kadar geçen sürede o sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetleri içerir (TMS 11, paragraf 21). Sözleşme maliyetleri
aşağıdakilerden oluşur (TMS 11, paragraf 16):
(a) Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler,
(b) Genel olarak sözleşmeye konu işle ilişkisi kurulabilen ve sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetler ve
(c) Sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek
olan diğer maliyetler.
Sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler kapsamında yapımla ilgili işçilikler, malzeme, inşaatta kullanılan tesis ve makine amortismanları ile
bu varlıkların inşaat alanına getirilip götürülmesinde katlanılan taşıma giderleri, inşaatta kullanılan tesis ve makinelerin kira giderleri, tasarım ve
teknik destek hizmet giderleri, garanti ve büyük onarımların öngörülen
maliyetleri ile taşeron hizmet maliyetleri girerken, dolaylı maliyetler sigorta, genel (belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişki kurulamayan) tasarım
ve teknik hizmetler ile inşaatta çalışan personelin ücret bordrosunun hazırlanması gibi inşaat genel giderlerini içerir. Dolaylı maliyetler, sistematik
yöntemler kullanılarak inşaat işinin normal düzeyi esas alınarak dağıtılır
(TMS 11, paragraf 17-18). Bazı genel yönetim ve geliştirme maliyetleri
de anlaşma kapsamında müşteriye yüklenebilmektedir (TMS 11, paragraf
19). TMS 23’e göre işletmelerce, bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri,
ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir (TMS
23, paragraf 1). Özellikli varlık ise, amaçlanan kullanıma veya satışa hazır
duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklarEYLÜL - EKİM 2012
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dır (TMS 23, paragraf 5). TMS 11 ve TMS 23’e göre, yüklenici işletme
borçlanma maliyetlerini de sözleşme maliyetlerine dahil edebilmektedir
(TMS 11, paragraf 18). İnşaat sözleşmesi maliyetine dahil edilmeyecek
maliyetler ise ödeneceği belirtilmemiş genel yönetim giderleri ile araştırma geliştirme giderleri, satış maliyetleri, inşaat işinde kullanılmayıp atıl
olan tesis ve makinelerin amortisman giderleri (TMS 11, paragraf 20) ile
ihale alımı için katlanılan ve yapıldıkları dönemin giderleri içinde yer almış giderlerdir (Sayarı, 2010, 3).
İşin yapımcı adına ve hesabına yapılması ile başkası (müşteri) adına
ve hesabına yapılması arasında hem muhasebe hem de vergi uygulamaları
açısından önemli farklar vardır. Yapımcının kendi adı ve hesabına yaptığı inşaat işleri gerek muhasebeleştirme gerekse vergilendirme sürecinde
diğer imalat işleri ile aynı bazda değerlendirilirken, inşaat işinin TMS 11
veya GVK kapsamında değerlendirilebilmesi için işin müşteri adına ve hesabına yapılmış olması gerekmektedir (Sayarı, 2010,1).
Yıllara yaygın inşaat işleri ile ilgili sözleşme gelirleri ve sözleşme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi Türkiye Finansal Raporlama Standartları
ve Vergi Kanunları açısından farklılıklar göstermektedir. Bir yıldan uzun
süreli inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi; Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi
ve Gelir Vergisi Kanunu’na göre inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ana başlıkları altında aşağıda açıklanmıştır.
2.1. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na Göre İnşaat
Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
11 No’lu Türkiye Muhasebe Standardının amacı, inşaat sözleşmelerine
ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe uygulamasının açıklanmasıdır.
TMS 11’de inşaat sözleşmelerinin gelir ve giderlerinin hangi muhasebe
döneminde raporlanacağının belirlenmesinde etkili olan faktör; inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde öngörülebilmesidir.
Sözleşme sonucunun güvenilir biçimde öngörülebilmesi, yapılan işin
tamamlanan ve tamamlanacak kısımlarıyla ilgili sözleşme gelir ve giderlerinin güvenilir ölçümünün yapılabilmesine bağlıdır (Sayarı, 2010, 3). Bir
inşaat sözleşmesinin sonucu, ancak sözleşmeyle ilgili ekonomik faydala128
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rın işletmeye ait olmasının muhtemel olması durumunda güvenilir biçimde
tahmin edilebilir (TMS 11, paragraf 28). Bir yüklenici işletme; tarafların
inşa edilecek varlığa ilişkin yaptırıma bağlanmış hakları, sözleşme konusu
bedel, ödeme şekil ve koşullarını içeren bir sözleşme yapmışsa, yüklenici
işletmenin güvenilir öngörülerde bulunabileceği kabul edilir. Yüklenici işletmenin inşaat ilerledikçe inşaat gelir ve maliyet tahminlerinde değişiklik
yapması, sözleşme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği anlamına gelmez (TMS 11, paragraf 29).
TMS 11’de aşağıdaki koşulların tamamının mevcut olması durumunda sabit fiyatlı inşaat sözleşmelerinin sonucunun güvenilir biçimde tahmin
edilebileceği belirtilmiştir (TMS 11, paragraf 23):
a) Toplam sözleşme gelirinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi,
b) Sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletmeye akışının muhtemel
olması,
c) Sözleşme konusu işin bitirilmesi için gereken inşaat maliyetleri ile
işin tamamlanma aşamasının raporlama dönemi sonunda güvenilir biçimde belirlenebilmesi ve
d) Sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilir olması sonucu, katlanılan fiili inşaat
maliyetlerinin önceki tahminlerle karşılaştırılabiliyor olması.
TMS 11’e göre bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde
öngörülebiliyorsa, inşaata ilişkin gelir ve giderlerin raporlanmasında tamamlanma yüzdesi yöntemi kullanılması gerekmektedir (TMS 11, paragraf 22-25). İnşaat sözleşmesi sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi durumunda ise; sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri
kazanılabilmesi muhtemel olan kısmı kadar gelir kaydedilir ve sözleşme
maliyetleri oluştukları dönemin gideri olarak finansal tablolara yansıtılır
(TMS 11, paragraf 32; TMS 18 paragraf 26). Ayrıca sözleşme sonucu güvenilir biçimde tahmin edilemediğinden kâr tahakkuk ettirilmez (TMS 11,
paragraf 33; TMS 18 paragraf 27). Sözleşme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesine örnek olarak; yüklenicinin katlandığı maliyetin
tarafına ödenmesinin muhtemel olduğu, ancak toplam sözleşme bedelinin
tamamının tahsil edilebilirliği konusunda önemli şüpheler olduğu durumlar verilebilir (Kieso ve ötekiler 2010, 972; Williams ve Carcello, 2008,
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37.17). Müşteriden geri kazanılabilme olasılığı düşük olan ve hemen gider
olarak muhasebeleştirilmesi gereken sözleşme maliyetleri ile ilgili durumlara ilişkin örnek sözleşmeler aşağıdakileri içerir (TMS 11 paragraf 34):
a) Geçerliliği konusunda ciddi kuşkular bulunduğu için tam anlamıyla
yürürlüğe konulamayanlar;
b) Tamamlanması askıdaki bir dava veya yasal düzenleme sonucuna
bağlı olanlar,
c) İstimlâk veya kamulaştırılma olasılığı bulunan mülklerle ilişkisi bulunanlar;
d) Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmesi mümkün olmayanlar
veya
e) Yüklenicinin sözleşmeye konu işi tamamlama olanağı bulunmayan
veya bu nedenle sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gereği
ortaya çıkanlar.
TMS 11’deki inşaat sözleşmesi sonucunun güvenilir biçimde tahmin
edilememesi durumunda yapılması gereken muhasebeleştirme ve raporlama yaklaşımı, USGAAP’de hasılat tutarının tahsil edilmesinde önemli
belirsizlikler olduğu durumlarda kullanılan maliyeti kurtarma yöntemine
benzemektedir (Kieso ve ötekiler, 2010, 972;. Stickney ve ötekiler, 2010,
340; Bidgoli, 2010, 751; Wahlen ve ötekiler, 2010, 647; Hellman, 2008,88).
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemler tamamlanma yüzdesi
yöntemi ve maliyeti kurtarma yöntemi başlıkları altında örnek yardımı ile
aşağıda açıklanmıştır.
2.1.A. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi
Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili hasılat işlemin raporlama dönemi sonu itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara
yansıtılır (TMS 18, paragraf 20). İşlemin tamamlanma düzeyi dikkate alınarak hasılatın kayda alınması tamamlanma yüzdesi yöntemi olarak adlandırılır. Tamamlanma yüzdesi yönteminde inşaat sözleşmesinin her dönem
gerçekleşen maliyetleri ilgili oldukları dönemde gelir tablosuna satış maliyeti olarak alınırken, sözleşmenin toplam bedelinin tamamlanma derecesi130
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ne isabet eden tutarı da ilgili dönemin hasılatına aktarılmaktadır (Yılmaz,
2009, 11). Böylelikle tamamlanma yüzdesi yönteminde her dönem bitirilen
işle orantılı gelir ve kâr raporlanması sağlanır (TMS 11, paragraf 25). Hasılatın bu yönteme göre muhasebeleştirilmesi bir dönemde yapılan hizmet
ve performansı hakkında finansal tablo kullanıcılarına yararlı bilgiler sağlar (TMS 11, paragraf 21).
Bir sözleşmenin tamamlanma aşaması çeşitli yollarla belirlenebilir.
Müşteriden alınan avanslar ve hakedişler toplamının yapılan işin tamamlanma aşamasını yansıtmaktan uzak bir gösterge olduğunun belirtildiği
standartta (TMS 11 paragraf 30), tamamlanma yüzdesi ile ilgili tahminlerin yapılabilmesi için girdi-çıktı analizlerine dayanan (Alagöz, 2009, 11)
üç alternatif uygulama önerilmektedir. Sözleşmenin niteliğine bağlı olarak
tamamlanma aşaması bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme
maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı, yapılan işe ilişkin incelemeler veya işin fiziki tamamlanma oranı dikkate alınarak belirlenebilir. Yüklenici işletme, yapılan işi güvenilir biçimde ölçen yöntemlerden istediğini kullanmakta serbesttir (TMS 11, paragraf 29). Standartta
önerilen yöntemlerden ilki girdi ölçümüne dayalı bir yöntem iken, diğer
iki yöntem çıktı ölçümüne dayalıdır (Alagöz, 2009, 11). Girdilere dayalı değerleme, bir sözleşmeyle ilişkilendirilen çalışmalara göre yapılırken
(katlanılan maliyetler, çalışılan işçilik saati vb.) çıktılara dayalı değerleme
sonuçlara dayalı olarak yapılır (üretilen ton, bir binanın katları, bir yolun
tamamlanma uzunluğu vb.) (Yılmaz, 2009, 11). En fazla kullanılan değerleme yöntemi maliyetlere dayalı olarak (cost-to-cost basis) hesaplanan
tamamlanma yüzdesidir (Kieso ve ötekiler, 2010, 968). Maliyetlere dayalı
tamamlanma yüzdesi ve dönem geliri aşağıda belirtilen formüller ile hesaplanmaktadır:
				
Kümülatif Tamamlanma Yüzdesi
			

Gerçekleşen Kümülatif Maliyet
Gerçekleşen Kümülatif Maliyet + Kalan Tahmini Maliyet

Cari Dönem Geliri :(Kümülatif Tamamlanma Yüzdesi x Sözleşme Bedeli) - Önceki Dönem(ler) Geliri

Yüklenicinin sözleşme kapsamında gelecekte yapılacak işlere ilişkin
maliyetlere katlanmış olduğu durumlarda, bu maliyetler müşteriden olan
alacağı temsil ettiği için bir varlık hesabında izlenmeli ve bilançoda gösterilmelidir. Tamamlanma yüzdesinin hesaplanmasında, gelecekte yapılaEYLÜL - EKİM 2012
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cak işlere ilişkin olarak alınan malzeme maliyetleri ile taşeronlara yapılan
avans ödemeleri dikkate alınmamalı ve sözleşme maliyetine dahil edilmemelidir. Hesaplamada katlanılan maliyet toplamı yalnızca yapılan işi yansıtan sözleşme maliyetleri dahil edilerek bulunmalıdır (TMS 11 paragraf
31; Alagöz, 2009, 12).
Tamamlanma yüzdesi yöntemi, inşaat maliyet ve gelirlerinin tahakkuk
esasına göre kayıt altına alınmasını ve dönemsel olarak sonuç hesaplarına
yansıtılmasını sağlamaktadır (Alagöz, 2009,4). Aşağıda makalenin tamamında kullanılacak olan bir örnek verilmiş ve bu örnek yardımıyla tamamlanma yüzdesi yöntemine göre yapılması gereken muhasebe kayıtlarının
finansal raporlara etkisi gösterilmiştir.
Örnek: Budak İnşaat İşletmesi
Budak İnşaat İşletmesi 2009 yılı başlarında otopark inşaatı yapmak
üzere bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 18.000 TL olup başlangıçtaki tahminlere göre işin maliyeti 16.000 TL olacaktır. Söz konusu inşaat ile ilgili 2009 yılına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Maliyet
Tahmini Tamamlanma Maliyeti
Hakedişler
Nakit Tahsilat

2009
4.000
12.000
3.600
3.000

Tamamlanma yüzdesi yöntemine göre Budak İnşaat İşletmesi’nin 2009
yılına ait tamamlanma yüzdesi ve satış hasılatının hesaplanması aşağıda
gösterilmiştir:
				
4.000 TL
		
2009 Yılı Tamamlanma Yüzdesi				
			
4.000 TL + 12.000 TL

= %25

2009 Yılı Satış Hasılatı= %25 x 18.000 TL = 4.500 TL

2010 yılında Budak İnşaat İşletmesi söz konusu otopark inşaatı ile ilgili
olarak fiilen 7.664 TL maliyete katlanmış ve inşaatın tamamlanması için
gelecek yıllarda 4.536 TL maliyete katlanılması gerektiğini tahmin etmiştir. 2010 yılına ait diğer bilgiler aşağıdadır:
132
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2009

2010

Maliyet

4.000

7.664

Tahmini Tamamlanma Maliyeti

12.000

4.536

Hakedişler

3.600

9.600

Nakit Tahsilat

3.000

7.000

Budak İnşaat İşletmesi’nin 2010 yılına ait tamamlanma yüzdesi ve satış
hasılatının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:
			
2010 Yılı Tamamlanma Yüzdesi
		

4.000 TL + 7.664 TL

= %72
4.000 TL + 7.664 TL + 4.536 TL

2010 Yılı Satış Hasılatı= (%72 x 18.000 TL) - 4.500 TL = 8.460 TL

2011 yılında Budak İnşaat İşletmesi inşaat ile ilgili olarak fiilen 4.536
TL maliyete katlanmış ve söz konusu otopark inşaatını tamamlanmıştır.
Otopark inşaatı ile ilgili 2011 yılına ait diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
2009

2010

2011

Maliyet

4.000

7.664

4.536

Tahmini Tamamlanma Maliyeti

12.000

4.536

-

Hakedişler

3.600

9.600

4.800

Nakit Tahsilat

3.000

7.000

8.000

İnşaatın tamamlandığı 2011 yılında tamamlanma oranı %100’dür. 2011
yılında inşaat hasılatı; toplam sözleşme bedelinden önceki dönemler hasılatı çıkartılarak hesaplanmaktadır.
2011 Yılı Satış Hasılatı= 18.000 TL - 4.500 TL - 8.460 TL= 5.040 TL

Tamamlanma yüzdesi yöntemi her hesap döneminde sözleşme geliri ve sözleşme maliyetlerine ilişkin cari tahminlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Örnekte Budak İşletmesinin inşaat maliyeti ile ilgili tahminleri 2010 yılında değişmiş, 2010 yılında inşaat maliyetinin toplam
(7.664+4.536) 16.200 TL olacağı tahmin edilmiştir. Sözleşme geliri veya
sözleşme maliyetlerine ilişkin tahminlerdeki bir değişikliğin etkisi TMS 8
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Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
Standardı’na uygun olarak muhasebe tahminlerindeki bir değişiklik olarak
muhasebeleştirilir. Değiştirilen tahminler değişikliğin yapıldığı dönemin
kâr veya zararına yansıtılan gelir ve gider tutarlarının belirlenmesinde ve
izleyen dönemlerde kullanılır (TMS 11, paragraf 38). Örnekte de maliyet
tahmininde yapılan değişiklik, 2010 ve 2011 yıllarına ait finansal tablolarını etkilemiştir.
İlgili dönemin hasılat tutarı kesilen hakediş faturaları toplamından fazla
ise aradaki fark faturalandırılmamış bir alacak olarak bilançonun varlıklar
kısmında yer alır. Bu fark bir gelir tahakkuku gibi işlem görür (Yılmaz,
2009, 12) ve THP’da “123 Raporlanmamış Alacak” hesabı oluşturularak
bu hesaba kaydedilebilir. Eğer ilgili dönemin hasılat tutarı kesilen hakediş
faturaları toplamından az ise bu durumda fazla fatura kesilmiş olacağından
aradaki fark bilançoda borçlar kısmında yer alır. Bu fark gelecek aylara /
yıllara ait gelir gibi işlem görür (Yılmaz, 2009, 12) ve THP’da 35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri hesap grubu altında “351 Alınan
Hakediş Avansları” hesabı oluşturularak bu hesaba kaydedilebilir (Alagöz,
2009, 16). Budak İnşaat İşletmesinin 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait raporlanmamış alacak ve alınan hakediş avansları tutarlarının hesaplanması
aşağıda açıklanmıştır:
2009 yılı satış hasılatı (4.500 TL), 2009 yılında kesilen hakediş faturalarından (3.600 TL) fazla olduğu için aradaki fark raporlanmamış alacak
tutarını oluşturmaktadır. Bu fark tahakkuk eden hasılatın faturalandırılmamış olan kısmını gösterdiği için raporlanmamış (faturası kesilmemiş) bir
alacak olarak varlıklar arasında raporlanır. Bu tutar Budak İnşaat İşletmesi
tarafından 123 Raporlanmamış Alacak hesabı borçlandırılarak kaydedilmiş ve 31.12.2009 tarihli bilançoda 900 TL olarak raporlanmıştır.
2010 yılı satış hasılatı (8.460 TL), 2010 yılında kesilen hakediş faturalarından (9.600 TL) az olduğu için aradaki fark (1.140 TL) alınan hakediş
avansları tutarını oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile Budak İnşaat İşletmesi 2010 yılında, tahakkuk eden satış hasılatından daha fazla tutarda hakediş faturası düzenlemiştir. Budak İnşaat İşletmesinin 2010 yılında fazladan
düzenlediği hakediş faturalarının bir kısmı 2009 yılında hak ettiği fakat
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hakediş faturası düzenlemediği tutar için, kalan kısmı ise 2011 yılında tahakkuk edecek olan satış hasılatı için önceden düzenlenmiş olan hakediş
faturasıdır. Bu nedenle 2010 yılında öncelikle 31.12.2009 tarihli bilançoda
yer alan 123 Raporlanmamış Alacak Hesabı kapatılmış, daha sonra kalan
bakiye 351 Alınan Hakediş Avansları hesabı alacaklandırılarak kaydedilmiştir. Böylelikle 31.12.2010 tarihli bilançoda henüz tamamlanmamış inşaat işi ile ilgili olarak önceden kesilmiş olan hakediş faturaları tutarını
gösteren 351 Alınan Hakediş Avansları hesabı (1.140 TL- 900 TL) 240 TL
olarak raporlanmıştır.
2011 yılında ise satış hasılatı (5.040 TL), 2011 yılında kesilen hakediş
faturalarından (4.800 TL) fazla olduğu için raporlanmamış alacak tutarı 240
TL olarak hesaplanmıştır. Diğer bir ifade ile 2011 yılında, tahakkuk eden
hasılat tutarından 240 TL daha az tutarda hakediş faturası düzenlenmiştir.
Bunun nedeni 2010 yılında fazladan 240 TL’lik hakediş faturası düzenlenmiş olmasıdır. Bu nedenle 2011 yılında, 31.12.2010 tarihli bilançoda yer
alan 351 Alınan Hakediş Avansları hesabı borçlandırılarak kapatılmıştır.
İnşaat sözleşmesinin tamamlandığı sene inşaat sözleşmesi süresi boyunca
kesilen hakediş faturalarının tamamı tahsil edildiği için 31.12.2011 tarihli bilançoda raporlanmamış alacak veya alınan hakediş avansları ile ilgili
herhangi bir raporlama yapılmamıştır.
Budak İnşaat İşletmesi tarafından tamamlanma yüzdesi yöntemine göre
hazırlanmış olan 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait finansal tablolar aşağıda
gösterilmiştir:
2009 YILI
GELİR TABLOSU
600 Yurtiçi Satışlar
622 Satılan Hizmet Maliyeti

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇO
4.500 TL 120 Alıcılar
4.000 TL 123 Raporlanmamış
500 TL Alacak

600
900
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2010 YILI
GELİR TABLOSU
600 Yurtiçi Satışlar
622 Satılan Hizmet Maliyeti

31.12.2010 TARİHLİ BİLANÇO
8.460 TL
7.664 TL
796 TL

2011 YILI
GELİR TABLOSU
600 Yurtiçi Satışlar
622 Satılan Hizmet Maliyeti

120 Alıcılar

3200 351 Alınan Hakediş
Avansları

240

31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇO
5.040 TL
4.536 TL
504 TL

Tamamlanma yüzdesi yönteminde her dönem işin tamamlanma oranı
dikkate alınarak gelir ve kâr raporlaması yapılmıştır. Dönemsellik ilkesinin
ön planda bulunduğu bu yöntem, finansal tablo kullanıcılarına işletmenin
faaliyetleri hakkında faydalı dönemsel bilgiler sunarken, yapacakları finansal analizlerin de daha gerçekçi olmasını sağlamaktadır.
2.1.2. Maliyeti Kurtarma Yöntemi
Bu başlık altında öncelikle maliyeti kurtarma yönteminin Amerikan
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ndeki (USGAAP) yeri açıklanacak, daha sonra ise çalışmada ele alınan örnek yardımı ile TMS 11’e uygun
olarak maliyeti kurtarma yönteminin inşaat sözleşmelerinde uygulanması
ile ilgili öneri sunulacaktır.
2.1.2.1. Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
(USGAAP) ve Maliyeti Kurtarma Yöntemi
Tahakkuk esasında hasılat, nakit tahsilatı yapıldığı zaman değil, kazanıldığı zaman muhasebe kayıtlarına alınmaktadır. Kredili satışlarda hasılatın tahakkuk etmesi ile birlikte ticari alacaklar hesabı borçlandırılır. Yapılan mal satışına ilişkin alacak tutarının tahsil edilemez olduğu durumlarda
şüpheli alacak karşılığı ayrılarak gerekli ayarlama kayıtları yapılır. Ancak
bazı durumlarda koşullar satış bedelinin tahsil edilebilirliği ile ilgili objektif bir ölçüm yapılmasına izin vermeyecek kadar önemli belirsizlikler
içerebilmektedir (Bragg, 2010, 27). ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standards Board-FASB), bu tür koşul136
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lar altında hasılatın kaydedilmesi açısından maliyeti kurtarma yönteminin
kullanılabileceğini açıklamıştır (FASB 2007). Maliyeti kurtarma yöntemi
alacakların bir yıldan fazla bir süreye yayıldığı ve işleme ait koşulların
alacağın tahsil edilebilirlik derecesi ile ilgili makul bir tahmin yapmayı
sağlayamadığı istisnai durumlarda kullanılmaktadır (Nikolai, Bazley, ve
Jones, 2010, 927). FASB tarafından yayınlanan muhasebe standartlarından
Statement No.45 (FASB 1981, paragraf 6) ve Statement No.66’da (FASB
1982) alacakların tahsil edilmesinde önemli derecede belirsizlik olduğu
durumlarda maliyeti kurtarma yönteminin kullanılabileceği belirtilmiştir.
Muhasebe İlkeleri Kurulu (Accounting Principles Board-APB) tarafından
yayınlanan APB Opinion No.10, mal satış işlemi yapıldığı anda hasılat
kaydedilerek uygun tutarda şüpheli alacak karşılığı ayrılması gerektiğini
belirtmiş, satış bedelinin tahsil edilebilirlik düzeyini tahmin edebilecek
makul bir temel olmadığı durumlarda ise maliyeti kurtarma yönteminin
kullanılması gerektiğini belirtmiştir (APB 1966, paragraf 12). Maliyeti
kurtarma yönteminin kullanılabileceği durumlara örnek olarak, malı satan
şirketin satılan mal maliyetini tahsil edecek olması, ancak bununla birlikte
satış bedelinin tamamını tahsil edebileceği konusunda çok önemli belirsizlikler olması verilebilir (Kieso ve ötekiler 2010, 972; Williams ve Carcello,
2008, 37.17).
Hasılatın kaydedilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan maliyeti
kurtarma yönteminde, kümülatif nakit tahsilat tutarının satış maliyetini aştığı yıla kadar gelir tablosunda kâr raporlanmaz, kârın raporlanmasını ertelenir. Kümülatif nakit tahsilat tutarının satış maliyetini karşıladığı tarihten
sonra yapılan tahsilatın tamamı, ilgili dönem gelir tablosunda kâr olarak
raporlanır (FASB 2007).
2.1.2.2. Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Maliyeti
Kurtarma Yöntemi
TMS 11’de inşaat sözleşmesinin başlangıç aşamasında sözleşme sonucunun güvenilir biçimde öngörülememesinin ancak bununla beraber yüklenicinin katlandığı maliyetlerin tarafına ödenmesinin muhtemel olduğu
durumların sıkça karşılaşılabilen bir olay olduğu belirtilmiştir (TMS 11,
paragraf 33). Sözleşme sonucunun güvenilir bir şekilde ölçülememesi haEYLÜL - EKİM 2012
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linde sözleşme maliyet ve giderlerinin ölçülmesi ve raporlanmasında ihtiyatlık ilkesi ön plana çıkmaktadır (Alagöz, 2009, 19). TMS 11’e göre
bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi
durumunda; sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel olan kısmı kadar gelir kaydedilir ve sözleşme maliyetleri
oluştukları dönemin gideri olarak finansal tablolara yansıtılır (TMS 11,
paragraf 32). Ayrıca, sözleşme sonucu güvenilir biçimde tahmin edilemediğinden, kâr tahakkuk ettirilmez (TMS 11, paragraf 33). Sözleşme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilmesini engelleyen belirsizliklerin
ortadan kalkması durumunda, inşaat sözleşmesine ilişkin gelir ve giderler
tamamlanma yüzdesi yöntemine göre muhasebeleştirilir (TMS 11, paragraf 35).
Maliyeti kurtarma yönteminin uygulanabilmesi açısından THP’da yeni
hesaplar açılması gerekmektedir. Bu hesaplar için 123 Raporlanmamış
Alacak, 351 Alınan Hakediş Avansları ve 125 Ertelenmiş Brüt Kâr Hesabı
önerilebilir. 123 Raporlanmamış Alacak ve 351 Alınan Hakediş Avansları
hesaplarının işleyişi tamamlanma yüzdesi yönteminde ayrıntıları ile açıklanmıştır. Maliyeti kurtarma yönteminde kümülatif nakit tahsilat tutarı, kümülatif maliyette eşit olduğu yıla kadar kârın gelir tablosunda raporlanması ertelenir ve ertelenen kâr 120 Alıcılar hesabının kontra hesabı olan 125
Ertelenmiş Brüt Kâr hesabına kaydedilerek bilançoda raporlanır. Kümülatif nakit tahsilat tutarı, kümülatif maliyeti geçtiği yıl 125 Ertelenmiş Brüt
Kâr hesabı 600 Yurtiçi Satışlar hesabına aktarılarak kapatılır. Böylelikle
ertelenmiş olan kârın gelir tablosunda raporlanması sağlanır. TMS 11’e
göre, sözleşme sonucunun güvenilir biçimde öngörülemediği durumlarda
maliyeti kurtarma yöntemine göre Budak İnşaat İşletmesi tarafından yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiş ve açıklanmıştır.
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2009

740 Hizmet Üretim Maliyeti
100 Kasa
170 Y.Y. İnşaat ve Onarım Maliyeti
741 Hizmet Üretim Maliyeti Y. H.
741 Hizmet Üretim Maliyeti Y.H.
740 Hizmet Üretim Maliyeti

350 Y.Y. İnşaat On. Hak. Bedelleri
350 Y.Y. İnşaat On. Hak. Bedelleri
123 Raporlanmamış Alacak
123 Raporlanmamış Alacak
600
Yurtiçi Satışlar
600 Yurtiçi Satışlar
â
125
125Ertelenmiş
Ertelenmiş Brüt
Brüt K
Kârr

2009

4.000

4.000

4.000

2009

120 Alıcılar
350 Y.Y. İnşaat On. Hak. Bedelleri
100 Kasa
120 Alıcılar

2009
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3.600
2009

31.12.2009
31.12.2009

31.12.2009
31.12.2009
622
Satılan
Hizmet
Maliyeti
622 Satılan Hizmet Maliyeti
170
Maliyeti
170Y.Y.
Y.Y.İnşaat
İnşaat ve
ve Onarım
Onarım Maliyeti
31.12.2009
31.12.2009
690
Dönem
Kar
Zarar
Hesabı
690 Dönem Kar Zarar Hesabı
622
622Satılan
Satılan Hizmet
Hizmet Maliyeti
Maliyeti
31.12.2009
31.12.2009
600
Yurtiçi
Satışlar
600 Yurtiçi Satışlar
690
690Dönem
DönemKar
Kar Zarar Hesabı
Hesabı

3.000

3.600
3.600
900
900

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

4.000

4.000

4.000

3.600

3.000

4.000
4.000
500
500
4.000
4.000
4.000
4.000

4.000
4.000

Maliyeti kurtarma yönteminde katlanılan inşaat maliyeti, kesilen hakediş faturaları, alacak ve tahsilat kaydı tamamlanma yüzdesi yöntemi ile aynıdır. Bu yöntemdeki fark, kümülatif nakit tahsilat tutarı kümülatif maliyet
tutarına eşit oluncaya kadar, tahakkuk ettirilecek olan gelir tutarının o yıl
içerisinde katlanılan maliyet tutarına eşit olması ve böylece kâr raporlamasının ertelenmesidir.
2009 yılında inşaat ile ilgili olarak katlanılan maliyet 4.000 TL’dir.
Yapılacak olan ilk kayıt inşaat maliyetinin ve maliyetlerle ilgili ödemenin
kayıtlara alınmasıdır. 2009 yılında Budak İnşaat İşletmesi tarafından 3.600
EYLÜL - EKİM 2012
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TL’lik hakediş faturası düzenlenmesi ile karşı taraftan alacak hakkı doğmuştur. Bunun için 120 Alıcılar hesabı borçlandırılarak, 350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri hesabı alacaklandırılmıştır. Dönem
içinde yapılan 3.000 TL’lik nakit tahsilatı sonrasında 120 Alıcılar hesabı
alacaklandırılarak karşı taraftan olan alacak bakiyesi azaltılmıştır. 2009 yılı
sonuna gelindiğinde, işin tamamlanma oranı (4.000/(4.000+12.000)) %25
olarak hesaplanmıştır. İşin tamamlanma oranı ve toplam sözleşme bedeli
çarpıldığında 2009 yılında tamamlanan inşaat işleri için hak edilen hasılat
tutarının (%25x18.000 TL) 4.500 TL olduğu belirlenmiştir. Ancak, maliyeti kurtarma yönteminde 2009 yılında tahhakkuk ettirilecek olan gelir,
o dönem içerisinde katlanılan maliyet tutarına eşit olmalıdır. Bu nedenle
2009 yılında hakedilmiş olan 4.500 TL’lik hasılatın 4.000 TL’lik kısmı gelir olarak tahakkuk ettirilirken, 500 TL’lik kısmı için 125 Ertelenmiş Brüt
Kâr Hesabı alacaklandırılır. Ertelenmiş Brüt Kâr hesabı bilançoda, alacaklar hesabının kontra hesabı olarak raporlanır (Nikolai ve ötekiler 2010,
925; Siegel ve Shim, 2006, 416; Bragg, 2011, 384). Diğer taraftan 3.600
TL bakiyesi olan 350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
hesabı borçlandırılmak suretiyle kapatılır. Tamamlanma oranına göre belirlenen hasılat tutarı (4.500 TL) dönem içinde kesilen hakediş faturaları
toplamından (3.600 TL) fazla olduğu için aradaki fark faturalandırılmamış bir alacak olarak bilançonun varlıklar kısmında yer alır. 2009 yılında
yapılacak son kayıt ise bir bilanço hesabı olan 170 Yıllara Yaygın İnşaat
ve Onarım Maliyetleri Hesabının, bir gelir tablosu hesabı olan 622 Satılan
Hizmet Maliyeti hesabına aktarılarak kapatılmasıdır.
Budak İnşaat İşletmesinin maliyeti kurtarma yöntemine göre hazırlanmış 2009 yılına ait gelir tablosu ve 31.12.2009 tarihli bilançosu aşağıda
gösterilmiştir.
2009 YILI
GELİR TABLOSU
600 Yurtiçi Satışlar
622 Satılan Hizmet Maliyeti
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4.000 TL
4.000 TL
0 TL

120 Alıcılar
123 Raporlanmamış
Alacak
(-) 125 Ertelenmiş
Brüt Kâ r

600
900
500
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Maliyeti kurtarma yöntemine göre Budak İnşaat İşletmesi tarafından
2010 yılında yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
2010

740 Hizmet Üretim Maliyeti
100 Kasa
170 Y.Y. İnşaat ve Onarım Maliyeti
741 Hizmet Üretim Maliyeti Y. H.
741 Hizmet Üretim Maliyeti Y.H.
740 Hizmet Üretim Maliyeti

350 Y.Y. İnşaat On. Hak. Bedelleri
600 Yurtiçi Satışlar
125 Ertelenmiş Brüt Kâ r
123 Raporlanmamış Alacak
351 Alınan Hakediş Avansları

2010

7.664
7.664

2010

120 Alıcılar
350 Y.Y. İnşaat On. Hak. Bedelleri
100 Kasa
120 Alıcılar

2010

7.664

9.600
2010

31.12.2010

31.12.2010
622 Satılan Hizmet Maliyeti
170 Y.Y. İnşaat ve Onarım Maliyeti
31.12.2010
690 Dönem Kar Zarar Hesabı
622 Satılan Hizmet Maliyeti
31.12.2010
600 Yurtiçi Satışlar
690 Dönem Kar Zarar Hesabı

7.000
9.600

7.664

7.664
7.664

7.664
7.664
7.664

9.600
7.000
7.664
796
900
240

7.664

7.664
7.664

2010 yılında inşaat ile ilgili olarak katlanılan 7.664 TL’lik maliyet kaydı yapıldıktan sonra, dönem içinde kesilen 9.600 TL’lik hakediş faturaları için 120 Alıcılar hesabı borçlandırılarak, 350 Yıllara Yaygın İnşaat
ve Onarım Hakediş Bedelleri hesabı alacaklandırılmıştır. 2010 yılında
yapılan 7.000 TL’lik nakit tahsilatı ile birlikte kümülatif nakit tahsilatı
(3.000+7.000) 10.000 TL olmuştur. Kümülatif maliyet (4.000+7.664) ile
karşılaştırıldığında; kümülatif nakit tahsilatın kümülatif maliyeti geçmediği belirlenmiştir. Bu nedenle maliyeti kurtarma yöntemine göre 2010 yılınEYLÜL - EKİM 2012
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da tahakkuk ettirilecek olan hasılat tutarı 2010 yılında katlanılan maliyet
tutarına eşit olmalıdır.
Hasılat kaydı yapılırken öncelikle tamamlanma oranına göre 2010 yılında hak edilen hasılat tutarı belirlenecektir. 2010 yılı sonunda inşaat işinin tamamlanma oranı ((4.000+7.664)/(4.000+7.664+4.536)) %72 olarak
belirlenmiştir. Tamamlanma oranına göre 2009 ve 2010 yılları için toplam
hak edilen hasılat tutarı 12.960 TL’dir. 12.960 TL’nin 4.500 TL’si inşaatın
2009 yılında tamamlanmış olan kısmı ile ilgili, 8.460 TL’si ise 2010 yılında tamamlanmış kısmı ile ilgilidir. Maliyeti kurtarma yönteminde kümülatif tahsilat tutarı, kümülatif maliyeti geçene kadar, maliyet tutarı kadar
gelir tahakkuk ettirileceğinden, 8.460 TL’nin 7.664 TL’lik kısmı 2010 yılı
hasılatı olarak raporlanacak kalan 796 TL ise, 125 Ertelenmiş Brüt Kâr
hesabının alacaklandırılması yolu ile bilançoda raporlanacaktır.
2010 yılı sonunda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, 2010 yılı
içerisinde kesilen hakediş faturalarının (9.600 TL), 2010 yılı için hakedilmiş olan hasılat tutarından (8.460 TL) yüksek olmasıdır. Bu durumda fazla fatura kesilmiş olacağından aradaki fark (1.140 TL) bilançoda borçlar
kısmında yer almadır. Ancak 2009 yılında hakediş faturalarının az kesilmesinden dolayı 31.12.2009 tarihli bilançoda 123 Raporlanmamış Alacak
Hesabı 900 TL bakiye vermektedir. O yüzden öncelikle 123 Raporlanmamış Alacak Hesabı borçlandırılarak kapatılacak, kalan bakiye olan (1.140900) 240 TL ise 351 Alınan Hakediş Avansları hesabı altında bilançoda
borçlar arasında yer alacaktır. 2010 yılında yapılacak olan son kayıt ise,
dönem içerisinde katlanılan maliyetlerin 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabı ile gelir tablosuna aktarılmasıdır.
Budak İnşaat İşletmesinin maliyeti kurtarma yöntemine göre hazırlanmış olan 2010 yılı gelir tablosu ve 31.12.2010 tarihli bilançosu aşağıda
gösterilmiştir:
2010 YILI
GELİR TABLOSU
600 Yurtiçi Satışlar
622 Satılan Hizmet Maliyeti
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7.664 TL 120 Alıcılar
7.664 TL (-) 125 Ertelenmiş
0 TL
Brüt Kâ r

3200 351 Alınan Hakediş
1296
Avansları
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2011 yılında inşaat ile ilgili olarak 4.536 TL’lik maliyete katlanılmıştır.
Böylelikle kümülatif toplam maliyet (4.000+7.664+4.536) 16.200 TL olmuştur. 2011 yılı içerisinde tahsil edilen 8.000 TL ile birlikte kümülatif nakit tahsilatı ise (3.000+7.000+8.000) 18.000 TL olmuştur. Maliyeti kurtarma yöntemine göre, kümülatif nakit tahsilatının kümülatif maliyeti geçtiği
yıl, aradaki farkın tamamı kâr olarak raporlanmalıdır. Örnekte, kümülatif
nakit tahsilatı, kümülatif maliyeti 2011 yılında geçtiği için, 2011 yılı gelir
tablosunda (18.000-16.200) 1.800 TL kâr raporlaması yapılacaktır.
2011 yılında hasılat tahakkuk ettirilirken öncelikle 31.12.2010 tarihli
bilançoda yer alan 125 Ertelenmiş Brüt Kâr hesabı kapatılarak, 600 Yurtiçi
Satışlar hesabının alacaklandırılması yoluyla gelir tablosuna aktarılacaktır.
Daha sonra ise tamamlanma oranına göre hesaplanmış olan dönem gelirinin tamamı hasılat olarak kaydedilecektir. 2011 yılı, inşaat sözleşmesinin
tamamlandığı yıl olduğu için tamamlanma oranı %100’dür. 2011 yılında
tamamlanmış olan inşaat işleri ile ilgili hasılat ise ((18.000x%100)-4.5008.460) 5.040 TL’dir. 2011 yılı gelir tablosunda raporlanacak olan hasılat
tutarı, 2011 yılında tamamlanan inşaat işleri ile ilgili olarak kazanılmış
hasılat tutarı (5.040 TL) ile 2009 ve 2010 yıllarında ertelenmiş olan brüt
kâr tutarlarının (1.296 TL) toplamı olan 6.336 TL’dir.
740 Hizmet Üretim Maliyeti
100 Kasa
170 Y.Y. İnşaat ve Onarım Maliyeti
741 Hizmet Üretim Maliyeti Y. H.
741 Hizmet Üretim Maliyeti Y.H.
740 Hizmet Üretim Maliyeti
120 Alıcılar
350 Y.Y. İnşaat On. Hak. Bedelleri
100 Kasa
120 Alıcılar

2011
2011
2011

4.536
4.536
4.536

2011
4.800
2011

8.000

4.536
4.536
4.536
4.800
8.000
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31.12.2011

125 Ertelenmiş Brüt Kâ r
600 Yurtiçi Satışlar
350 Y.Y. İnşaat On. Hak. Bedelleri
351 Alınan Hakediş Avansları
600 Yurtiçi Satışlar

1.296

31.12.2011

1.296

4.800
240

5.040

31.12.2011

622 Satılan Hizmet Maliyeti
170 Y.Y. İnşaat ve Onarım Maliyeti
31.12.2011
690 Dönem Kâ r Zarar Hesabı
622 Satılan Hizmet Maliyeti
31.12.2011
600 Yurtiçi Satışlar
690 Dönem Kâ r Zarar Hesabı

4.536

4.536

4.536

4.536

6.336

6.336

Maliyeti kurtarma yöntemine göre 2011 yılında yapılan muhasebe kayıtlarının finansal raporlara etkisi aşağıda gösterilmiştir:
2011 YILI
GELİR TABLOSU
600 Yurtiçi Satışlar
622 Satılan Hizmet Maliyeti

31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇO
6.336 TL
4.536 TL
1.800 TL

-

-

Maliyeti kurtarma yönteminde kümülatif nakit tahsilatı kümülatif maliyete eşit olana kadar gelir tablosunda maliyet tutarı kadar hasılat raporlaması yapılmakta, kârın raporlanması ertelenmektedir. Maliyetin tamamının
tahsil edildiği tarihten sonra yapılan tahsilatların tamamı ilgili dönem gelir
tablosunda kâr olarak raporlanmaktadır. Örnekte, 2009 ve 2010 yıllarında
kümülatif nakit tahsilatı kümülatif maliyetten düşük olduğu için, maliyet
tutarı kadar gelir tahakkuk ettirilmiş ve gelir tablolarında kâr raporlanmamıştır. Kümülatif nakit tahsilatın kümülatif maliyeti geçtiği yıl gelir tablosunda kümülatif maliyet ile kümülatif nakit tahsilatı arasındaki fark olan
(18.000-16.200) 1.800 TL’nin tamamı kâr olarak raporlanmıştır.
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2.2.Vergi Kanunları’na Göre İnşaat Sözleşmelerinin
Muhasebeleştirilmesi
İnşaat işletmeleri vergi dairelerine sunacakları finansal raporlarında yıllara yaygın inşaat taahhüt sözleşmelerini 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun (GVK) 42.-44. maddelerine uygun olarak raporlamalıdır.
Yapılacak işin GVK 42. maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için,
işin özel veya kamu kesimi ile yapılan bir taahüde bağlı olarak yapılmış
olması gerekmektedir. Taahhüt yazılı olmakla birlikte sözlü de olabilir.
Burada önemli olan yapılacak inşaat ve onarım işinin başkalarının hesabına yapılmasıdır. Kendi nam ve hesabına bina inşaa edilip satılması, kat
karşılığı konut ya da işyeri yapılması veya inşaata taş, kum ve çakıl sağlanmasının taahhüt edilmesi GVK’nun 42. Maddesi kapsamında değerlendirilmemelidir (Yargıç, 2004, 178) GVK’na göre inşaat işlerinin muhasebeleştirilmesi tamamlanmış taahhüt yöntemi başlığı altında açıklanmıştır.
2.2.1.Tamamlanmış Taahhüt Yöntemi
G.V.K. 42. maddesinde “birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat
ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve
tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” ifadesi yer almaktadır. GVK 42. maddesi, bir yıldan fazla bir süreyi kapsayan
inşaat işlerinde tamamlanmış taahhüt yönteminin uygulanması gerektiğini
hüküm altına almıştır. Tamamlanmış taahhüt yönteminde yapılmakta olan
inşaat sözleşmesine ilişkin maliyetler, inşaat tamamlanana kadar bilançoda
varlıklar bölümünde takip edilirken, düzenlenen hakediş bedelleri faturaları da inşaat tamamlanana kadar bilançoda borçlar kısmında takip edilmektedir. İnşaat tamamlandığı dönemde, tamamlanan inşaata ilişkin maliyet
ve hakedişler gelir tablosuna alınmaktadır. Bu işlemde maliyetler satışların maliyetine aktarılırken, hak edişler toplamı da hasılata aktarılmaktadır
(Yılmaz, 2009, 12-13). Böylelikle bu yöntemde inşaat sözleşmesi ile ilgili
hasılatın tamamı inşaatın tamamlandığı yıl finansal tablolarda raporlanır
(Stickney ve ötekiler, 2010, 340). Tamamlanmış taahhüt yönteminde inşaat kaç yıl devam ederse etsin, inşaat tamamlanmadıkça inşaata ilişkin gelir
ve maliyet unsurları gelir tablosuna aktarılmamakta ve kâr/zarar hesaplamasında dikkate alınmamaktadır (Yılmaz, 2009, 11). Vergi hukuku açıEYLÜL - EKİM 2012
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sından da, inşaat bitene kadar stopaj dışında herhangi bir vergi söz konusu
olmamaktadır (Güngörmüş ve Boyar, 2007, 108). GVK 44. maddesinde
inşaat işinin bitim tarihi olarak; inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin
kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığı
tarihin kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Bitim tarihinden sonra bu
işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır (GVK Madde 44). Budak İnşaat İşletmesi tarafından tamamlanmış
taahhüt yöntemine göre hazırlanan finansal tablolar aşağıda gösterilmiştir:
2009 YILI
GELİR TABLOSU

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇO

-

120 Alıcılar
600 350 Y.Y. İnşaat On. 3600
170 Y.Y. İnşaat 4000 Hak. Bedelleri
ve Onarım
Maliyeti

2010 YILI
GELİR TABLOSU

31.12.2010 TARİHLİ BİLANÇO
120 Alıcılar
3200 350 Y.Y. İnşaat On. 13200
170 Y.Y. İnşaat 11664 Hak. Bedelleri
ve Onarım
Maliyeti

-

2011 YILI
GELİR TABLOSU
600 Yurtiçi Satışlar
622 Satılan Hizmet Maliyeti

31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇO
18.000 TL
16.200 TL
1.800 TL

-

-

Tamamlanmış taahhüt yönteminde inşaat maliyetleri 170 Yıllara
Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti Hesabında, hakedişler ise 350 Yıllara
Yaygın İnşaat Onarım Hakediş Bedelleri Hesabında inşaat işi tamamlanana kadar bilançoda raporlanır. İnşaatın tamamlandığı yıl 170 Yıllara
Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesabı 622 Satılan Hizmet Maliyeti
Hesabına, 350 Yıllara yaygın İnşaat Onarım ve Hakediş Bedelleri Hesabı
ise 600 Yurtiçi Satışlar Hesabına aktarılarak kapatılır ve gelir tablosuna
aktarılır. Böylelikle inşaatın tamamlandığı yıl bilançoda söz konusu kalemlere ilişkin herhangi bir bakiye yer almaz, Gelir Tablosunda ise inşaat
sözleşmesinin toplam hasılatı, maliyet ve kârı raporlanır.
146
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3. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE
KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tamamlanma yüzdesi yöntemi, tamamlanmış taahhüt yöntemi ve maliyeti kurtarma yöntemi arasındaki en önemli fark gelir ve giderlerin tahakkuk etme zamanındaki farklılıktan dolayı gelir tablosunda ortaya çıkmaktadır (Carmichael, Whittington ve Lynford, 2007, 37). Üç yönteme
göre hazırlanmış olan gelir tabloları arasındaki farklar aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir:
Tablo 1. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi, Maliyeti Kurtarma Yöntemi ve Tamamlanmış Taahhüt Yöntemi’ne Göre Hazırlanmış Gelir
Tablolarının Karşılaştırılması
Tamamlanma
Yüzdesi
Yöntemi

Maliyeti
Kurtarma
Yöntemi

Tamamlanmış
Taahhüt Yöntemi

2009
Gelir
Gider
Kâr

4.500
4.000
500

4.000
4.000
0

-

Gelir
Gider
Kâr

8.460
7.664
796

7.664
7.664
0

-

5.040
4.536
504

6.336
4.536
1.800

18.000
16.200
1.800

18.000
16.200
1.800

18.000
16.200
1.800

18.000
16.200
1.800

2010

2011
Gelir
Gider
Kâr
2009+2010+2011
Gelir
Gider
Kâr

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, her üç yöntemde de inşaat
sözleşmesi süresi boyunca gelir tablosunda raporlanan gelir, gider ve kâr
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toplamı aynı olmasına rağmen, gelir ve giderlerin yıllar itibari ile raporlanması açısından önemli farklılıklar vardır. Bunun sonucu olarak da yıllar
itibari ile raporlanan kâr rakamı değişmektedir. Dönemsellik ilkesinin ön
planda tutulduğu tamamlanma yüzdesi yöntemi en gerçekçi raporlamayı
sağlayarak finansal tablo kullanıcılarına en faydalı bilgileri sunmaktadır.
TMS 11, bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde öngörülebildiği durumlarda tamamlanma yüzdesi yöntemi, inşaat sözleşmesi
sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği durumlarda ise maliyeti
kurtarma yönteminin kullanılmasını gerekli kılmıştır. GVK 42.-44. maddeleri ise yıllara yaygın inşaat taahhütlerinin muhasebeleştirilmesinde tamamlanmış taahhüt yönteminin kullanılması gerektiğini hüküm altına almıştır. Dolayısıyla, tamamlanma yüzdesi yöntemi ve maliyeti kurtarma
yöntemi ticari kârın, tamamlanmış taahhüt yöntemi ise vergiye tabi kazancın hesaplanmasında kullanılmaktadır. Tamamlanma yüzdesi yönteminde
dönemsellik ilkesi, maliyeti kurtarma yöntemi ve tamamlanmış taahhüt
yönteminde ise ihtiyatlılık ilkesi ön plana çıkmaktadır.
Tamamlanma yüzdesi yönteminde gelirin kaydedilmesi açısından
önemli olan işin tamamlanma oranıdır. Bu yöntemde dönemsellik ilkesine
uygun olarak her dönem tamamlanma oranı ile orantılı olarak gelir ve kâr
raporlaması yapılır. Bu yöntemde müşteriden yapılan nakit tahsilat, hasılatın kaydedilme zamanını etkilememektedir. Müşteri sözleşme bedelinin
tamamını sözleşme sonunda ödeyecek olsa dahi, inşaat firması yapacağı
tahsilat tutarını ve meydana gelmesi beklenen maliyet tutarını güvenilir bir
şekilde öngörebildiği durumlarda tamamlanma yüzdesi yöntemi kullanmaya devam eder (Stickney ve ötekiler, 2010, 337).
Maliyeti kurtarma yönteminde ise her dönem tahakkuk ettirilecek olan
gelirin belirlenmesi açısından önemli olan nakit tahsilatı tutarıdır. Bu yöntemde kümülatif nakit tahsilatı, kümülatif maliyete eşit olduğu döneme
kadar gelir tablosunda inşaat maliyeti ile aynı tutarda hasılat raporlaması
yapılır. Böylelikle gelir tablosunda herhangi bir kâr raporlaması yapılmaz.
Kümülatif nakit tahsilatı, kümülatif maliyeti geçtiği tarihten sonra yapılan
nakit tahsilatlarının tamamı ilgili dönemde kâr olarak raporlanır. Bu yöntemde hasılatın bir kısmı yıllar itibari ile tahakkuk ettirilirken, kârın rapor148
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lanması ertelenmektedir. İnşaat sözleşmesi için katlanılmış olan maliyetler
ise gerçekleştikleri yıl gelir tablosunda gider olarak raporlanır. Maliyeti
kurtarma yöntemi, tamamlanmış taahhüt yöntemi gibi gelir giderlerin gelir
tablosunda raporlanması için inşaatın tamamlanmasını beklememektedir.
Maliyeti kurtarma yönteminin tamamlanmış taahhüt yöntemine göre avantajı her dönem gelir ve gider raporlayarak finansal tablo kullanıcılarına
inşaat işletmesi faaliyetlerinin hacmi hakkında bilgi sunmasıdır (Palmer,
Coombs ve Smith, 1994, 267).
Tamamlanmış taahhüt yönteminde ise gelirin tahakkuk ettirilmesi açısından inşaat işinin tamamlanmış olması önemlidir. Bu yöntemde, inşaat
işinin tamamlandığı yıla kadar gelir tablosunda gelir veya gider raporlaması yapılmaz. İnşaat ile ilgili gelir ve giderlerin tamamı inşaatın tamamlandığı yıl gelir tablosunda raporlanır. Tamamlanmış taahhüt yönteminin
avantajı sonuç odaklı olmasıdır. Tamamlanma yüzdesi yöntemi gerçekleşmemiş faaliyetler ile ilgili tahminler kullanmakta iken, tamamlanmış
taahhüt yöntemi gerçekleşmiş ve tamamlanmış faaliyet sonuçlarını raporlamaktadır. Tamamlanmış taahhüt yönteminin dezavantajı ise, birden
fazla yıl devam eden inşaat ile ilgili dönemsel gelir ve gider raporlaması
yapmaması (Bragg, 2010, 27), dolayısıyla dönem sonuçlarının tam anlamı
ile gerçeği yansıtmamasıdır. Söz konusu yöntemin temel sakıncası kârın
tamamının işin tamamlandığı dönemde raporlanmasıdır (Sümer Göğüş,
2006, 77). Tamamlanmış taahhüt yöntemi, inşaat işinin devam ettiği hesap
dönemlerinde genellikle faaliyet sonuçlarının zarar ile neticelenmesi veya
düşük düzeyde kârların oluşması nedeniyle ortaklara kâr payı dağıtımı
konusunda engeller ortaya çıkartırken, tamamlanma yüzdesi yönteminde
faaliyet sonucunun dönemsel olarak belirlenmesi, kâr dağıtım kararlarının
sağlıklı faaliyet sonucu bilgilerine dayanmasını sağlar (Alagöz, 2009, 4).
Her üç yöntemin temel özellikleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
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Tablo 2. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi, Maliyeti Kurtarma
Yöntemi ve Tamamlanmış Taahhüt Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Tamamlanma
Maliyeti Kurtarma
Tamamlanmış Taahhüt
Yüzdesi Yöntemi
Yöntemi
Yöntemi
Tamamlanma oranı
Nakit tahsilat
İnşaatın tamamlanması
Gelir işin tamamKümülatif nakit tahsiİnşaat sözleşmesi ile
lanma oranı dikkate latı, kümülatif maliyet
ilgili tüm gelir ve giderler
alınarak, dönem
tutarını geçtiği yıla
inşaatın tamamlandığı
içerisinde katlanılan kadar, maliyet ile eşit
dönem gelir tablosunda
maliyetlerin ise tatutarda gelir tahakkuk
raporlanır.
mamı ilgili dönem
ettirilir, böylece kâr
gelir tablosunda raraporlanmaz. Kümülatif
porlanır.
nakit tahsilatı, kümülatif
maliyet tutarını geçtikten sonra yapılan nakit
tahsilatların tamamı
gelir tablosunda kâr
olarak raporlanır.
Dönemsellik İlkesi
İhtiyatlılık İlkesi
İhtiyatlılık İlkesi
Ticari Kâr
Ticari Kâr
Mali Kâr
TMS 11
TMS 11
G.V.K. Md. 42-44
4. SONUÇ
11 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) inşaat sözleşmesi sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi durumunda; sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel olan kısmı
kadar gelir kaydedilmesi gerektiğini, sözleşme maliyetlerinin oluştukları
dönemin gideri olarak finansal tablolara yansıtılması gerektiğini ve sözleşme sonucu güvenilir biçimde tahmin edilemediğinden kâr tahakkuk ettirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu yaklaşım, USGAAP’de hasılat tutarının tahsil edilmesinde önemli belirsizlikler olduğu durumlarda kullanılan
maliyeti kurtarma yöntemine benzemektedir.
Bu çalışmada maliyeti kurtarma yönteminin inşaat sözleşmelerinde
uygulanması durumunda yapılacak olan muhasebe kayıtları ve bunların
finansal tablolara etkisi gösterilmiş olup, maliyeti kurtarma yönteminin tamamlanma yüzdesi yöntemi ve tamamlanmış taahhüt yönteminden farkları
bir örnek yardımı ile açıklanmıştır.
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Maliyeti kurtarma yöntemi, kümülatif nakit tahsilatı kümülatif sözleşme maliyetine eşit olana kadar gelir tablosunda geri kazanılması muhtemel
maliyet tutarı kadar hasılat raporlaması yapmakta ve kârın raporlanmasını
ertelemektedir. Bu yöntemin uygulanabilmesi açısından THP’da yeni hesaplar açılması gerekmektedir. Kümülatif nakit tahsilatın kümülatif maliyetten az olduğu yıllarda gelir tablosunda raporlanması ertelenen kârın
kaydedilmesi için 120 Alıcılar Hesabının kontra hesabı olarak 125 Ertelenmiş Brüt Kâr hesabı kullanılabilir. Kümülatif nakit tahsilatın kümülatif
maliyeti geçtiği yıl ise 125 Ertelenmiş Brüt Kâr hesabı 600 Yurtiçi Satışlar
hesabına aktarılarak ertelenmiş olan kârın gelir tablosunda raporlanması
sağlanır. THP’da açılması gereken diğer hesaplar ise, 123 Raporlanmamış
Alacak ve 351 Alınan Hakediş Avansları hesaplarıdır.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED
ŞİRKETLERDE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mustafa YAVUZ*
Öz
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
limited şirket ortakları açısından mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda öngörülmeyen bir takım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerden birini de “ek ödeme yükümlülüğü” oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 6102 sayılı Kanunda düzenlenen ek ödeme yükümlülüğünün şartları,
tahsili, azaltılması veya kaldırılması, ortaklıktan sonra da devamı ile bu
yükümlülük kapsamında yapılan ödemelerin geri verilmesi ve sözkonusu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde başvurulabilecek yaptırımların neler olduğu açıklanmıştır. Ayrıca uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlara da çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Limited şirket, ek ödeme yükümlülüğü, şirket
sözleşmesi, yaptırım
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 (YTTK), birkaç hükmü dışında
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda (ETTK) limited şirket ortaklarının ek ödeme ile yükümlü kılınıp kılınamayacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmamakta ve ortakların sadece
koymayı taahhüt ettikleri sermaye payını ödemekle sorumlu olacağı kabul
edilmekteydi. Ancak YTTK’da bu belirsizlik giderilmiş ve ortakların sorumluluğu ağırlaştırılmıştır.
YTTK ile getirilen ek ödeme yükümlülüğünün temel amacı, finansal
yönden kötü duruma düşen ve/veya bilanço açığı bulunan şirkete, ortakların yapacakları ek ödemelerle yardımcı olmaktır. Ek ödeme, geçici zararı
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş,
14.02.2011 tarihli, 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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gideren bir ek finansman aracı niteliğindedir. Şirket sözleşmesinde öngörülmesi ve kanunda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde ortaklar, bu
yükümlülüğü yerine getirmekle mükelleftir.
Bu çalışmamızda, YTTK’da düzenlenen limited şirket ortaklarının ek
ödeme yükümlülüğü konusu, bütün yönleriyle etraflı bir şekilde değerlendirilecek, Kanunda yer almayan ancak uygulamada karşılaşılabilecek hususlar açıklanmaya çalışılacaktır. Limited şirket ortaklarının, özel kanun
niteliğinde olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanundan kaynaklanan sorumlulukları ise bu çalışmanın kapsamı dışındadır.
2. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ŞARTLARI
YTTK’nın 573/II. maddesinde; ortakların, şirket borçlarından sorumlu
olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüğünü2 yerine getirmekle
yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Sözkonusu hüküm ile sermayenin
korunması ilkesi kapsamında limited şirket ortakları, ek ödeme yapmakla
sorumlu tutulmuştur. Ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin YTTK’da aranan
şartlar aşağıda açıklanmıştır.
2.1. Şirket Sözleşmesinde Öngörülmüş Olma
YTTK’nın 603. maddesi gereğince, limited şirket ortaklarına esas sermaye payı bedellerini ödemeleri dışında ek ödeme yükümlülüğü getirilebilecektir. Ek ödeme yükümlülüğünün şirket sözleşmesinde düzenlenmesi
zorunludur. Sözleşmede, ek ödeme yükümlülüğü ile bunun şekil ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Sözleşmede düzenlenmesi halinde bu yükümlülük tüm ortaklar için bağlayıcı olacaktır. Bununla beraber, şirket sözleşmesinde bazı paylar için ek ödeme yükümlülüğü öngörülürken, bazı paylar
2 YTTK’nın birçok maddesinde “ek ödeme” ile “yan edim” yükümlülükleri birlikte ifade
edilmektedir. Ek ödeme yükümlülüğü şirketin zarara uğraması olasılığında ortağı şirkete
finansal destek sağlama borcu altına sokan bir yükümlülük iken, yan edim yükümlülüğü
ortağın şirkete karşı yerine getirmeyi taahhüt ettiği şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet edebilecek dönemsel nitelikteki edimleridir. Bu çalışmada sadece ek ödeme
yükümlülüğü değerlendirilmiş olup, yan edim yükümlülüğü başka bir çalışmada ele alınacaktır.
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için bu yükümlülüğün kabul edilmemesi de mümkündür. Kanunda böyle
bir uygulamayı yasaklayan doğrudan ya da dolaylı bir hüküm mevcut değildir. Ancak, bu yönde bir hüküm şirket sözleşmesine konurken eşit işlem
ilkesine3 ve dürüstlük kuralına aykırı hareket edilmemelidir. Öte yandan ek
ödeme yükümlülüğünün tutarı belirsiz ve sınırsız değildir. Bu yükümlülük,
şirket sözleşmesinde ancak sermaye payını esas alan belirli bir tutar olarak
öngörülebilecektir. Bu tutar esas sermaye payının itibari değerinin iki katını aşamayacaktır.
Ek ödeme yükümlülüğü kuruluş sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi
sonradan şirket sözleşmesinde değişiklik yapılarak da öngörülebilir. Kanun
koyucu kuruluştan sonra getirilen veya ağırlaştırılan ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin nitelikli karar nisabı öngörmüştür. Buna göre şirket sözleşmesini değiştirip, ek ödeme yükümlülüğü içeren veya mevcut yükümlülüğü
artıran genel kurul kararları, ancak ilgili tüm ortakların onayıyla, bir başka
ifadeyle oybirliği ile alınabilecektir (YTTK md. 607). Böyle bir karara,
ortaklardan biri dahi karşı çıksa ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin sözleşme
değişikliği reddedilmiş olacaktır.
Ek ödeme yükümlülüğü ilk defa YTTK’da düzenlenmiştir. Dolayısıyla,
YTTK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden önce kurulan limited
şirketlerin sözleşmelerinde bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu şirketlerin ek ödeme yükümlülüğü müessesesinden faydalanabilmeleri için
sözleşme değişikliğine gitmeleri ve sözleşmelerinde anılan yükümlülüğün
şekil ve kapsamını belirlemeleri gerekmektedir. Bahsi geçen tarihten önce
kurulmuş olan limited şirketlerin sözleşmelerinde yapılacak olan değişikliğe ilişkin genel kurul kararı, bütün ortakların ittifakıyla alınmalıdır.4 Ek
3 YTTK’nın 627. maddesinde, müdürlerin ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yapacağı hükme bağlanmıştır. Eşit işlem ilkesine aykırı olan kararlar, batıldır. Şirket sözleşmesinin
düzenlenmesinde de bu ilke göz önünde bulundurulmalıdır.
4 6103 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince limited şirketlerin sözleşmelerini, 01.07.2012
tarihinden itibaren oniki ay içinde YTTK’ya uyumlu hale getirmeleri gerekmekte olup,
şirket sözleşmesini uyumlu hale getirmek için yapılacak olan genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacaktır. Ancak, şirket sözleşmesine ek ödeme yükümlülüğü konması hususu,
sözleşmenin uyumlaştırılması kapsamında değerlendirilmemelidir. Zira uyumlaştırma, şirket sözleşmesinde yer alan ancak YTTK’ya aykırı olan konularda yapılacaktır. Ek ödeme
yükümlülüğüne ilişkin mevcut sözleşmelerde bir hüküm bulunmadığından uyumlaştırma da
gerekmemektedir. Dolayısıyla, limited şirket sözleşmesine ek ödeme yükümlülüğüne dair bir
hükmün konulabilmesi için ilgili sözleşme değişikliği kararı oybirliği ile alınmak zorundadır.
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ödeme yükümlülüğü konusunda oybirliği ile sözleşme değişikliği yapılmadıkça, limited şirket ortakları hiçbir şekilde bu ödemeden sorumlu tutulamayacaktır.
2.2. Belli Hallerin Gerçekleşmiş Olması
Ek ödeme temelde bilanço açıklarını kapatmak amacıyla öngörülmüş
bir araçken, son zamanlarda değişik ülke uygulamalarında bu sınırlama
kalkmış ya da değişmiştir. Böylece limited şirketler, hayatlarını sürdürebilmek ve ödeme dar boğazından çıkabilmek için yeni bir olanağa kavuşmuştur. YTTK’daki ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin hazırlanmasında da yeni sistem dikkate alınmıştır.
YTTK’nın 603/I. maddesine göre ortaklardan ek ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi ancak üç durumda istenebilecektir. Bunlar;
Şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması,
Şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması,
Şirket sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer
bir halin gerçekleşmiş bulunmasıdır.
Görüldüğü üzere, ek ödeme yükümlülüğünü gerektiren hallerin kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Ek ödemede bulunulması, belirtilen üç
hal dışında şirketin iflas etmesi durumunda da talep edilecektir. Şirketin
iflasının açılmasıyla ek ödeme yükümlülüğü ortaklar açısından muaccel
hale gelecektir.
3. EK ÖDEMENİN TAHSİLİ
Kanunda öngörülen şartların oluşması halinde her ortak, sadece kendi
esas sermaye payına düşen ek ödemeyi yerine getirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi açısından ortaklar arasında müteselsil
sorumluluk sözkonusu değildir. Ancak, bir esas sermaye payı birden fazla
ortağa ait ise paydaşlar şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüğünden dolayı şirkete karşı müteselsilen sorumlu olacaktır.
Şartlar gerçekleşmişse, genel kurul ya da herhangi bir komisyonun
kararına gerek kalmasızın ek ödemeler müdürler tarafından istenecektir.
160
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Ancak şirket tasfiye sürecinde ise tasfiye memurları, iflas halinde ise iflas
idaresi, kayyım idaresi altında ise kayyım tarafından bu ödemenin talep
edilebileceğinin kabulü gerekir. (Can, 2011, 16) Öte yandan, limited şirketler, YTTK’nın 612. maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde kendi
esas sermaye paylarını iktisap edebilmektedir. Ancak şirketin, iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarına ait ek ödeme yükümlülükleri, sözkonusu
paylar şirketin elinde bulunduğu sürece istenemeyecektir.
4. EK ÖDEMENİN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI
YTTK’da menfaatler dengesine uygun olarak, ek ödeme yükümlülüğünün hangi hallerde azaltılabileceği veya kaldırılabileceği de düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 603/VI. maddesine göre ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması ancak esas sermaye ile kanuni yedek
akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde mümkün
olacaktır. Bu şartın sağlanması sonrasında ek ödeme yükümlülüğünün
azaltılması veya kaldırılması için esas sermayenin azaltılması hakkındaki
hükümler kıyas yoluyla uygulanacaktır. Limited şirketlerde sermaye azaltılmasının düzenlendiği YTTK’nın 592. maddesinde “anonim şirketlerin
esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümlerinin limited şirketlere kıyas
yoluyla uygulanacağı, esas sermayenin borca batık bilançonun iyileştirilmesi amacıyla, ancak şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödenmesi halinde azaltılabileceği” ifade edilmiştir.
Bu halde ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması/kaldırılması işleminde,
anonim şirketlerin sermayesinin azaltılmasına ilişkin hükümleri tatbik edilecektir.
Bahsi geçen hükümlere istinaden, limited şirketlerde ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması ya da kaldırılması için genel kurul tarafından şirket
sözleşmesinin ilgili hükümlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, ek ödeme yükümlülüğünün azaltılmasının/kaldırılmasının sebepleri ile bunun amacı ve ne şekilde yapılacağı
ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanacaktır.
Ayrıca müdür/müdürler bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunacak, genel kurulca onaylanmış rapor ise tescil ve ilan edilecektir. Genel
kurul kararı, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini (3/4) oluşturan paylaEYLÜL - EKİM 2012
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rın sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınabilecektir. Genel
kurul ek ödeme yükümlülüğünün azaltılmasına/kaldırılmasına karar verdiği takdirde, müdür/müdürler, bu kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
ve aynı zamanda şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde yedişer gün
arayla, üç defa ilan edecektir. İlanda alacaklılara, üçüncü ilandan itibaren
iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebilecekleri belirtilecektir. Şirketçe bilinen alacaklılara
ayrıca çağrı mektupları gönderilecektir. Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması/kaldırılması, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve
beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından
sonra azaltılabilecek; aksi halde alacaklılar şirketin merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesinde bu işlemin tescilinin ilan edilmesinden itibaren iki yıl içinde iptal davası açabilecektir (YTTK md. 603/VI,
592, 473, 474, 475).
5. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ORTAKLIKTAN SONRA DA
DEVAM ETMESİ
Ek ödeme yükümlülüğü, kural olarak, ortağın şirketten ayrılması ile
o ortak yönünden sona ermekte ve bu yükümlülük payı devralana geçmektedir. Ancak, YTTK’nın 604. maddesinde bu kurala bir istisna getirilmiştir. Anılan madde gereğince şirket, ortağın şirketten ayrılmasının
tescil edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde iflas etmiş ise bu eski ortaktan da ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi istenecektir. Madde
gerekçesinde(Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu,
Esas No:1/324, S.Sayısı:96) bu istisnai düzenlemenin amacının, alacaklıları korumak ve özellikle kötü niyetli ayrılmalara engellemek olduğu,
aksi halde, fazla paya sahip (hakim) ortağın işlerin iyi gitmediğini görünce
şirketten kolayca ayrılarak sözkonusu yükümden kurtulup, ona güvenerek
kredi veren alacaklıları kandırmış olacağı ifade edilmiştir.
Ayrılan ortak ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmişse, payı alan
yeni ortak ek ödeme yapmakla yükümlü olmamaktadır. Ayrılan ortak zamanında mevcut olan ek ödeme yükümlülüğü, yeni ortak tarafından yerine getirilirse yine sorumluluk doğmamaktadır. Ancak YTTK’nın 604/
II. maddesine göre; ek ödeme yükümlülüğü mevcut olup halef tarafından
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yerine getirilmediği takdirde, eski ortağın sorumluluğu, yükümlülüğün
gerçekleştiği tarihte kendisine karşı ileri sürülebileceği ölçüde ve miktarda
devam etmektedir.(Can, 2011, 17) Ayrılan ortağa ek ödeme yükümlülüğü
için başvurulabilecek hallerde halefin, yükümlülüğü yerine getirdiği ölçüde eski ortak, borçtan kurtulacaktır.
Diğer taraftan, limited şirketlerde esas sermaye payının devredilebilmesi için devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Düzenlenecek olan devir sözleşmesinde şirket sözleşmesinde yer
alması halinde ek ödeme yükümlülüğünün belirtilmesi zorunludur.5 Bunun
dışında, şirket sözleşmesinde ek ödeme yükümlülüğü öngörüldüğü takdirde, şirketi korumak amacıyla devir alanın ödeme gücünün şüpheli olduğu
hallerde devir alandan teminat istenebilecektir. Teminat verilmezse genel
kurul, şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile, devir onayını reddedebilecektir (YTTK md. 595/VI). Bu düzenleme, payın devrini sınırlandıran
yöntemlerden birini oluşturmaktadır.
6. EK ÖDEME KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERİN
ORTAĞA GERİ VERİLMESİ
YTTK’da ortaklardan alınan ek ödemelerin geri verilmesi de öngörülmüştür. Ancak bunun için belli şartların sağlanması gerekmektedir. Mezkur Kanunun 605. maddesinde, “yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün kısmen veya tamamen ortağa geri verilebilmesi için ek ödemeye ilişkin
tutarın, serbestçe kullanılabilecek yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir olmasının şart olduğu” vurgulanmıştır. Sözkonusu maddede yer alan
“ bu durumun işlem denetçisi tarafından doğrulanmış bulunması” ibaresi
6335 sayılı Kanun6 ile madde metninden çıkartılmıştır.
Öte yandan, belirtelim ki, Kanun esas sermaye yanında ek ödeme için
de faiz verilmesini yasaklamıştır. Dolayısıyla, ek ödeme için faiz istenemeyecektir. Durum böyle olmakla birlikte, ortak ek ödeme yükümlülüğünü
5 Ek ödeme yükümlülüğünün, limited şirketler tarafından çıkartılan esas sermaye pay
senetlerinde de belirtilmesi zorunludur (YTTK md. 593/II).
6 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26.06.2012 tarihinde
TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 30.06.2012 tarihli, 28339 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
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yerine getirmişse, ödediği tutar esas sermaye payının itibari değerine eklenecek ve kar payı, bu suretle bulunan toplam tutar esas alınarak ödenecektir (YTTK md. 608/II, 609).
7. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN YAPTIRIMI
YTTK’da ek ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde herhangi bir müeyyide öngörülmemiştir. Bu durumda, şirket alacağı olması dolayısıyla doğmuş alacak miktarının, temerrüt faizi oranı belirlenmemişse ticari
temerrüt faizinin ve YTTK’nın 577/I-f maddesi7 uyarınca şirket sözleşmesinde belirlenmişse sözleşme cezasının (cezai şart) ödenmesinin şirket tarafından
talep ve dava edilebileceği (Can, 2011, 17) değerlendirilmektedir.
8. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirket ortaklarının haklarında
iyileşme yaptığı kadar ortaklara bir takım yükümlülükler de getirmiştir.
YTTK’da ilk defa düzenlenen yükümlülüklerin başında ek ödeme yükümlülüğü gelmektedir. Ortaklar kuruluş sözleşmesinde düzenlenmesi ya da
şirket sözleşmesinde oybirliğiyle yapılan değişiklikle eklenmesi şartıyla
esas sermaye payının itibari değerinin iki katını aşmamak üzere ek ödeme
ile yükümlü tutulabileceklerdir. Kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde ortaklar, müdürler tarafından talep edilen ek ödemeyi şahsen ifa
etmekle yükümlüdür. Bununla beraber şirket, ortağın şirketten ayrılmasının tescil edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde iflas etmesi durumunda bu
eski ortaktan da ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi istenecektir.
Şirket sözleşmesinde yer alan ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması veya
kaldırılması ancak esas sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde mümkün olacaktır. Bu şart sağlanmadıkça sözleşme değişikliği yapılarak ek ödeme yükümlülüğü azaltılamaz
ve kaldırılamaz.
7 YTTK’nın 577/I-f maddesinde yer alan“Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri”, şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde bütün
ortaklar açısından bağlayıcı olacaktır.
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Ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin ETTK’da bir düzenleme bulunmadığından, 01.07.2012 tarihinden önce kurulmuş olan limited şirketlerin
sözleşmelerinde de bu hususta bir hüküm yer almamaktadır. Sözkonusu
şirketler eğer ki, ek ödeme yükümlülüğü müessesinden yararlanmak istiyorlarsa, ortakların tamamının oyuyla sözleşme değişikliğine gitmeleri ve
bu yönde bir hükme sözleşmelerinde yer vermeleri gerekmektedir. Aksi
takdirde, ortaklar ek ödeme yapmakla sorumlu tutulamayacaktır.
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LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?
Soner ALTAŞ*
Öz
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirket arasında belirgin farklar var iken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited
şirket anonim şirkete oldukça yaklaştırılmış ve ufak birtakım ayrıntılar dışında anonim ve limited şirketler hemen hemen aynı yükümlülüklere tabi tutulmuştur. Vergi mevzuatı yönünden bakıldığında ise anonim şirket paysahipleri
limited şirket ortaklarına kıyasla daha avantajlı konumdadırlar. Bu itibarla,
önümüzdeki dönemde bazı limited şirketlerin anonim şirkete dönüşmeyi gündemlerine alabilecekleri düşünülmektedir. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi özelinde tür değiştirmeye ilişkin düzenlemeleri ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler : anonim şirket, limited şirket, tür değiştirme, tür
değiştirme planı, tür değiştirme raporu.
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, ülkemizde en yaygın ticaret şirketi türü limited şirkettir.
30/06/2011 tarihi itibariyle ülkemizdeki limited şirket sayısı 726.973, anonim şirket sayısı ise 97.598’dir(Özkorkut, 2012). Limited şirkete olan bu
ilginin altında yatan sebeplere örnek olarak; 6762 sayılı eski Türk Ticaret
Kanunu’nda limited şirket kuruluşu için şart koşulan asgari esas sermaye
tutarının daha düşük olması (anonim şirketler için 50.000 TL iken limited
şirketler için 5.000 TL), anonim şirket için en az beş kurucu/paysahibi gerektiği halde limited şirket için en az iki kurucu/ortak gerekmesi, anonim
şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olduğu halde ortak sayısı 20 ve altında olan limited şirketler için böyle bir
zorunluluk aranmaması, anonim şirkette zorunlu organ olarak denetçi bulunmasına karşılık ortak sayısı 20 ve daha az olan limited şirketlere denetçi
zorunluluğu getirilmemesi gösterilebilir.
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
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Oysa, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. yasalar, 14.02.2011)
(YTTK)1’nda limited şirket anonim şirkete oldukça yaklaştırılmış, tek kişilik anonim ve limited şirkete izin verilmiş, anonim şirket için öngörülen
kuruluş belgeleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına uyma yükümlülükleri limited şirketler için de öngörülmüştür. Dolayısıyla, limited şirket için
asgari 10.000 TL anonim şirket için asgari 50.000 TL esas sermaye şartı
getirilmesi; bazı anonim şirketler için genel kurullarında bakanlık temsilcisi bulundurma ve kuruluşta/esas sözleşme değişikliklerinde Bakanlıktan
izin alma zorunluluğu bulunmasına karşılık limited şirketlerde bu zorunluluklara yer verilmemesi gibi ufak birtakım ayrıntılar dışında, anonim
ve limited şirketler hemen hemen aynı yükümlülüklere tabi tutulmuştur.
Türk Ticaret Kanunu’ndaki bu genel yapıya karşılık, vergi kanunlarında
yer verilen bazı düzenlemeler, anonim şirketleri daha cazip kılmaktadır.
Örneğin, anonim şirket tarafından çıkarılan hisse (pay) senetleri iktisap
tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra devredildiği takdirde, pay sahibinin elde edeceği kazanç tutarı ne olursa olsun değer artış kazancı olarak
vergilendirilmemektedir(GVK, mükerrer m.80/f.1). Oysa, aynı avantaj limited şirket ortakları açısından sözkonusu değildir. Ayrıca, anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyesi olmayan paysahiplerinin, şirketin vergi ve
sigorta primi borçlarına ilişkin herhangi bir sorumlulukları mevzubahis değil iken, limited şirket ortaklarının esas sermaye payları oranında doğrudan
sorumluluklarına gidilmektedir(6183 sK, m.35).
Gerek yeni TTK ile limited şirketlerin anonim şirketler ile hemen hemen aynı yükümlülüklere tabi tutulmasının gerek vergi mevzuatından kaynaklanan avantajların, mevcut limited şirketlerin gündemine anonim şirkete dönüşme hususunu getireceği düşünülmektedir. İşte, bu çalışmamızda
anonim şirkete dönüşmeyi düşünen limited şirketlere yol göstermesi bakımından, anonim şirkete dönüşmede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na
göre hangi hususlara dikkat edilmesi ve hangi koşulların yerine getirilmesi
gerektiği üzerinde durulacaktır.
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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2. LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
6762 sayılı eski TTK’da ticaret şirketlerinin tür değiştirmesine ilişkin
genel hükme, “nev’i değiştirme” kenar başlıklı 152. maddede yer verilmiştir. Anılan maddede; “Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir ticaret şirketi
nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev’e ait kuruluş
merasimine tabidir; Böylece yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamıdır.” denilmiştir. Yani, ETTK, türler arasında geçiş serbestisini ve yeni kuruluş yoluyla tür değiştirmeyi genel kural olarak kabul etmiştir.YTTK’nın
tür değiştirmeye ilişkin hükümleri ise İsviçre’nin 30/10/2003 tarihli, “Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Federal
Kanun”dan yararlanılarak kaleme alınmış (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96) ve kanunu 180
ilâ 190. maddeleri tür değiştirmeye ayrılmıştır.
Dolayısıyla, YTTK’ya göre de ticaret şirketlerinin, hukuki şekillerini,
bir başka deyişle, türlerini değiştirmeleri mümkündür(YTTK, m.180). Bu
çerçevede, limited şirket anonim şirkete dönüştürülebilir(YTTK, m.181).
Yeni türe dönüştürülen şirket, eskisinin devamı olur (YTTK, m.180). Örneğin, ABC Gıda Sanayi Limited Şirketi tür değiştirerek ABC Gıda Sanayi
Anonim Şirketine dönüştürüldüğü takdirde, bu anonim şirket yeni kurulan
bir şirket değil, ABC Gıda Sanayi Limited Şirketi’nin devamı olan bir şirket olarak kabul edilir.
2.a. Limited Şirketten Anonim Şirkete Dönüştürmede Dikkat
Edilecek Hususlar
1. YTTK, tür değiştirmede ortakların şirket paylarının ve haklarının
korunmasını şart koşmaktadır(YTTK, m.183/f.1). Ayrıca, intifa senetleri
karşılığında da aynı değerde haklar verilmesi veya tür değiştirme planının
düzenlendiği tarihte gerçek değerinin ödenmesi gerekmektedir (YTTK,
m.183/f.3).
Örneğin; tür değiştirecek olan ABC Gıda Sanayi Ltd. Şti. biri %60 diğer %40 sermaye payına sahip iki ortaktan oluşuyor ise, bu kişilerin dönüştürülen anonim şirketin aynı orandaki (%60 ve %40) pay senetlerine sahip
olmaları gerekir.
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2. Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır
(YTTK, m.184/f.1). Bu itibarla, limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesinde anonim şirketin kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Ayni
sermaye konulmasına ilişkin hükümler ise uygulanmayacaktır(YTTK,
m.184/f.1).
YTTK, anonim şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az %25’inin tescilden önce, kalan %75’inin de şirketin tescilini
izleyen 24 ay içinde ödenmesini zorunlu tutmuştur (YTTK, m.344/f.1).
Dolayısıyla, eğer tür değiştiren limited şirket 10.000 TL sermayeli ise,
anonim şirkete dönüştürmede şirketin esas sermayesinin en az 50.000 TL
olarak taahhüt edilmesi ve bunun da dörtte birinin tescilden önce ödenmesi
gerekecektir. Örneğimize dönecek olursak, ABC Gıda Sanayi Ltd.Şti.’nin
ortakları tamamı ödenmiş olan 10.000 TL sermaye taahhütlerine ilave olarak 2.500 TL daha ödeyip anonim şirketin asgari esas sermayesinin ¼’ünü
tesilden önce ödeme şartını yerine getirecekler, Geriye kalan 37.500 TL’yi
ise tür değiştirmenin tescilinden itibaren 24 ay içerisinde ödeyeceklerdir.
3. Eğer bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih
arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı
tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılması gerekir (YTTK, m.184/f.2).
Bu itibarla, anonim şirkete dönüşecek limited şirketlerin, tür değiştirme işlemlerini yılın ilk altı ayı içerisinde tamamlamaları faydalı olacaktır.
Aksi takdirde, yılsonu bilançosu dikkate alınamayacak, bunun yerine bir
ara bilanço çıkarılması gerekecektir. Ayrıca, eğer yılsonu bilançosundan
sonra şirketin malvarlığında önemli bir değişiklik meydana gelmiş ise, isterse bir ay geçmiş olsun, ara bilanço çıkarılması zorunlu hale gelecektir.
2.b. Limited Şirket Müdürleri Tarafından Düzenlenecek Olan Belgeler
2.b.1. Tür Değiştirme Planı
Tür değiştirecek olan limited şirketin müdürü veya müdürler kurulu bir
tür değiştirme planı düzenler. Bu planın yazılı şekilde yapılması ve limited
şirketin genel kurulun onayına sunulması gerekir.
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Tür değiştirme planı;
a) Limited şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını,
merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi,
b) Dönüşecek olan anonim şirketin esas sözleşmesini,
c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını,
cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin
açıklamaları
içerir (YTTK, m.185).
2.b.2. Tür Değiştirme Raporu
Tür değiştirecek olan limited şirketin müdürü veya müdürler kurulu, tür
değiştirme planından ayrı olarak, tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor
da hazırlar (YTTK, m.186/f.1). Tür değiştirme raporu olarak adlandırılan
bu raporda;
a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları,
b) Yeni türe (anonim şirkete) ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu,
c) Yeni anonim şirketin esas sözleşmesi,
d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı,
e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar,
f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler
hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir (YTTK,
m.186/f.2).
Ancak, hemen belirtelim ki, eğer tür değiştirecek olan limited şirket
küçük ve orta ölçekli ise, tüm ortakların onaylaması hâlinde, tür değiştirme
raporunun düzenlenmesinden vazgeçilebilir (YTTK, m.186/f.3).
2.c. Tür Değiştirme Kararının Alınması
Limited şirket müdürü veya müdürler kurulu, yukarıda izah edilen hususlar yerine getirildikten sonra, tür değiştirme planını genel kurula sunar.
Tür değiştirme kararı, limited şirket sermayesinin en az dörtte üçüne sahip
bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla alınır (YTTK,
m.189/f.1).
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2.d. Tür Değiştirmenin Tescil Ettirilmesi
Tür değiştirme genel kurulca karara bağlandıktan sonra, limited şirket
müdürü veya müdürler kurulu, tür değiştirmeyi ve yeni anonim şirketin
esas sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik
kazanır(YTTK, m.189/f.2). Dolayısıyla, tür değiştirmenin tescil edilmesi
ile birlikte, limited şirket anonim şirkete dönüşmüş olur.
YTTK’ya göre, tür değiştirme kararı ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir (YTTK, m.189/f.2).
2.e. Şirket Ortaklarının İnceleme Hakkı
Tür değiştiren limited şirket;
a) Tür değiştirme planını,
b) Tür değiştirme raporunu,
c) Son üç yılın finansal tablolarını, varsa ara bilançoyu,
genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce merkezinde ortakların incelemesine sunmakla yükümlüdür (YTTK, m.188/f.1). Şirket, ayrıca, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda
bilgilendirir (YTTK, m.188/f.2). İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir (YTTK, m.188/f.2). Ancak, kanımızca, tek ortaklı
bir limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesinde, eğer tek ortak aynı
zamanda şirketin müdürü ise, bu yükümlülüğe gerek yoktur.
2.f. Tür Değiştirme Kararının İptali
Yukarıda izah edilen tür değiştirme hükümlerinin ihlali hâlinde, tür değiştirme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan
limited şirket ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler (YTTK, m.192/f.1).
Tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukuki
sakatlık, verilen süre içinde giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkeme tür değiştirme kararını iptal eder ve gerekli önlemleri alır (YTTK,
m.192/f.3).
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3. ÖZET VE SONUÇ
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited şirketin anonim
şirkete dönüştürülmesi mümkündür. Dönüştürülen anonim şirket, limited
şirketin devamı olur. Tür değiştirmede ortakların şirket paylarının ve haklarının korunması şarttır. Ayrıca, intifa senetleri karşılığında aynı değerde
haklar verilmesi veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek
değerinin ödenmesi gerekir. Limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesinde anonim şirketin kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır. Ancak,
ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler ise uygulanmaz. Yine, eğer
bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı
aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara
bilanço çıkarılması gerekir.
Tür değiştirecek olan limited şirketin müdürü veya müdürler kurulu tür
değiştirme planı ile tür değiştirme raporu düzenler ve tür değiştirme planını
genel kurula sunar. Eğer tür değiştirecek olan limited şirket küçük ve orta
ölçekli ise, tüm ortakların onaylaması hâlinde, tür değiştirme raporu düzenlenmez, işlem denetimi yaptırılmaz. Tür değiştirme kararı, limited şirket sermayesinin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların
dörtte üçünün kararıyla alınır. Tür değiştirme genel kurulca karara bağlandıktan sonra, limited şirket müdürü veya müdürler kurulu, tür değiştirmeyi
ve yeni anonim şirketin esas sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirmenin
tescil edilmesi ile birlikte, limited şirket anonim şirkete dönüşmüş olur.
Tür değiştirme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş
bulunan limited şirket ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler.
KAYNAKÇA
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MASRAF AKTARIMLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
İsmail PAMUK*
Harun ÇELİK**
1-GİRİŞ
Katma değer vergisi (KDV); konusunu işlemlerin teşkil ettiği ve bu işlemler üzerinden yaratılan değerin vergilendirildiği bir vergi türüdür. KDV,
indirim mekanizması üzerine inşa edilmiş olup, mükellefler alımları dolayısıyla ödedikleri KDV’yi, satışları nedeni ile hesapladıkları KDV’den
tenzil etmektedirler. Bir mal veya hizmet her ne kadar nihai tüketime konu
oluncaya kadar geçirdiği her aşamada vergilendiriliyor olsa da, vergi yükü
bütünüyle nihai tüketici tarafından üstlenilmektedir. Sadece serbest piyasa
ekonomilerinde uygulanabilen KDV’nin nihai tüketicisine yansıtılması fiyat mekanizması sayesinde olmaktadır.
Ticari hayatta yapılan masrafların (giderlerin) asıl muhatap yerine bir
başkası adına faturalanması söz konusu olabilmekte, adına fatura düzenlenen firma ise bu masrafları ilgili firmalara aktarmaktadır. Bu durum işlerliği bakımından KDV’yi diğer vergi sistemlerinden ayıran indirim mekanizmasının çalışmasında geçici sorunlar ortaya çıkarır. Masraf aktarımı
işleminde özellikle; firmalar arası masraf aktarımı, grup şirketleri arası
masraf aktarımı, dar mükelleflerde masraf aktarımı, komisyonların aktarımı ile damga vergisi, zam, faiz ve cezaların aktarımı sık karşılaşılan bir
durumdur.
Bu çalışmanın konusu; yukarıda özetle açıklanan durumlarda, adına fatura düzenlenen mükellefin bu masrafı asıl muhataba aktarması işleminin
KDV karşısındaki durumudur. Çalışmada öncelikle çeşitli yansıtma işlemlerinin KDV’ye tabi tutulup tutulmayacağı hususu açıklanmaya çalışılacak,
akabinde masraf aktarımı işlemlerinde özellikli hususlar vergi idaresinin
güncel görüşlerine yer verilerek ele alınacaktır.

* Vergi Müfettişi
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2-KONUNUN GENEL HUSUSİYETLERİ:
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 1. maddesinde, Türkiye’de
ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi
olduğu belirtilmiştir. Anılan Kanunun 2. maddesinde teslim, 3. maddesinde teslim sayılan haller açıklanmıştır. Aynı Kanunun 6. maddesinde de
işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye’de
bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de
faydalanılmasını ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Buna göre Türkiye’de
gerçekleşen mal teslimleri ile Türkiye’de ifa edilen veya yurtdışında ifa
edilmekle birlikte Türkiye’de faydalanılan hizmetler, KDV’ye tabi bulunmaktadır. Öte yandan Türkiye’de gerçekleşen mal teslimleri ile Türkiye’de
ifa edilen veya yurtdışında ifa edilmekle birlikte Türkiye’de faydalanılan
hizmetlerin yerli veya yabancı firmalara yapılması, bu teslim veya hizmetlerin KDV’ye tabi tutulmasını engellememektedir. Sözü edilen Kanunun
20. maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu açıklanmıştır.
Masraf aktarımı işlemlerinde, yapılan masrafların gerçek ilgilisine aynen intikal ettirilmesinde herhangi bir hizmet sunulması veya kar amacı
güdülmesi ya da katma değer yaratılması söz konusu değildir. Çünkü bir
mal teslimi veya hizmet ifasının karşılığını oluşturmamaktadır. Bir bedel
üzerinden vergi hesaplanabilmesi için, KDV’nin konusuna giren bir mal
teslimi veya hizmetin karşılığını oluşturması gerekmektedir.
Masraf aktarımında sadece masrafın aktarılması yeterli değildir. Aynı
zamanda aktarıma konu masrafların asıl ilgilisinin, indirim hakkını kullanması açısından, bu masraflar nedeniyle ödenen katma değer vergisinin
de yansıtılması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, aktarılan masraflara ait
KDV’nin gerçek yüklenicisi tarafından indirimine olanak verilebilmesi bakımından, düzenlenen fatura veya belgelerde KDV gösterilmesi zorunludur. Bu durum KDV’nin gerçek yüklenicisi tarafından indirilmesi prensibinin gereğidir.(Kırıktaş, 2002, 207) Söz konusu durumda yansıtma işlemi
ancak KDV hesaplanmak suretiyle sağlanabilir. Aksi halde, aktarılan masraf nedeniyle ödenen KDV masraf aktarımını yapacak mükellef tarafından
indirim konusu yapılacak, masrafı gerçekten yüklenen firma ise bu masra176
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fa ait KDV’yi indirme imkanı bulamamış olacaktır. Bu durum ise KDV’nin
gerçek yüklenicisi tarafından indirilmesi esasına ters düşmektedir.
Başkası adına mal veya hizmet alımı sırasında işlemi yapan aracı firma,
adına işlem yaptığı kişi adına fatura alabiliyorsa bu işlemin işletmesiyle ilgili herhangi bir yönü bulunmamaktadır. Mal veya hizmet bedelini ödemesi halinde, bu ödemeyi bir dekontla karşı tarafa aktarmak suretiyle işlemi
tamamlamış olur. Ancak, faturayı kendi adına almak durumunda ise, bu
faturayı kayıtlarına intikal ettirmek zorundadır. Söz konusu fatura kendi işletmesini ilgilendirmediğine göre, bu faturayı aynı bilgileri içeren bir başka faturayla karşı tarafa yansıtması gerekmektedir. Bu faturaya “yansıtma
faturası” denilmektedir (Değer, 2011, 183). Yansıtma faturasında işlemlerin mahiyetinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Böylece başkası adına
yapılan işlemler dolayısıyla işleme aracılık eden firma herhangi bir KDV
yaratmadığı için neticede hesapları etkilenmemiş olur.
3-MASRAFLARIN KDV TAŞIMA(MA)SI:
Masraf aktarılması işleminin KDV karşısındaki durumu incelenirken,
prensip olarak aktarımın ortaya çıktığı safhadan önceki safhadaki işlemin
KDV karşısındaki durumuna bakılır. Masraf aktarımı, aktaran firma açısından bir mal teslimi veya hizmet ifası değil, sadece bir nakit işlemidir. Bu
duruma göre; aktarılan işlem için hangi oranda KDV ödenmişse, o oranda
KDV’ye tabi tutulacak, işlem KDV’ye tabi değilse aktarma sırasında da
KDV’ye tabi tutulmayacaktır. Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 3. maddesinde, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınması gerektiğini hüküm altına alınmıştır. Bu amir hüküm,
vergi hukukunda hadiselerin gerçek yönlerine ve fiili duruma itibar edilmesi sonucunu verir. Yansıtma yapan firma, yansıtma yapılanın vekili gibi
hareket etmekte ve ticari bir beklentisi bulunmamaktadır. Söz konusu mal
veya hizmet, yansıtma yapılan tarafından doğrudan temin edilseydi nasıl
bir durum ortaya çıkacaksa, aynı durum yansıtma işleminde de tezahür
etmelidir.
Vergi idaresi uygulamasını, ayrıma tabi tutulmaksızın her türlü masraf
yansıtmasının KDV’ye tabi tutulacağı anlayışında sürdürmüştür. KDV’nin
yürürlüğe girdiği 1985 yılında olay bazında tayin edilmiş bir muktezadan
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beri, holding şirketlerin bağlı şirketlerine kullandırdıkları banka kredilerinin faizlerini aynen aktarmaları halinde, finansman temini hizmeti şeklinde bir hizmet ifası sayarak KDV’ye tabi tutmuştur. Ancak son zamanlarda
bu görüşün değiştiği, masrafların KDV taşımadığı hallerde, yansıtma dolayısıyla vergileme yapılamayacağının kabul edildiği görülmektedir. KDV’li
yansıtma faturası, vergili temin edilmiş masraf vergilerde aranmaktadır.
(Özbalcı, 2012, 56)
Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısında; başkaları için
yapılan ve aslı KDV’ye tabi olan harcamaların aktarılması amacıyla düzenlenen faturalarda harcamanın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanacağı, aslı KDV’nin konusuna girmeyen veya vergiden müstesna olan
masrafların aktarılmasında KDV hesaplanmayacağı, ancak bu aktarım sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilirse bu aşan bedel üzerinden
genel vergi oranına göre KDV hesaplanacağı belirtilmiştir.(Koç, 2011, 48)
Masraf aktarım işlemlerinde, katlanılan masrafların aynen değil de,
üzerine bir bedel ilavesi suretiyle gerçek alıcısına intikal ettirildiği hallerde ise durum bir masraf aktarımından çok, KDVK’nın 1. maddesine giren
müstakil bir hizmet ya da aracılık hizmeti niteliğinde bulunmaktadır. Bu
gibi hallerde, bedelin yansıtmaya konu olan tutarın üzerinde olan kısmı
aracılık hizmetinin karşılığı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda bedelin yansıtılan masrafı aşan kısmı, aracılık hizmetinin karşılığı olarak
KDV’ye tabi olacaktır. Bu durumda gerçek ilgilisi adına yapılan işlemler
nedeniyle KDV ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, masraf aktarma işleminin bütünüyle KDV’ye tabi tutulması gerekir.
3.1-Masraf Aktarım İşleminin KDV’ye Tabi Olduğu Durum:
Masraf aktarımlarına KDV uygulanmasındaki temel ilke, aktarılan
masraflar için KDV ödenip ödenmediğidir. KDV’li masrafların yansıtılmasında, bilinen anlamda bir muamele olmamakla beraber, yansıtmayı yapanın fatura düzenlemesi ve katma değer vergisini de faturada göstermesi
gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak masraf yansıtma işlemi, masrafların
yansıtıldığı mükellefin indirim hakkını kullanması için gereklidir.
Ortada reel manada yaratılan bir işlem ve yaratılan katma değer olmadığı halde, yansıtma işleminin KDV’li fatura ile yapılmasındaki en önemli
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gerekçe, bu mal veya hizmetin temininde yansıtacak olan adına KDV’li
fatura çıkmış olmasıdır. Burada fatura aslının dekont ekinde ilgili firmaya gönderilmesi mümkün değildir. Çünkü fatura asıl muhatap adına değil, yansıtma yapmak zorunda kalan firma adına düzenlenmiştir. O halde
(teknik nedenlerle) yansıtma yapacak olan taraf bu faturayı kayıtlarına
alıp KDV’yi indirecek, yansıtma işlemini de KDV’li fatura ile yapınca,
teslim KDV’si ile indirim KDV, birbirini birbirini ifna edecektir.. Dolayısıyla KDV’li olarak temin edilen mal veya hizmetin, yansıtma aşamasında
KDV’ye tabi tutulması bir anlamda, indirimin iptalini ve indirim hakkının
yansıtılana transferini sağlayan şekli bir işlemdir.(Maç, 2012, 64) 60 No.lu
KDV Sirkülerinde; sigortalı mükellefin hasar gören eşyayı tamir ettirerek
adına düzenlenen faturaları ibraz etmek suretiyle, tamir bedelini sigorta
şirketinden tahsil ettiği durumda, sigortalının sigorta şirketi adına yaptığı
KDV’ye tabi masrafların, aynen sigorta şirketine yansıtılması için fatura
düzenlenmesi ve KDV hesaplaması gerektiği şeklinde yapılan düzenleme
ile uygulamaya yön verilmeye çalışılmıştır.
3.2-Masraf Aktarım İşleminin KDV’ye Tabi Olmadığı Durum:
KDV’ye tabi olmayan veya KDV’den istisna edilen işlemlerden doğan
masrafların ilgilisine aktarılması nedeniyle düzenlenen faturalarda, aktarıma konu masraflar için KDV yüklenimi söz konusu olmadığından KDV
hesaplanmasına da gerek yoktur. Anılan durumda, yansıtma işlemi KDV
mükellefiyetine yol açacak bir muamele niteliği taşımamaktadır. İlgili faturanın bir dekont ilişiğinde gönderilmesi yeterlidir. Fatura kesilmişse KDV
hesaplanmaması gerekir. Aktarılacak olan masraf nedeniyle yüklenilen bir
vergi bulunmamaktadır.
Ticari işlemler için kullanılan banka teminat mektubu giderlerinin ilişki
içindeki firmalar arasında paylaşımı söz konusu olabilmektedir. KDV’ye
tabi olmayan veya KDV’den istisna edilen işlemlerden doğan masrafların
ilgilisine aktarılması sırasında vergi yansıtması söz konusu olmaz. Teminat
mektubu masrafları, KDV’ye tabi olmadığından, bu masrafların yansıtılmasında da KDV hesaplanmayacaktır. KDVK’nın 13/b maddesine göre;
deniz ve hava taşıma araçları için limanlarda ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV’den istisna bulunmaktadır. Bu şekildeki hizmetlerin
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acenteler tarafından yaptırılarak, esas muhatabına yansıtılması halinde de
KDV uygulaması söz konusu olmayacaktır. Benzer şekilde damga vergisi, gecikme zammı, vergi cezası gibi yüklerin yansıtılması işleminde de
durum aynıdır. 60 No.lu KDV Sirkülerinde; işverenler tarafından çalışanlara ödenen kıdem tazminatlarının ücret mahiyetinde olmalarından dolayı
KDV’nin konusuna girmedikleri, bu halde, işçilerin iş akitleri feshedilmeden bir başka işverene nakledilmesi durumunda, işçilerin tazminat tutarlarının devir tarihine kadar hesaplanarak yeni işverene aktarılması, işçilerin
yeni işverence iş akitlerinin feshedilmesi veya emeklilik hakkı kazanmaları nedeniyle, tazminat tutarlarının eski işverenin sorumlu olduğu kısmının yeni işverene aktarılmasının KDV’ye tabi olmayacağı şeklinde görüş
bildirilmiştir
Masraf aktarımı gibi gelir aktarımında da aktarılan gelirin bir teslim
veya hizmet karşılığı olması halinde KDV uygulanacaktır. Örneğin finansal kiralama şirketlerinin sigorta hasar tazminatları ile kaynak kullanımı
destekleme primini kiracı durumundaki kişi ve kuruluşlara aktarma işlemi, kiracının herhangi bir teslimi veya hizmetin karşılığı olmadığından
KDV’ye tabi değildir. Ancak bu aktarım sırasında finansal kiralama şirketinin komisyon, masraf gibi adlar altında sağladığı menfaatler KDV’ye tabi
tutulacaktır.(Oktar ve Tolu, 15)
4-MASRAF YANSITMASI YAPAN ARACININ KDV MÜKELLEFİ
OLMAMASI:
Bir başkası adına masraf yapan ve bu masrafa ilişkin faturayı kendi
adına alan bir kişinin KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde masraf aktarımı mümkün olmayacaktır. Vergi indirim hakkından sadece KDV
mükellefleri faydalanabilecektir. Masraf aktarımını yapacak olan firma
aktarım için fatura düzenleyemeyeceği için asıl yüklenici ile arasındaki
indirim mekanizması kopacaktır. Yansıtma yapacak olan firma karşı tarafa,
giderleri ile birlikte KDV’sini “gider pusulası” yoluyla yansıtılabilir. Bu
durumda karşı tarafın, gider pusulasındaki KDV’yi gider ya da duruma
göre maliyet unsuru olarak kaydedebilecektir. Karşı taraf KDV’yi indirmeyi arzu ediyorsa alınan fatura, bu faturayı düzenleyen firmaya iptal ettirilir
ve karşı taraf adına yeni bir fatura düzenlettirilebilir. Kuşkusuz burada ge180
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nel bir ifade kullanmak pek kolay değildir. Her olayın kendine özgü koşulları içinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
5-MASRAF AKTARIMINDA ÖZELLİKLİ İŞLEMLER:
5.1-Finansman Giderlerinin Yansıtılması:
5.1.1-Grup Şirketleri Arası Finansman Temini:
Grup şirketleri ya da holdingler; riskin dağıtılması, yönetimde etkinlik
ve fon temininde kolaylık sağlaması, ortak hizmetlerde tasarruf sağlanması
ve küçük bir sermaye ile büyük sermayelerin yönetim altına alınması, rekabet gücü kazanılması, tasarruf sağlanması, kaynakların etkin kullanımı,
maliyet avantajı gibi konularda yarar sağlamaktadır. Ancak vergi kayıplarına neden olması yönünden, olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir.
Grup şirketlerini koordine eden ana şirket (holding), bağlı şirketler arası
nakit akımını yönlendirmek amacıyla nakit fazlasını kendi bünyesinde toplayarak, bunları finansman ve nakit sıkıntısındaki grup şirketlerine aktarmaktadır.(Saraçoğlu, 2005, 148) Sağlanan yararlardan çalışmanın konusunu oluşturan kısmı, grup şirketlerin bağlı şirketlerinin finansal yapılarını
güçlendirici girişimlerde bulunması, kendi aralarında finansal kaynaklarını
grup amacı doğrultusunda ve işbirliği içinde kullanmalarını sağlamaktadır.
Grup şirketleri arasında yapılan finansman temini işlemi, bir hizmet niteliği taşımaktadır. Hizmetin tanımı, KDVK’nın 4. maddesinde yapılmıştır. Madde metnine ögre hizmet; teslim ve teslim sayılan haller ile mal
ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler bir şeyi yapmak, işlemek,
meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek,
hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek
gibi şekillerde gerçekleşebilir. Anılan Kanunu’nun 24/c maddesinde; vade
farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV matrahına dahil
unsurlar olarak sayılmıştır. Yasal açıklamalar çerçevesinde, grup şirketleri
arasında yapılan finansman temini işlemleri KDVK açısından hizmet sayılmakta ve KDV matrahına dahil olmaktadır. Dolayısıyla KDV’ye tabi olan
kredi aktarımının faizlerinin yansıtılmasında da yansıtma faturasında KDV
gösterilecektir.
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Dikkat edilmesi gereken nokta kredi aktarmalarında KDV hesaplatılmasının vergi planlama aracı haline gelip gelmemesidir. Grup şirketlerinin, başka şirketlere kredi aktarmaları veya borç para kullandırmalarında
KDV hesaplatılması veya KDV hesaplanılması gerektiğinin ileri sürülmesi
şirketin vergi yükünün azaltılmasına sebebiyet verebilir. Şirket kullandırdığı krediler için, krediyi kullanan firmadan aldığı faizler ve kur farkları
için KDV hesapladığı zaman bir taraftan hesaplanan KDV mekanizması
yaratılırken, diğer taraftan da krediyi kullanan firma için indirilecek KDV
mekanizması yaratılmış olmaktadır. Vergi planlaması bu noktada doğmaktadır (Şişman, 2002, 83).
Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20/01/2012 tarih ve B.07.1
.GİB.4.16.16.02-300.11.43-29 sayılı özelgesinde; organize sanayi bölgesince şirkete düzenlenen “Doğalgaz Taşıma Bedeli Farkı Yansıtması” faturalarında gösterilen KDV’nin takvim yılı aşılmamak kaydıyla belgelerin
kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılması mümkün bulunduğu, öte yandan organize sanayi bölgesince şirkete düzenlenen
“Kredi Faizi Yansıtması” faturalarında yer alan kredilerin bankalardan ve
diğer finans kuruluşlarından temin edilmesi ve herhangi bir bedel eklenmeksizin aynen yansıtılması işleminde KDV hesaplanmayacağı, ancak
aktarılan kredi tutarına ilaveten herhangi bir bedel alınması halinde ise bu
bedelin, şirkete sunulan hizmetin karşılığını teşkil edeceğinden genel oranda KDV’ye tabi tutulacağı yönünde görüş bildirilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30/12/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01KDV-1-2010-14017-18-1198 sayılı özelgesinde ise; şirket kaynaklarından
bağlı şirketlere veya iştiraklere faiz ve komisyon uygulanarak gerçekleştirilen ve BSMV’ye tabi bulunmadığı belirtilen borç verme işleminin
KDV’ye tabi olduğu, bu işlemin karşılığını teşkil eden faiz ve komisyon
toplamı üzerinden KDV hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.
         
5.1.2-Finans Kurumlarından Yapılan Finansman Temini:
Çeşitli adlar altında yapılan finansman hizmetleri prensip olarak
KDV’ye tabidir. Firmaların bankalardan aldıkları krediyi ve kredi masraflarını aynen yansıtması şeklindeki işlemler KDV yönünden özellik
arz etmektedir. Bu hizmetin bir banka tarafından verilmesi durumunda,
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KDVK’nın 17/4-e maddesi uyarınca istisna uygulanmaktadır. Krediyi alıp
devreden firma diğer şirketin vekili veya kefili gibi hareket etmekte, krediler nedeniyle tahakkuk eden faiz, komisyon, BSMV vb. giderleri aynen
gerçek ilgilisine aktarmaktadır. Bu işlem tipik bir masraf aktarımıdır.
Masrafların aynen aktarıldığı bu tür işlemlerde KDV yaratılması söz konusu değildir. Dolayısıyla kendi adlarına aldıkları krediler nedeniyle ödenen faiz, komisyon BSMV vb. masrafları gerçek ilgilisine birebir aktaran
mükellefin bu işlemi masraf aktarımı niteliğinde bulunduğundan KDV’ye
tabi bulunmamaktadır. Burada sunulan hizmet, yansıtmayı yapacak olan
tarafından KDV’siz (istisna kapsamında) sağlandığı için yansıtma faturasının da KDV’siz düzenleneceği kuşkusuzdur. Önemli olan, fatura konusu hizmetin istisna kapsamında olup olmadığıdır. Muhatap firma hizmeti
yansıtmaya gerek olmaksızın doğrudan temin etse idi KDV ödemeyecekti.
Vekil gibi hareket eden ve ticari amaç gütmeyen birinin araya girmesi bu
durumu değiştirmemektedir.
Temin edilen kredinin yurt içinden veya yurt dışından sağlanması aktarma işleminin KDV karşısındaki durumunu değiştirmeyecektir. Yurt dışından temin edilen banka kredilerinin grup şirketlerine kullandırılan kısımlarına ilişkin faiz, komisyon, kur farkı vb. giderlerin krediyi bilfiil kullanan
grup şirketlerine yansıtılması işlemi KDV’ye tabi değildir. 46 Seri No.lu
KDV Genel Tebliği ile Türkiye’de banka sigorta muameleleri vergisine
tabi tutulmamış olan yurt dışı kredi işlemlerinin mahiyet itibari ile banka
ve sigorta muameleleri vergisine tabi olan yurt içi bankacılık hizmetlerinden farksız olduğu gerekçesiyle, yurt dışı kredi işlemlerinin Kanun’un
17/4-e maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesinin gerekli olduğu
belirtilmiş ve bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ödenen faiz, komisyon ve
bunlara ilişkin kur farklarının katma değer vergisine tabi olmadığı açıklanmıştır.
Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23/06/2009 tarih ve
B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2358 sayılı özelgesinde; yurtiçi ve yurtdışı bankalardan sağlanan krediler nedeniyle ödenen faiz, komisyon vb. ödemelerin KDVK’nın 17/4-e maddesine göre katma değer vergisinden istisna
olduğu, bu kredi tutarına ilişkin masrafların herhangi bir fark ilave etmeksizin bağlı şirkete aynen yansıtılmasının, aslı vergiye tabi olmayan bir
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işleme ilişkin masraf aktarımı mahiyetinde olduğundan katma değer vergisine tabi tutulmayacağı, kredi aktarımı dolayısıyla masraflara ilaveten
herhangi bir bedel alınması halinde ise bu bedel üzerinden katma değer
vergisi hesaplanacağı belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın 06/04/2004 tarih
ve B.07.0.GEL.0.54/5417-2048-15038 sayılı özelgesinde ise; katma değer
vergisinden istisna olarak temin edilen banka kredilerinin, herhangi bir
fark ilave edilmeksizin grup şirketlerine yansıtılması işleminin KDV’den
istisna olduğu, söz konusu krediler nedeniyle ödenen faiz, komisyon, kur
farkı, BSMV ve benzeri giderlerin herhangi bir fark ilave edilmeksizin
grup şirketlere yansıtılması işleminin KDV’den müstesna bulunduğu, diğer taraftan, bu kredi ve giderlerin, yansıtmayı yapacak firmanın gider hesaplarına alınarak yansıtma faturası ile karşı firmaya yansıtılması halinde
bu faturada katma değer vergisi gösterilmemesi veya yansıtmayı yapacak
firma tarafından gider hesaplarına alınmaksızın ve fatura düzenlenmeksizin dekont vasıtası i!e karşı firmaya aktarılmasının mümkün bulunduğu
yönünde görüş bildirilmiştir.
5.2-Teminat Mektubu Masraflarının Yansıtılması:
Ticari faaliyetin tarafları, yaptıkların muamelelerin risklerini minimize
etmek amacıyla alacaklarını güvence altında bulundurmak istemektedirler.
Buna göre; para, kefil, taşınmaz, banka teminat mektubu vb. teminat olarak kabul edilmekle birlikte yapılan işlemlerde çoğunlukla banka teminat
mektubu tercih edilmektedirler. Banka teminat mektuplarının masrafları
yapılan anlaşmaya göre ya tamamen satıcı veya alıcı tarafından karşılanmakta ya da satıcı ve alıcı arasında paylaşılmaktadır.
Yapılan anlaşma doğrultusunda banka teminat mektubu masraflarının
anlaşma doğrultusunda kısmen veya tamamen satıcılara yansıtılması işleminde, önceki aşama BSMV kapsamında olup, KDVK’nın 17/4-e maddesine göre KDV’den istisna bulunmaktadır. Teminat mektubunu alan
müşteriler, bu masraflar için KDV ödemediğine ve bu masrafları birebir
satıcılara yansıttığına göre KDV’ye tabi bir hizmetten söz edilemez ve yansıtma faturalarında da KDV hesaplanmaz. Diğer bir ifadeyle ödenen teminat mektubu masraflarının satıcılara birebir aktarılması işlemi KDV’ye
tabi bulunmamaktadır. Ancak bu masrafın birebir değil de, bir bedel ila184

EYLÜL - EKİM 2012

MALİ

ÇÖZÜM

vesi suretiyle aktarıldığı durumlarda, aktarılan masraf tutarının üzerinde
talep edilen bu bedelden KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir
(Tolu, 2011, 100).
Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 19/04/2011 tarih
ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-309 sayılı özelgesinde; mal alınan satıcılara verilen banka teminat mektubuna ilişkin masraf ve komisyonların,
KDV’nin konusuna giren bir işlemin karşılığını teşkil etmemesi sebebiyle,
söz konusu masraf ve komisyonların satıcılara aynen fatura edilmek suretiyle yansıtılması işleminde de KDV hesaplanmasına gerek bulunmadığı
belirtilmiştir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 19/02/009
tarih ve B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-Muk.422-5125 sayılı özelgesinde ise;
KDVK’nın 17/4-e maddesinde ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
kapsamına giren işlemlerin katma değer vergisinden müstesna olduğunun
hüküm altına alındığı, buna göre, mal satışı yapılan firmalardan alınan ve
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamına giren teminat mektuplarına ilişkin komisyon masraflarının, fark ilave edilmeksizin aynen yansıtılması işleminin katma değer vergisine tabi bulunmadığı yönünde görüş
verilmiştir.
5.3-Damga Vergisinin Yansıtılması İşlemi:
Firmalar aralarında yaptıkları yazılı ve sözlü anlaşmalarla, gerçekleştirecekleri işlemlere ait damga vergisinin, öncelikle taraflardan birisi tarafından ödenmesini, daha sonra ise belli bir kısmının ya da tamamının karşı
taraftan tahsil edilmesini öngörebilmektedirler. KDVK’nın 17/4-g maddesinde, damga pulu teslimlerinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Ödenen damga vergisinin gerçek ilgilisinden aynen tahsil edilmesi
işlemi esas itibariyle bir masraf yansıtılması işlemi olup, KDV’nin konusuna giren müstakil bir teslim ve hizmet niteliğinde değildir. KDV’ye tabi
olmayan damga vergisinin taraflardan birisi tarafından ödendikten sonra
diğer taraftan aynen tahsil edilmesi işlemi KDV’nin konusuna girmemektedir. Ancak ödenen damga vergisinin aynen değil de, üzerine bir bedel
ilavesi suretiyle gerçek ilgilisine yansıtıldığı hallerde ise, masraf yansıtılmasının yanı sıra bir de aracılık hizmeti söz konusu olmaktadır. Bu durumda, yansıtılan bedelin damga vergisi tutarını aşan kısmı üzerinde KDV
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hesaplanarak beyan edilmesi gerekecektir. Kira sözleşmelerindeki damga
vergisinin yansıtılmasına ilişkin olarak verilen bir özelgede; müşterilerle
yapılan kira sözleşmelerine ait aslı vergiye tabi olmayan damga vergisinin
birebir olarak yansıtılması işlemi KDV’ye tabi olmadığı, ancak bu aktarma sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilirse, bu aşan kısım
üzerinden genel oranda KDV hesaplanacağı belirtilmiştir (İstanbul Vergi
Dairesi Başkanlığı’nın 25/02/2009 Tarih Ve GİB.4.34.17.01.4.1782 Sayılı
Özelgesi).
5.4-Genel Giderlerin Yansıtılması İşlemi:
Grup şirketlerin müşterek olarak kullandıkları veya faydalandıkları giderler için genellikle bir şirket bu gideri üstlenmekte ve daha sonra bu
giderleri grup şirketleri arasında paylaşmaktadır. Müşterek olarak kullanılan binalar için ödenecek elektrik, su, yakıt ve temizlik gibi giderler
karşılığında tek bir fatura alınması halinde, diğer ortağa ait gider payının
aktarılması işleminde KDV uygulanması, aktarılan giderin KDV’ye tabi
olup olmamasına bağlıdır. Vergi Usul Kanunu’na göre giderler, faturaların yasal defterlere kaydı halinde indirim konusu yapılabilirler. Ödemeyi yapan, bu nedenle fatura aslını elinde bulunduran mükellef tarafından,
ödemeye iştirak eden diğer mükelleflere iştirak ettiği bedel karşılığında
fatura düzenlenmesi ve bu mükellef tarafından da bu faturaya dayanılarak
yapılan harcamaların defter kayıtlarında gider olarak gösterilmesi gerekmektedir. Elektrik ve telefon giderleri gibi müşterek kullanıma konu olan
giderler KDV’ye tabi olduğundan, adına fatura düzenlenen firma tarafından diğer firmalara aktarılacak bu tür masraflar nedeniyle düzenlenecek
faturada KDV hesaplanması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı’nca verilen
bir özelgede; mükelleflerin ortak kullandıkları menkul ve gayrimenkullere ait masrafları birbirlerine intikal ettirmesi işleminde, vergi indirimine
imkan sağlanabilmesi için KDV uygulanması gerektiği şeklinde görüş bildirilmiştir (Maliye Bakanlığı’nın 24/09/1997 Tarih Ve 52/5258-1/40817
Sayılı Özelgesi).
5.5-İpotek Harcının Yansıtılmasında KDV:
Sahip olunan gayrimenkul üzerinde üçüncü kişiler lehine yapılan ipo186
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tek işlemi nedeniyle ödenen ipotek harcının aynı miktar üzerinden ipotek
lehdarına intikali KDV’ye tabi değildir. İpotek harcının aktarılması işlemi KDV’nin konusuna girmemektedir. Vergi idaresince verilen bir özelge;
“Gayrimenkullerin ipotek işlemi nedeniyle ödenen ipotek harcının ipotek
lehdarına intikal ettirilmesi KDV’ye tabi değildir. Aktarma işleminin fatura
ile yapılması gerekir.” şeklindedir.
5.6-Garanti Kapsamındaki Taşıtların Bakım, Tamir Masraflarının
Satıcı Firmaya Yansıtılmasında KDV:
Garanti belgesi kapsamındaki araçlarla ilgili olarak garanti süresi içinde ve garanti belgesi çerçevesinde satıcı firmalar tarafından anlaşmalı servisler aracılığıyla müşterilere verilen tamir, bakım ve yenileme hizmetleri
anlaşmalı servislerce her ne kadar müşterilere veriliyor görülse de aslında
satıcı firmaya verilmektedir. Satıcı firmanın bu tür tamir ve yenileme hizmetleri ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları vergiye tabi olduğundan,
bu kapsamda anlaşmalı servisler tarafından satıcı firmalara verilen tamir
ve bakım hizmetleri de KDVK’nın 1/1 maddesi kapsamında vergiye tabi
olacaktır. Dolayısıyla, bu hizmetler için yetkili servis tarafından ithalatçı
ve yetkili satıcı adına düzenlenecek faturada KDV hesaplanması gerekmektedir. Firma tarafından gerek kendisi gerekse anlaşalı servisler aracılığıyla garanti süresi içinde ve garanti belgesi kapsamında müşterilere verilen bakım, tamir ve yenileme hizmetlerine ilişkin bedellerin yurtdışında
mukim ana üretici firmaya yansıtılması işlemi de yapılan ticari faaliyetin gereği olarak KDV’ye tabi bulunmamaktadır (İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı’nın 19/04/2010 Tarih Ve 3082 Sayılı Özelgesi).
5.7-Kaza Yapan Sigortalı Taşıtın Tamirinde Masraf Aktarımı:
Firmaların sigortalı taşıtlarına ilişkin tamir masraflarının sigorta şirketince tazmini işlemi farklı durumlarda gerçekleşebilir.
5.7.1-İşletmenin Taşıtını Kendisi Tamir Ettirerek Masraflarını Sigorta
Şirketinden Alması:
Sigortalı mükellefin sigorta şirketi adına yaptığı masrafları aynen yansıtabilmesi için bir masraf aktarımı faturası düzenlemesi ve KDV hesaplaması gerekmektedir.
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5.7.2-Sigorta Şirketinin Sigortalı İle Hiç İlişkilendirmeksizin Taşıtı
Kendisinin Tamir Ettirmesi:
Bu durumda tamir işlemini gerçekleştiren mükellef KDV’li faturayı sigorta şirketi adına düzenler. Sigorta şirketi de KDV mükellefi olmadığı
için KDV’yi gider yada maliyet unsuru olarak hesaplarına intikal ettirir.
5.7.3-Sigorta Şirketinin Sigortalıya Tazminat Ödemesi:
Sigorta şirketi hasarlı taşıtın tamiri ile ilgilenmeksizin sigortalıya belli
bir tutarda tazminat ödemesi söz konusu olabilir. Tazminatlar mal teslimi
ve hizmet ifası karşılığı olmadığından KDV’ye tabi değildir. Herhangi bir
teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri
ödemeler prensip olarak KDV’nin konusuna girmemektedir (08/08/2011
Tarih ve 60 No.lu KDV Sirküleri).
5.7.4-Hurdaya Çıkarılan Aracın Alımında İndirim Konusu Yapılan
KDV’nin Düzeltilmesi:
Hurdaya çıkarılan araçların alımı dolayısıyla indirilen KDV’ler, indirilemeyecek hale gelmektedir. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen (pert
olan) araca ilişkin olarak yüklenilmiş olan ve ilgili dönemde indirim konusu yapılan KDV, kazanın meydana geldiği dönemde “indirilebilir KDV”
niteliğini kaybedip, “indirilemeyecek KDV” haline geldiğinden, daha önce
indirim konusu yapılan vergilerin, kullanılamaz duruma gelmenin gerçekleştiği vergilendirme döneminde düzeltilmesi ve ilgili dönem KDV beyannamesinde hesaplanan KDV’ye ilave edilerek beyan edilip ödenmesi gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2009/183 No.lu KDV
Uygulama Tamimi). İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ait olan bu görüş,
kanaatimize göre tartışmaya açıktır.
5.8-Araç Kiralayanlara Trafik Cezası Ve Diğer Cezalar İle Gecikme
Zamlarının Yansıtılması:
Ceza ve tazminatlar prensip olarak bir teslim veya hizmetin karşılığını
oluşturmamaları nedeniyle KDV’ye tabi değildir. Kiralama şirketlerince,
araç kiralayanlara trafik cezaları ve diğer cezalar ile gecikme faiz ve zamlarının yansıtılması işlemi KDV’ye tabi olmayacaktır.
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5.9-İhracatçının İmalatçı Veya Tedarikçiye Gider Aktarımı:
Sektörel dış ticaret şirketlerinin üyeleri adına yaptığı nakliye, gümrükleme ve diğer ihracat masraflarının aktarımının katma değer vergisine tabi
olup olmadığına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca verilen 09/07/1999 tarih ve 54/5400-3295/28957 sayılı özelgede; “Gider aktarımı bir mal veya
hizmet karşılığını teşkil etmediğinden prensip olarak katma değer vergisine
tabi bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan giderin mahiyetine göre katma
değer vergisi karşısındaki durumu belirlenmektedir. Başka bir anlatımla,
gider katma değer vergisine tabi ise, indirim mekanizmasının çalışmasını
sağlamak amacıyla bu giderin aktarımında katma değer vergisi hesaplanacak, gider katma değer vergisinden istisna ise istisnaya işlerlik kazandırmak için bu giderin aktarımında katma değer vergisi uygulanmayacaktır.
Ancak bu durum giderin aynen aktarıldığı durumlar için söz konusu olup,
bu aktarım nedeniyle ayrıca bir bedelin alınması halinde, bu bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır.” şeklinde görüş bildirmiştir.
5.10-Acentelerin Gider Aktarımı:
Acentelerin mükellefleri adına yaptıkları giderlerin aktarımında, gider
vergiye tabi ise aktarma işleminde KDV hesaplanacak, aktarılan gider vergiye tabi değilse veya istisna edilmişse aktarma faturasında KDV hesaplanmayacaktır.
5.11-Yurt Dışı Giderlerin Aktarımı:
Yurt dışında yapılan harcamalar, bir hizmet ithalatının olmaması kaydıyla, Türkiye’de vergiye tabi değildir. Bu nedenle giderlerin aktarılmasında KDV uygulanmayacaktır. İdarenin görüşünü yansıtan özelgeler
şöyledir. Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 29/05/2006 ve B.0
7.1.GİB.0.01.53/5301-4290-40926 sayılı özelgesinde; iç piyasada garanti sözleşmeleri kapsamında malın yenisi ile değiştirilmesi veya arızanın
giderilmesi şeklinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine
tabi tutulmaması karşısında, yine garanti sözleşmeleri kapsamında yurt dışından malzeme, işçilik ve yol maliyetlerine ilişkin olarak yapılan masraf
aktarımı işlemlerinin de katma değer vergisine tabi tutulmaması gerektiği
belirtilmiştir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 02/04/2010 tarih ve
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2655 sayılı özelgesine göreyse; tamir, bakım ve yenileme hizmetlerinin
müşterilere anlaşmalı servisler aracılığıyla yapılması durumunda KDV hesaplanması söz konusu değildir.
5.12-Mutemet Eliyle İthalatta Mutemetin Masraf Yansıtması:
İthalat izni mutemet adına düzenlenmesine ve tüm ithal işlemleri mutemet tarafından ve onun namına yürütülmesine rağmen malın mülkiyeti
asıl ithalatçıdadır. Mutemet ithalat ile ilgili tüm vergi ve masrafları, ilgili
belgeleri teslim etmek suretiyle mal sahibinden tahsil eder. Mutemet firma
sadece yapmış olduğu aracılık işlemi nedeniyle elde ettiği aracılık geliri
üzerinden KDV hesaplamak zorundadır. Mutemet eliyle ithalat konusunda 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde; mutemet firmanın, ithalat işlemi
için yaptığı aracılık işlemi nedeniyle elde ettiği komisyonculuk geliri KDV
kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.
5.13-Tevkifata Tabi İşlemlerde Masraf Aktarımı:
Birden fazla mükellef tarafından yararlanılan temizlik, güvenlik ve işgücü gibi tevkifata tabi işlemlerin bedeli tek bir mükellef tarafından ödenebilmekte, daha sonra bu bedelden yararlanma derecesine göre diğer
mükelleflere masraf aktarımı yapılabilmektedir. Bu uygulama daha çok iş
merkezi, han gibi birden fazla mükellefin bulunduğu binalar için alınan
temizlik ve güvenlik hizmetlerinde ortaya çıkmaktadır. Tevkifata tabi tutulan hizmetlere ilişkin bedelin bir kısmının aktarılması halinde yapılacak işlemler konusunda idarenin herhangi bir açıklaması bulunmamakla birlikte,
mükellefin aktarması gereken KDV tutarı, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV miktarı olacağı şeklinde görüşler mevcuttur (Değer, 2011, 189).
6-SONUÇ:
Masraf aktarımı işlemi prensip olarak KDV’nin konusuna girmeyen bir
işlemdir. Masraf aktarımlarında KDV uygulanmasındaki temel ilke, aktarılan masraflar için KDV ödenip ödenmediğidir. KDV’li masrafların yansıtılmasında, bilinen anlamda bir muamele olmamakla beraber, yansıtmayı
yapanın fatura düzenlemesi ve katma değer vergisini de faturada göstermesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak masraf yansıtma işlemi, masrafların
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yansıtıldığı mükellefin indirim hakkını kullanması için gereklidir. KDV’ye
tabi olmayan veya KDV’den istisna edilen işlemlerden doğan masrafların ilgilisine aktarılması nedeniyle düzenlenen faturalarda, aktarıma konu
masraflar için KDV yüklenimi söz konusu olmadığından KDV hesaplanmasına da gerek yoktur. Anılan durumda, yansıtma işlemi KDV mükellefiyetine yol açacak bir muamele niteliği taşımamaktadır.
Masraf aktarım işlemlerinde, katlanılan masrafların aynen değil de,
üzerine bir bedel ilavesi suretiyle gerçek alıcısına intikal ettirildiği hallerde ise durum bir masraf aktarımından çok, KDVK’nın 1. maddesine giren
müstakil bir hizmet ya da aracılık hizmeti niteliğinde bulunmaktadır. Bu
gibi hallerde, bedelin yansıtmaya konu olan tutarın üzerinde olan kısmı
aracılık hizmetinin karşılığı olarak ortaya çıkmaktadır.
Masraf aktarımı işlemlerinde uygulamada özellikli birçok durum ile
karşılaşılmaktadır. Söz konusu durumlardan bazı örnekler vergi idaresinin
görüşleri de dikkate alınarak çalışmada ele alınmıştır. Vergi idaresinin genel yaklaşımı başkaları için yapılan ve aslı KDV’ye tabi olan harcamaların
aktarılması amacıyla düzenlenen faturalarda harcamanın tabi olduğu oran
üzerinden KDV hesaplanacağı; aslı KDV’nin konusuna girmeyen veya vergiden müstesna olan masrafların aktarılmasında KDV hesaplanmayacağı,
ancak bu aktarım sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilirse bu
aşan bedel üzerinden genel vergi oranına göre KDV hesaplanacağı yönündedir.
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