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SUNUŞ
Bir mali dönemi geride bıraktığımız bu günlerde 6102 sayılı TTK’ nın
büyük ölçüde değiştirilmesi, bağımsız denetim yönetmeliğinin yayınlanmaması ve belirsizliklerin devam etmesi muhasebe meslek camiasında moral
bozukluğu yaratmıştır.
14.02.2011 günlü ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bazı istisnaların dışında 01. Temmuz. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha kanun uygulamaya başlamadan kanunun
bazı hükümlerine karşı yoğun popülist eleştiriler basında yer almış herkes
hapse girecek şeklinde iş dünyasına korkular salınmıştır. Kanun kabulünden aylar sonra basında, iş dünyasında, meslek odalarında ortaya çıkan
bu yoğun eleştiriler ışığında bu defa 6102 sayılı Kanunda 6335 sayılı
kanunla kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
6335 sayılı Kanunla 6102 sayılı Kanuna yönelik basından ve iş çevresinden gelen popülist ve yüzeysel nitelikteki eleştiriler karşılık bulmuş
ve yapılan değişikliklerle 6102 sayılı Kanunun felsefesini oluşturan şeffaflık, denetim, hesap verebilirlik, uluslar arası standartlarda mali tabloların
üretimi gibi temel ilkelerden uzaklaşılmıştır.
Diğer taraftan defterlerin tutulmasında ve muhasebe sisteminin oluşturulmasında muhasebe dünyasının standartları “bilgi için muhasebe” bir
kenara bırakılarak “ vergi için vergi kanunlarına göre muhasebe” ilkesinin devamında karar kılınmıştır. İşlem denetçiliği tamamen kaldırılması
bağımsız denetçilik kapsamının daraltılması, hatta kapsam dışındaki şirketlerde Eski TTK’da olmasına rağmen genel denetçiye dahi yer verilmemesi, 6102 sayılı kanunu amacından saptırmıştır.
Bu konularda yeni yılda yapılacak düzenlemelerin, muhasebe meslek
örgütünün düşünceleri doğrultusunda hayata geçmesini diliyoruz.
115 Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle yeni yılınızı kutlar, yeni
yılda sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
YÖNETİM KURULU
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ÖTV BİZDEN
Zihni KARTAL*
Giriş
Uygulamada özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler bazı dönemlerde potansiyel alıcılara yönelik
olarak ‘ÖTV Bizden’ veya ‘ÖTV Yok’, ‘ÖTV Farkı Bizden’ şeklinde satış
reklamları vermektedirler. Özünde sistemimizde özel tüketim vergisi, her
bir satıcı tarafından alıcıdan tahsil edilerek fiyatlama yoluyla nihai tüketiciye kadar yansıtılmaktadır. ‘ÖTV Bizden’ ve ‘ÖTV Farkı Bizden’ uygulamasında ise satıcı özel tüketim vergisinin alıcıdan tahsil etmek yerine
kendisi tarafından ödeneceğini ima etmektedir. Bu nedenle, ‘ÖTV Bizden’
veya ‘ÖTV Farkı Bizden’ vaadiyle yapılan satışlarda özel tüketim vergisi
ve matrahını açıklamakta yarar vardır.
1. Özel tüketim Vergisinin Mükellefi
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre,
özel tüketim vergisinin mükellefi esas itibariyle vergiye tabi işlemleri yapanlar, diğer bir ifadeyle satışı gerçekleştirenlerdir. Özel tüketim vergisinin
mükellefi, Kanuna ekli;
a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu
malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede
yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.
Şimdilik diğer işlemleri bir tarafa bırakarak otomobil teslimi işlemlerinde özel tüketim vergisi mükelleflerine dikkatlerimizi yoğunlaştıralım.
Kanun hükmüne göre, otomotiv teslimlerinde özel tüketim vergisi mükellefi motorlu araç ticareti yapanlandır. Madde metninde geçen “motorlu
araç ticareti yapanlar” ibaresinden kasıt, mal teslimi ile hukuken sorumlu
olan hukuk süjeleridir.
* E. Baş Hesap Uzmanı
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2. Özel tüketim Vergisinin Matrahı
Özel tüketim Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinde, “verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim
vergisi hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder” hükmü yer almıştır. 3065 sayılı KDVK nın 20 nci maddesinde
ise, teslim işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel
olarak tanımlanmıştır. Bedel deyimi ise aynı maddenin ikinci fıkrasında
tarif edilmiştir. Buna göre bedel deyimi, “malı teslim alan veya kendisine
hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para,
mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat,
hizmet ve değerler toplamını” ifade etmektedir.
Yukarıdaki tanımdan anlaşılacağı üzere, bedel deyimi oldukça geniş
kapsamlıdır. Her ne suretle olursa olsun müşteriden alınan veya bunlarca borçlanılan para bedel kavramına girdiği gibi, müşteriden para yerine
alınan mal, hizmet, menfaat ve benzeri değerler (hisse senedi, tahviller ve
aynı nitelikteki değerler gibi) de bedel kavramına dahildir.
Bedelin döviz ile hesaplanması halinde ise döviz vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari
kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevirme işlemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilecek paritelere göre yapılacaktır.
3. Özel Tüketim Vergisinin Doğuşu
Otomobilin tescili halinde vergiyi doğuran olay, tescilin yapıldığı anda
meydana gelecektir. Tescil, malın mülkiyetinin devridir. Dolayısıyla, dikkate alınacak tek ölçüt, mülkiyetin devredilip devredilmediğidir.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinde yer alan düzenlemeye göre, özel tüketim vergisinin doğuşu açısından gerekli olan koşul,
vergiye tabi işlemlerin (teslim, tescil ve ithalat) gerçekleşmesidir. İşlem
bedelinin nasıl ödeneceği özel tüketim vergisi açısından bir sonuç doğurmamaktadır. Dolayısıyla, otomotiv ürünleri tesliminde özel tüketim vergisinin doğuşu konusundaki temel kural; malın iktisabı saikiyle tescilidir.
Özel tüketim vergisi sistemi tahsilat temelinde şekillenmemiştir. Diğer
bir ifadeyle, özel tüketim vergisi tahsilat ile ilgilenmemektedir. Bu kap132
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samda bedelin taksitler halinde ödenmekte olmasının özel tüketim vergisi
açısından bir önemi bulunmamaktadır. Taksitlerin bir kısmının mal teslimi
veya ithalattan önce yapılması halince bu taksitler avans niteliği taşır. Öte
yandan, bedelin tahsil edilmemesi hali de özel tüketim vergisini doğuran
olayı etkilememektedir. Bedelin ve özel tüketim vergisinin iradi olarak
tahsil edilmemesi, tahsilinin imkansız hale gelmesi veya şüpheli alacak
haline gelmesi durumu değiştirmemekte, herhalükarda özel tüketim vergisini doğuran işlemin gerçekleşmesi halinde özel tüketim vergisinin, işlemin gerçekleştiği dönem beyannamesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Özel tüketim vergisi sistemi, işlemin bir bedel karşılığında ya da bedelsiz yapılmasını ya da bedel bulunmakla birlikte hesaplanan özel tüketim vergisinin alıcıdan tahsil edilip edilmemesini önemsememektedir.
Özel tüketim vergisi mal teslimi ve ithalat beyannamesinin tescili üzerine
gündeme gelir. Mal teslim edildiği halde, alıcıdan bir bedel alınmaması veya
alıcının borçlandırılmaması veya bedel tahsil edilmekle birlikte özel tüketim vergisinin tahsil edilmemesi halleri özel tüketim vergisinin doğuşunu engellemez. İşlemin bedelsiz olması özel tüketim vergisinin doğuşunu engellemediği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belge
düzenleme yükümlülüğünü de ortadan kaldırmaz. Bedelsiz işlemlerde de
yasal süresinde fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, yasal kayıtlara
intikal ettirilmesi ve Özel tüketim Vergisi beyannamesine dahil edilmesi
gerekir. Belgenin düzenlenmemesi halinde, izlenecek olan yol, mal tesliminde teslim tarihini tespit edip emsal bedelini –bedelli işlemlerde olduğu
gibi- defter ve beyannamelere intikal ettirmektir.
4. ‘ÖTV Bizden’ Uygulamasında Özel Tüketim Vergisi Yok Mudur?
Bir önceki bölümde de açıklandığı üzere, özel tüketim vergisi sistemi,
özel tüketim vergisi tutarının alıcıdan tahsil edilip edilmemesi, geç tahsil
edilmesi, taksitle tahsil edilmesi, vadeli olarak tahsil edilmesi hallerini sistemi aksatan uygulamalar olarak görmemektedir. Hatta özel tüketim vergisi sistemi satıcı tarafından alıcıdan tahsili ile hiç ilgilenmemektedir.
Dolayısıyla, mükelleflerin ‘ÖTV Bizden’ veya “ÖTV Farkı Bizden”
reklamı ile teslim ettiği mallara ilişkin bedeller üzerinden hesaplayacakları özel tüketim vergisi tutarının alıcıdan tahsil etmemeleri ve bizzat üstKASIM - ARALIK 2012
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lenmeleri vergi idaresini ilgilendiren bir husus değildir. Vergi idaresinin
ilgileneceği husus, satış işlemine ilişkin özel tüketim vergisinin satıcı tarafından vergi dairesine beyan edilip ödenmesidir. Yapılan bu ödemenin satıcının bizzat kendi kaynaklarından ya da alıcıdan tahsil edilmek suretiyle
yapılması vergi idaresi açısından bir etki yaratmaz.
Kaldı ki, söz konusu satış reklamlarını bir pazarlama aracı olarak kullanan işletmeler uygulamada, tarife fiyatı üzerinden hesaplanan Özel tüketim Vergisi1 tutarı kadar bir indirim yapmaktadır.
Örnek: Otomotiv ürünleri ticareti ile uğraşan bir şirket spor malzemeleri ticareti ile iştigal eden bir alıcıya bir adet otomobil satmıştır. Aracın
ağırlığı 1205 kg olup motor silindir hacmi 1600 cm3’tür. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre otomobilin liste satış fiyatı 17.603,33 lira olmasına
karşın, satıcı alıcı lehine 1.802,10 lira bahar kampanyası indirimi, 551,23
lira filo indirimi yapacaktır. Bu bilgilere göre satıcının söz konusu otomobil satışı için düzenleyeceği faturada KDV matrahı aşağıda gösterildiği gibi
olacaktır;
Mal cinsi
Miktarı
Birim Fiyat
Tutar
..Marka Model Otomobil
1
17.603,33 17.603,33 (1)
Kampanya İndirimi			
1.802,10 (2)
Filo İndirimi						
551,24 (3)
ÖTV Matrahı (1-2-3=)				
15.250,00 (4)
ÖTV Tutarı (15.250*0,37=)				
5.642,50 (5)
KDV Matrahı (4+5=)				
20.892,49 (6)
Hesaplanan KDV (20.892,49*0,18=)		
3.760,65 (7)
Genel Toplam (6+7=)				
24.653,14
Bu arada şirketin satışını yapmakta olduğu otomobillerin bedeli üzerine
tahakkuk ettirilen ÖTV oranı %40 a yükseltilmiştir. Buna karşın, şirket
‘ÖTV Farkı Bizden’ sloganı ile kampanya düzenleyerek satış yapmaya başlamıştır. Bu şirket, her ne kadar satışları için ‘ÖTV Farkı Bizden’
şeklinde bir ifade kullanmakta ise de, aslında satışa ilişkin özel tüketim
1 Zaman zaman bazı mallarda KDV de bizden şeklinde reklamlar gündeme gelir. Bu durumda, malın tarife fiyatı üzerinden hesaplanan KDV nin kaldırıldığı şeklinde değil, satıcının malın
tarife fiyatı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kadar bir indirim yapacağı anlamı çıkar.
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vergisi farkının tamamını kendisi üstlenmemektedir. Özünde, uyguladığı
satış fiyatı özel tüketim vergisi dahil 20.892,49 liradır. Söz konusu reklam ile şirket, otomobilin alıcıya (15.250+15.250*0,40=) 21.350 lira yerine 20.892,49 liraya malolacağı bilgisini ulaştırmaktadır. Bu tür bir reklam
ve satış fiyatı politikası sonucunda, şirket aslında satışlarında, otomobil
bedelini (20.892,49/1,40=) 14.923,21 lira, özel tüketim vergisini ise
(14.923,21*0,40=) 5.969,28 lira olarak göstermektedir. Kısaca satıcı bu işlemde, malın Özel Tüketim Vergisi dahil fiyatından (21.350-20.892,49=)
457,51 lira indirim yapmış olmakta; bu indirimin (15.250-14.923,21 =)
326,79 lirası mal bedeli üzerinden yapılan kısma tekabül etmekte, (457,51326,79=) 130.72 lirası ise devletin payı olan özel tüketim vergisi üzerinden
yapılmış olan kısma isabet etmektedir.
Öte yandan, taşıt satışlarında uygulamada alıcının ödemesi gereken
motorlu taşıt tescil belgesi ücretini, motorlu taşıtlar vergisi taksidini, kasko sigortası ilk taksidini satıcı, alıcıdan aldığı vekaletnameye dayanarak
ilgili kurumlarla iletişim kurmak suretiyle ödemekte ve bu giderleri alıcıya
aynen yansıtmaktadır. Uygulamada satıcılar, herhangi bir bedel talep etmeksizin alıcıya bu tür işlemleri takip edip tamamlama hizmeti de vermektedirler. Bu giderler esasında, mal satışının gereği olmayıp, aracın satışından sonra alıcıya düşen yükümlülüklerdir. Dolayısıyla, KDV ve/veya ÖTV
matrahına dahil etmeyi gerektirir bir durum söz konusu değildir. Zira, söz
konusu giderleri taşıtı teslim aldıktan sonra alıcı bizzat kendisi gerçekleştirdiği takdirde, ÖTV ve KDV gündeme gelmemektedir.
5. Sonuç
‘ÖTV Bizden’ veya “ÖTV Farkı Bizden” sloganı ile satış reklamı yapan işletmeler uygulamada, alıcıya tarife fiyatı üzerinden hesaplanan özel
tüketim vergisi tutarı kadar bir indirim yapmaktadır. Bu indirimin bir bölümü, mal bedeline isabet ederken, bir bölümü ise devlete intikal ettirilecek
özel tüketim vergisi tutarına tesadüf etmektedir. Reklamlarda yansıtıldığı
ya da ima edildiği şekilde ‘ÖTV Yoktur’ ya da “fark tamamen satıcı tarafından üstlenilmektedir” anlamı çıkarılamaz.
‘ÖTV Bizden’ şeklinde sunulan reklam tipinde ima edildiği gibi, satıcının mala ilişkin özel tüketim vergisini alıcıdan tahsil etmemesi öngörülKASIM - ARALIK 2012
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mekte ise teslime ilişkin özel tüketim vergisi satıcı tarafından üstleniliyor
demektir. Uygulamada işletmeler özel tüketim vergisini devlete kendileri
ödemek zorunda kalacaklarından genellikle böyle bir yol seçmezler. Diğer bir ifadeyle, işletmeler alıcıya doğrudan yansıtılma imkanı bulunan bir
vergiyi yansıtmak yerine, kendi kaynakları üzerinden karşılayıp verginin
finansal yüküne katlanmayı tercih etmezler. Böyle bir durum, işletme finansmanı açısından da anlamlı değildir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (18563 Sayılı)
T.C. Yasalar (12.06.2002). 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu.
Ankara : resmi Gazete (24783 Sayılı)
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YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI
İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
Soner ALTAŞ*
Öz
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde sermaye artırımına ilişkin olarak birçok yenilik ve değişiklik öngörmektedir. İç kaynaklardan sermaye artırımının açıkça hükme bağlanması, şarta bağlı sermaye
artırımı getirilmesi, esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye sistemine yer verilmesi ve sermaye artırımının her iki sistem bazında ele alınması
bu yeniliklerden ve değişikliklerden bazılarıdır. Bu çalışmada, yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerde sermaye artırımı için öngördüğü
temel yenilikler ve değişiklikler üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler : Sermaye artırımı, iç kaynaklardan sermaye artırımı, şarta bağlı sermaye artırımı, sermaye artırım beyanı.
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, mevcut pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak yahut
yeni pay senetleri çıkarmak suretiyle yapılan sermaye artırımı “dış kaynaklardan esas sermaye artırımı” olarak adlandırılırken, sermaye artırımı için
şirket mal varlığında bulunan bazı kaynakların kullanılması “iç kaynaklardan esas sermaye artırımı” olarak kabul edilmektedir(ÇEVİK, 1994, 358).
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu(ETTK)’nda sadece esas sermaye sisteminde dış kaynaklardan sermaye artırımına yer verilmiş, iç kaynaklardan
sermaye artırımına değinilmemiştir. Bu nedenle, iç kaynaklardan sermaye
artırımına öğreti yol göstermiştir. Eski Türk Ticaret Kanunu’nun sermaye
artırımı konusunda kabul ettiği genel kural şirketin esas sermayeye karşılık olan hisselerin veya hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe,
genel kurulun yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar veremeyeceği yönünde olmuştur(TTK, m.391). İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ise, öğretiye uygun olarak, esas ser* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
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mayenin tamamen ödenmiş olması koşulu aranmamıştır(ERİŞ, 1995, 546;
TEKİNALP, 2005, 610).
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (YTTK)1’nda
ise esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye sistemine de yer verilmiş
ve sermaye artırımı “sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı, iç kaynaklardan sermaye artırımı ve şarta bağlı sermaye artırımı” olmak üzere
üç başlık altında düzenlenmiştir. Bunun yanında, yeni TTK’da, sermaye
artırımına ilişkin bazı yeniliklere ve değişikliklere yer verilmiştir. İşte bu
çalışmada, yeni TTK’nın anonim şirketlerde sermaye artırımı için öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler ele alınacaktır.
2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN
TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
2.a. Önceki Sermayenin Ödenmiş Olmasının Tespitinde Önemli Sayılmayan Tutarların Dikkate Alınmayacak Olması
6762 sayılı eski TTK’nın 391. maddesinde;
“Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen
ödenmedikçe, umumi heyet yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar veremez. Muhtelif imtiyazları haiz müteaddit nevi
hisse senedi sahipleri mevcut olduğu takdirde, umumi heyetin kararından
ayrı olarak adı geçen nevilerden her birine ait hisse senedi sahiplerinin de
hususi bir toplantı yaparak karar vermeleri şarttır. 389’uncu maddenin iki
ve üçüncü cümlesi hükümleri bu toplantılar hakkında da tatbik olunur.”
hükmü yer almakta idi.
YTTK’nın 456. maddesinin birinci fıkrasında ise “İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların
ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.” denilmiştir.
Bir başka deyişle, 6102 sayılı yeni TTK “sermaye artırımına gidilebil1 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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mesi için payların nakdî bedellerinin tamamen ödenmesi” hükmünü devam
ettirmiş, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarına ilişkin istisnayı ise
açıklığa kavuşturmuştur. Zira, ETTK’nın 391. maddesi bu konuda bir ayrım yapmadığından, uygulamada zaman zaman iç kaynaklardan yapılan
sermaye artırımlarında önceki sermayenin tamamen ödenmiş olmasının
gerekip gerekmediğine dair tereddütler yaşanabilmekteydi. Her ne kadar
öğretide iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında pay bedellerinin
ödenmiş olması koşulunun aranmayacağı baskın bir görüş olarak öne çıksa
da, bu boşluğun YTTK’da açıkça düzenlenmesi yerinde olmuştur.
Bu çerçevede, yeni TTK gereği de, anonim şirketlerce nakdî sermaye
artırımına gidilebilmesi için önceki sermayenin tamamen ödenmiş olması
gerekecektir. İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında ise önceki
sermayenin ödenmiş olup olmadığına bakılmayacaktır.
Genel kural bu olmakla birlikte, YTTK, sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olmasının sermaye artırımını engellemeyeceğini de hükme bağlamaktadır. Dolayısıyla, her ne kadar, nakdî sermaye
artırımlarında önceki sermayenin tamamının ödenmiş olması şart olsa da,
sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması halinde
de, bu koşulun sağlandığı kabul edilecek ve sermaye artırımına gidilebilecektir. Ancak, anılan maddede konuya ilişkin herhangi bir oran yahut hesaplama öngörülmemektedir. Maddenin gerekçesinde ise “nispeten ihmâl
edilebilir (ifa edilmemiş) tutarlar”dan bahsedilmektedir. Bu çerçevede, ihmal edilebilir ödenmemiş sermaye tutarlarının öğreti ve yargı kararları ile
şekilleneceği düşünülmektedir.
2.b. Sermaye Artırımına Karar Verecek Organın Kayıtlı Sermayeye
Göre Düzenlenmesi
YTTK’nın, anonim şirketlere yönelik olarak öngördüğü yeniliklerden
birisi, kapalı anonim şirketlere kayıtlı sermaye sistemini benimseme olanağının getirilmesidir. YTTK’da esas sermaye ve kayıtlı sermaye ayrımı da
vurgulanmış, esas sermayenin “tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş
bulunan sermayeyi”, kayıtlı sermayenin ise “sermayenin artırılmasında
yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermayeyi” ifade ettiği
belirtilmiştir (YTTK, m.332/f.1). Kapalı anonim şirketler, gerekli şartlaKASIM - ARALIK 2012
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rı haiz olmadıkları anda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı2’ndan izin alarak
kayıtlı sermaye sisteminden çıkabileceklerdir. YTTK, kayıtlı sermaye sistemine alınırken aranan nitelikleri sonradan kaybetmeleri durumunda, talepleri olmasa dahi, anonim şirketlerin sistemden çıkartılması konusunda
aynı Bakanlığa yetki de vermektedir (YTTK, m.332/f.3). YTTK’da, 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 12’nci maddesi hükmü ile Sermaye
Piyasası Kurulu’na tanınan yetki ve görevler ise saklı tutulmuştur (YTTK,
m.332/f.4).
Bu ayrım dolayısıyla, sermaye artırımına, esas sermaye sisteminde genel kurul; kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu karar verecektir
(YTTK, m.456/f.2).
2.c. Süresinde Tescil Ettirilmeyen Sermaye Artırım Kararının 		
Geçersiz Sayılması
YTTK’ya göre sermaye artırımı ticaret siciline tescil ile hüküm ifade
eder (YTTK, m.456/f.4, m.355/f.1). Dolayısıyla, sermaye artırımının, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulu tarafından tescil ettirilmesi gerekir3. Artırım, genel
kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil
2 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’un ilk halinde  “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” olarak geçmekle birlikte, 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmiş, aynı
Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın şirketlerle ilgili birimi olan İç Ticaret Genel Müdürlüğü anılan Bakanlığın
birimleri arasına dahil edilmiş, 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunla da 6102 sayılı
Kanunda geçen “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri de “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”
şeklinde değiştirilmiştir.
3 YTTK’nın 456. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan gönderme gereği, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme maddesinin tamamının, sermaye artırım kararının alındığı tarihi
izleyen otuz gün içerisinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ettirilmesi
ve “Şirketin sermayesinin, ödenmesinin şekil ve şartları ile payların itibarî değerlerinin, varsa
imtiyazlar “ın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunması gerekir (YTTK, m.354/f.1).
Ancak, YTTK m.456/f.3 hükmü, tescilin genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden
itibaren üç ay içinde yapılmasına izin vermektedir. Zamanında tescil yaptırmamaya ilişkin
sorumluluk hükümleri saklıdır.
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edilemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa
Bakanlık izni geçersiz hâle gelir (YTTK, m.456/f.3). Sözkonusu düzenleme, sürüncemede bırakılan sermaye artırımlarını geçersiz sayarak uygulamadaki bir ihtiyaca cevap vermiştir(Komisyon Raporu).
Sermaye artırım kararının geçersiz sayılması durumunda, sermaye artırımına iştirak taahhütleri kapsamında paysahipleri tarafından şirketin
bankadaki hesabına yatırılan ödemeler banka tarafından sahiplerine geri
verilir. Ancak, bunu temin için sermaye artırımının zamanında tescil edilmemesi nedeniyle genel kurul veya yönetim kurulu kararının geçersiz olduğunu doğrulayan bir ticaret sicil müdürlüğü yazısının bankaya sunulması gerekir (YTTK, m.456/f.3, m.345/f.2).
2.d. Kanuna Aykırı Sermaye Artırımından Dolayı Şirket Aleyhine
Fesih Davası Açılması
YTTK’nın 456. maddesinin dördüncü fıkrası fesih davası ilkelerinin
sermaye artırımlarında da kıyas yolu ile uygulanmasını sağlamaktadır.
Bu çerçevede, sermayenin artırılmasında kanun hükümlerine aykırı
hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, paysahiplerinin veya kamunun
menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlâl edilmiş
olursa, yönetim kurulunun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya paysahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verilir (YTTK,
m.456/f.4, m.353/f.1). Ancak, fesih davasının, sermaye artırım kararının
tescil ve ilânından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde açılması şarttır (YTTK, m.456/f.4, m.353/f.4). Mahkeme davanın açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır (YTTK, m.456/f.4, m.353/f.1).
Mahkeme, eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleşmeye veya kanuna
aykırı hususların düzeltilebilmesi için şirkete süre de verebilir (YTTK,
m.456/f.4, m.353/f.2).
2.d. Yönetim Kuruluna Sermaye Artırım Beyanı Düzenleme Yükümü
Getirilmesi
YTTK’ya göre sermaye artırımlarında, anonim şirket yönetim kurulu
tarafından sermaye artırımının türüne (sermaye taahhüdü yoluyla sermaye
KASIM - ARALIK 2012
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artırımı, iç kaynaklardan sermaye artırımı, şartlı sermaye artırımı) göre
bir beyanın düzenlenmesi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanması zorunludur (YTTK, m.457/f.1). Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bu sermaye artırım beyanında –sermaye artırımının türüne göre-;
• Nakdi sermaye konuluyorsa, artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın
ödendiği,
• Aynî sermaye konuluyor veya bir ayın devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu ve 349’uncu maddede yer alan hususların somut olayda mevcut bulunması hâlinde bunlara ilişkin
açıklamalar (yani, bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine,
bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin
ifadeli açıklamalar),
• Devralınan aynî sermaye, aynın türü, değerlendirmenin yöntemi,
isabeti ve haklılığı,
• Bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve
takas edilebilirliği,
• Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliği,
• Gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığı,
• Kanunî ve idarî gerekliliklerin yerine getirildiği,
• Rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri,
miktarı ve oranı,
• Kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin ne fiyatla verildiği
• hakkında, belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer alır (YTTK, m.457/
f.2-a).
Anılan beyanda, hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen ücretler
ve sağlanan menfaatler hakkında da, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak,
bilgi verilir (YTTK, m.457/f.2-d). Yine, beyanda, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların
gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var oldukları konusunda garanti verilir (YTTK, m.457/f.2-b). Şartlı sermaye artırımına gidilmesi durumunda,
anılan beyanda şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğu da ayrıca belirtilir (YTTK, m.457/f.2-c).
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2.e. Sermaye Artırımında İşlem Denetimi Kaldırıldı
YTTK’nın 458. maddesinde “Yönetim kurulunca atanmış bir işlem denetçisi tarafından verilen sermaye artırımı raporunda, artırım işlemlerine
ve yönetim kurulu beyanına ilişkin inceleme ve denetlemelerin sonuçları
açıkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk
veya aykırılık hususlarında görüş açıklanır. Raporun içeriğine 351’inci
madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır.” denilmişti. Dolayısıyla, sermaye
artırım işlemlerinin bir veya birkaç işlem denetçisi tarafından denetlenmesi
gerekecekti.
Bu çerçevede, işlem denetçisi, düzenleyeceği sermaye artırım raporunda;
• Nakdi (bedelli) sermaye artırımına gidilmişse, artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini; kanun veya esas sözleşme gereğince
ödenmesi gerekli en az tutarların, kanuna uygun olarak bankaya
yatırıldığını ve buna ilişkin banka mektubunun mevcut olduğunu;
bu yükümlülüğün herhangi bir şekilde dolanıldığına ilişkin bir belirti bulunmadığını,
• Sermaye artırımı kapsamında şirkete aynî sermaye konuluyor veya
bir ayın devralınıyorsa aynî sermaye ve devralınan ayınlar için
mahkemece atanan bilirkişilerce değerleme yapıldığını, mahkemece bir kararla onaylanan raporun dosyaya sunulduğunu,
• Yönetim kurulu tarafından hazırlanan sermaye artırım beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, aşırı bir değerin ve işlemlerde görünür
bir yolsuzluğun bulunmadığını ve diğer sermaye artırım belgelerinin mevcut olduğunu,
• Gerekli noter onaylarının ve izinlerin alındığını
• gerekçeleriyle ve hesap verme ilkesinin gereklerine uygun olarak
açıklayacaktı (YTTK, m.458, m.351).
Ancak, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 26/06/2012
tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni TTK’nın konuya ilişkin 458. maddesi yürürlükten
kaldırıldı.
Ayrıca, YTTK’nın 462. maddesinin ikinci fıkrasının ilk halinde, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında, iç kaynakların yani “belirli bir
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amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanunî yedek akçelerin serbestçe
kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilânçoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar”ın gerçekten şirket bünyesinde mevcut
olup olmadığının işlem denetçisi tarafından denetlenip yazılı olarak doğrulanması; bilânço tarihinin üzerinden altı aydan fazla bir zamanın geçmiş
olması halinde ise, yeni bir bilânçonun çıkarılması ve bu bilançonun işlem
denetçisi tarafından onaylanması öngörülmekte idi. 6335 sayılı Kanunla
yapılan değişiklikle işlem denetçisi kaldırıldığından, anılan beyan ve doğrulamanın yönetim kurulu tarafından yapılması öngörülmüştür. Dolayısıyla; sermayenin artırılan kısmını iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket
bünyesinde gerçekten var olduğu, onaylanmış yıllık bilanço ve yönetim
kurulunun vereceği yazılı bir beyanla doğrulanacaktır. Bilanço tarihinin
üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olduğu takdirde ise, yeni bir bilanço çıkarılacak ve bu bilanço yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır
(YTTK, m.462/f.2).
Yeni TTK’nın ilk halinde işlem denetimi öngörülen diğer bir sermaye
artırım türü de şarta bağlı sermaye artırımıdır. Kanunun 469. maddesinde yeni payların ihracının, Kanuna, şirket esas sözleşmesine ve gereğinde ihraç izahnamesine uygun olup olmadığının işlem denetçisi tarafından
incelenmesi şart koşulmuş idi. Şarta bağlı sermaye artırımlarında, işlem
denetçisi tarafından incelenmesi öngörülen diğer bir husus ise, değiştirme
ve alım haklarının sona erip ermediğinin incelenmesi idi (YTTK, m.472).
6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu zorunluluklar da kaldırıldı. Bu
manada, şarta bağlı sermaye artırımında da işlem denetimi sözkonusu olmayacaktır.
2.f. Sermaye Artırımına Uygun Fonlar Var İken Sermaye Taahhüdü
Yoluyla Sermaye Artırımına Gidilmesinin Yasaklanması
YTTK’nın 462. maddesinin üçüncü fıkrasında “Bilânçoda sermayeye
eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar
sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye
artırılamaz.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, eğer şirket bilançosunda, sermayeye eklenebilecek fonlar var ise, öncelikle bu fonlar sermayeye
dönüştürülecek, yani iç kaynaklardan sermaye artırımına gidilecektir. Bu
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fonlar sermayeye ilave edilmeden, sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımına gidilemeyecektir. YTTK’nın sözkonusu hükmü emredici olup, bu
emredici hükme aykırılığın hukukî sonucu butlandır(Komisyon Raporu).
Ancak, şirketin acilen nakdî sermayeye ihtiyaç duyması ve nakdî sermaye artırımına derhal gidilmesini gerektirir haklı sebeplerin bulunması
halinde, hem mevzuatın izin verdiği fonların sermayeye dönüştürülmesi
hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla
sermaye artırımına gidilmesi mümkündür (YTTK, m.462/f.2).
2.g. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Hükme Bağlanması
ETTK’da iç kaynaklardan sermaye artırımıma yer verilmemekte idi.
YTTK’da ise “İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı” kenar başlıklı 462.
madde bu konuya ayrılmıştır. Anılan madde ile getirilen düzenlenme, bu
yönüyle, yenidir.
YTTK’nın 462. maddesinin birinci fıkrasına göre;
• Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir
amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanunî yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları,
• Ve mevzuatın bilânçoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine
izin verdiği fonlar
sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir.
Anılan fıkra, YTTK’da ve diğer mevzuatta yer alan iç kaynakları göstermekte ve mevzuattaki fonlara gönderme yapmaktadır. İç kaynaklar sınırlı
sayı karakter taşımamaktadır. YTTK’da yer alan iç kaynaklar esas sözleşme ve/veya genel kurul kararıyla ayrılmış (isteğe bağlı) yedek akçeler ile
kanunî yedek akçelerin serbest kısımlarıdır. Diğer mevzuatta ise fonlar söz
konusudur. Bunların örnekleri yeniden değerleme, iştirak ve taşınmaz satış
hâsılatı ve enflasyon fonudur(Komisyon Raporu).
2.h. Şarta Bağlı Sermaye Artırımına İmkan Sağlanması
YTTK’da yer verilen ve anonim şirketin benimsenen klasik ilkeleri ile
pek bağdaşmayan düzenlemelerden birisi “Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
(ŞSA)”dır. ŞSA, yeni çıkarılacak tahvillerin ve benzeri borçlanma araçlarının alacaklılarının şirketin paysahiplerine dönüşmelerini amaçlayan bu
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yolla şirkete sermaye sağlayan, yani finansmana yardımcı olan ve çalışanlar için pay senedi çıkarılmasına olanak veren bir sermaye artırımı yöntemidir. ŞSA, muayyen sermaye sisteminin bir istisnasını oluşturmaktadır.
Sermayeyi, üçüncü kişilerin kendilerine tanınan alım ve değiştirme haklarını kullanmaları artırır. Her hak kullanımında arttığı için de, sermaye değişken olur. Şarta bağlı sermaye artırımında, genel kurul kararı sermayeyi
artırmamakta, esas sözleşmede, kanunda sayılmış kişilere değiştirme veya
alım haklarını kullanmak yolu ile yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar vermektedir. Yani, genel
kurul sermayeyi artırmamakta, sermayenin artmasını alım ve değiştirme
haklarının kullanılması şartına tâbi kılmakta; bu düzeni kuran esas sözleşme hükmünü kabul etmektedir. Kayıtlı sermaye sisteminin aksine ŞSA’da
genel kurul yönetim kuruluna herhangi bir yetki devrinde de bulunmamaktadır. Artırımın gerçekleşme zamanı üçüncü kişilerin kararına, yani şarta
bağlı kalmaktadır(Komisyon Raporu).
YTTK’ya göre, anonim şirketlerde şarta bağlı sermaye artırımına gidebilmek için, şirket esas sözleşmesinde bir hüküm bulunmalı, artırımın
şartları ve kuralları bu hükümde yer almalıdır. Bu bütün ŞSA’lara uygulanacak genel bir hüküm değildir. Sistem gereği her ŞSA için, ona özgü, yani
ayrı bir esas sözleşme hükmüne gerek vardır. Bir ŞSA tamamlanınca, ona
ilişkin sözleşme maddesi hükmünü tamamladığı, deyim yerindeyse bittiği,
tükendiği için esas sözleşmeden çıkarılır. Yeni bir ŞSA için yeni bir esas
sözleşme hükmünün kabulü gerekir. Bu sisteme uygun olarak YTTK’nın
463. maddesinin birinci fıkrasında “Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller
veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya
alım haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı sağlamak
suretiyle, sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilir.” hükmüne
yer verilerek yapılacak ŞSA’nın esas sözleşmesel temelini kuran yani, esas
sözleşme dayanağını oluşturan genel kurul kararının içeriği gösterilmiştir.
Genel kurulca alınacak karar, bir sermaye artırma kararı değil, şarta bağlı sermaye artırımına dayanak sağlayan bir esas sözleşme maddesidir. Bir
başka deyişle, genel kurulun kararı bir esas sözleşme değişikliği niteliğindedir. Genel kurul bu yetkisini başka bir organa devredemez(Komisyon
Raporu).
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3. ÖZET VE SONUÇ:
Eski Türk Ticaret Kanunu’nda sadece esas sermaye sistemine ve dış
kaynaklardan sermaye artırımına yer verildiği halde, 6102 sayılı yeni Türk
Ticaret Kanunu’nda esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye sistemine de yer verilmiş ve sermaye artırımı “sermaye taahhüdü yoluyla sermaye
artırımı, iç kaynaklardan sermaye artırımı ve şarta bağlı sermaye artırımı”
olmak üzere üç başlık altında düzenlenmiştir. Yeni TTK “sermaye artırımına gidilebilmesi için payların nakdî bedellerinin tamamen ödenmesi” hükmünü devam ettirmiş, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarına ilişkin istisnayı ise açıklığa kavuşturmuş, sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olmasının sermaye artırımını engellemeyeceğini
de hükme bağlamıştır. Sermaye artırımına, esas sermaye sisteminde genel
kurul; kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu karar verecektir.
Yeni TTK anonim şirket yönetim kuruluna, sermaye artırımının türüne
göre bir beyan düzenlenme yükümlülüğü getirmektedir. Kanun, bilânçoda
sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde,
bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla
sermaye artırımına gidilmesini ise yasaklamaktadır. YTTK, sermaye artırım kararının sürüncemede bırakılmasını önlemeye yönelik tedbirlere de
yer vermekte ve sermaye artırımının genel kurul veya yönetim kurulu kararı
tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulu tarafından tescil
ettirilmemesi halinde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ile Bakanlık izninin geçersiz hâle geleceğini hükme bağlamaktadır. Yine, YTTK’ya
göre, sermayenin artırılmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek
suretiyle, alacaklıların, paysahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli
bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlâl edilmiş olması durumunda, yönetim kurulunun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, ilgili alacaklının veya
paysahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verebilecektir. Bu itibarla,
sermaye artırımında yasal hükümlere uyulması şirketlerin ve yöneticilerin
menfaatlerine olacaktır.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER HAKKINDA
ÖNGÖRÜLEN ADLİ CEZALAR
Mustafa YAVUZ*
Öz
13.01.2011 tarihinde yasalaşan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer
alan ceza hükümleri, hem içeriği hem de sonuçları bakımından kamuoyunda yüksek sesle tartışılmıştır. Gelen eleştiriler çerçevesinde anılan Kanundaki suç ve cezalar, 6335 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda bazı suçların cezası adli cezadan idari cezaya dönüştürülürken, bazı
suçların cezasında da önemli oranda değişikliğe gidilmiştir. Her ne kadar
Türk Ticaret Kanunundaki kimi suçların cezası idari para cezasına dönüştürülerek hafifletilmiş olsa da, mevcut durumda halen 14 suçun cezası adli
ceza niteliğindedir. Bu çalışmada Türk Ticaret Kanununda adli cezayı gerektiren suçlar gruplara (sadece hapis cezasını, sadece adli para cezasını,
hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar) ayrılarak değerlendirilmiş,
anılan Kanunun ilk hali ile 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, limited şirket, cezai sorumluluk,
hapis cezası, adli para cezası.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (YTTK),
Resmi Gazetede yayımı sonrasında özellikle suçların çokluğu, bu suçlar
için öngörülen cezaların ağırlığı, şirkete borçlanma yasağı ve internet sitesi kurma zorunluluğu gibi hususlar kamuoyunda ciddi bir şekilde tartışılmıştır. Getirilen eleştiriler dikkate alınarak ticari hayatın olumsuz etkilenmemesi, uygulamada sorun yaşanmaması ile suç ve cezada orantılılık
ilkesine uyum sağlanması için YTTK’nın yürürlüğe girmesine dört gün
kala anılan Kanunun birçok maddesinde 6335 sayılı Kanunla (T.C. Yasalar,
30.06.2012) değişiklik yapılmıştır. YTTK, yapılan değişikliklerle birlikte
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Yavuz, 2012, 114).
* Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
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6335 sayılı Kanun ile üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektiren 18 suçun yaptırımı idari para cezasına dönüştürülmüş,
karşılığında adli para cezası yaptırımı öngörülen 14 suçun yaptırımı idari
para cezasına çevrilmiş, hapis ve/veya adli para cezası gerektiren 5 fiilin
yaptırımı sadece adli para cezası olarak öngörülmüş, 2 suç tanımı kaldırılmış, 7 fiilin cezası değiştirilmemiş ve 1 fiilin cezası ise artırılmıştır (www.
gumrukticaret.gov.tr; Erişim-10.08.2012). Yapılan değişiklikler anonim
şirketleri olduğu kadar limited şirketleri de ilgilendirmektedir.
Bu çalışmada, 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrasında
YTTK’da öngörülen adli cezalara ilişkin detaylı ve açıklayıcı bilgi verilecektir. Ancak YTTK’da idari para cezası olarak düzenlenen kabahatler ile
Kanunun ticari işletme ve ticaret şirketleri kitapları1 dışındaki diğer kitaplarında yer alan adli cezalar, bu çalışmanın kapsamı dışındadır.
2. 6335 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASI
YENİ TTK’DA DÜZENLENEN ADLİ CEZALAR
2.1. SADECE ADLİ PARA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR
2.1.a. Bağlı veya Hakim Şirket Raporlarının Düzenlenmemesi
YTTK’nın 562/III. maddesinde; “Kanunun 199. maddesinin birinci ve
dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenlerin ikiyüz günden az olmamak
üzere adli para cezasıyla cezalandırılacağı” öngörülmüştür. Mezkur maddenin 6335 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki halinde anılan suçun cezası iki yıla kadar hapis ve adli para cezası olarak düzenlenmişti.
Cezai yaptırım öngörülen YTTK’nın 199/I. maddesinde, bağlı şirketin
yönetim kurulunun, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor (bağlılık raporu) düzenlemek zorunda olduğu; aynı maddenin IV. fıkrasında da, hakim şirketin her yönetim
kurulu üyesinin yönetim kurulu başkanından; bağlı şirketlerin finansal ve
malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları, hakim şirketin
1 YTTK, başlangıç ve son hükümler dışında altı kitaptan oluşmaktadır. Ticari işletme ve
ticaret şirketleri kitapları dışında kalan diğer kitaplar; kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz
ticareti ve sigorta hukukudur.
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bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin
pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan
hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim
kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme
raporuna eklenmesini isteyebileceği belirtilmiştir.
2.1.b. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetim Elemanlarınca İstenilen
Bilgi ve Belgelerin Verilmemesi veya Denetimin Engellenmesi
Ticaret şirketlerinin, YTTK kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları (Gümrük ve Ticaret Müfettişleri) tarafından denetlenecek ve bu denetimin ilkeleri ve usulü ile denetime tabi işlemler anılan Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenecektir (YTTK
md. 210/I). YTTK’nın 562/IV. maddesinde, tutulmakla veya muhafaza
edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına
bakılmaksızın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca istenmesine rağmen vermeyenlerin veya eksik verenlerin ya da bu denetim
elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlerin, fiilleri daha ağır
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde üçyüz günden az
olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması hükme bağlanmıştır.
YTTK’nın ilk halinde ise bu suçun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis
cezası olarak öngörülmüştü. Görüldüğü üzere, yapılan değişiklikle hapis
cezası, adli para cezasına dönüştürülmüştür.
2.1.c. Şirket Kurucularının Kanuna Aykırı Beyanda Bulunması
Anonim şirketlerin kuruluşunda, kamuyu aydınlatarak sermayenin
korunmasını sağlamak, şirket malvarlığının ve imkanlarının kurucuların
menfaatine kullanılmasına engel olmak, genel olarak yolsuzlukları önlemek, kuruluşun denetlenmesini kolaylaştırmak ve sorumluluk davalarına
akışkanlık kazandırmak amacıyla; şirket kurucuları tarafından kuruluşa ilişkin bir beyanın imzalanması ve bu beyanın dürüst bir şekilde bilgi
verme ilkesine göre doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması öngörülmüştür
(YTTK md. 349). Anılan maddede açıklanan esaslara aykırı beyanda buluKASIM - ARALIK 2012
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nan şirket kurucuları, üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla
cezalandırılacaktır (YTTK md. 562/V-a). 6335 sayılı Kanun bahsi geçen
suçun miktarında herhangi bir değişiklik yapmamıştır.
2.1.d. Şirkete Borçlanma Yasağına Aykırı Olarak Pay Sahiplerine
Borç Verilmesi
YTTK’nın 358. maddesinde düzenlenen şirkete borçlanma yasağı, bu
yasağın içeriğine ve öngörülen cezanın ağırlığına ilişkin kamuoyundan gelen eleştiriler doğrultusunda 6335 sayılı Kanun ile yumuşatılmıştır. Anılan
Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında borçlanma yasağı, “Pay sahipleri,
sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve
şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.” şeklinde düzenlenmiştir.
Belirtilen esaslara aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler, üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacaktır (YTTK md.
562/V-b). YTTK’nın ilk halinde suçun faili Kanunda öngörülen esaslara
aykırı olarak şirkete borçlananlar iken, 6635 sayılı Kanun ile sözkonusu
suçun faili Kanuna aykırı olarak borç verenler olarak değiştirilmiştir.
İlkinde fail, pay sahipleri/ortaklar iken, yapılan değişiklik sonrasında ise
anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler olmuştur. Ancak, 6335 sayılı Kanun, suç için öngörülen cezanın miktarında
herhangi bir değişiklik yapmamıştır.
2.1.e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Borçlanma Yasağına Aykırı
Davranması
6335 sayılı Kanun, yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanma yasağına ilişkin esasları yeniden düzenlemiştir. Buna göre; pay sahibi olmayan
yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan
eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin şirkete nakit borçlanması, bu kişiler için şirketin kefalet, garanti ve teminat vermesi, sorumluluk yüklenmesi, bunların borçlarını
devralması yasaklanmıştır (YTTK md. 395/II). Sözkonusu esaslara aykırı olarak şirkete borçlanan pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile
bunların pay sahibi olmayan yakınları üçyüz günden az olmamak üzere
adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.
152

KASIM - ARALIK 2012

MALİ

ÇÖZÜM

İfade edelim ki, YTTK’nın ilk halinde 395. madde kapsamında sadece
şirket borçlanma yasağını ihlal edenler hakkında adli ceza öngörülmüştü.
Ancak 6335 sayılı Kanunla YTTK’nın 562/V-c maddesi “Kanunun 395.
maddesinin ikinci fıkrasının birinci veya ikinci cümlesi hükümlerini ihlal edenler” şeklinde değiştirildiğinden, mezkur maddede sayılanlar için
şirketin kefalet, garanti ve teminat vermesi ile sorumluluk yüklenmesi ve
bunların borçlarını devralmasına sebep olanlar için de cezai sorumluluk
getirilmiştir.
2.1.f. Ticari Defterlerin Mevcut Olmaması veya Hiçbir Kayıt
İçermemesi ya da Kanuna Uygun Saklanmaması
6335 sayılı Kanunla YTTK’nın ilk halinde mevcut olmayan suçlar da
ihdas edilmiştir. Bu şekilde düzenlenen suçlardan biri de ticari defterlerin
tutulmasına ve saklanmasına ilişkindir. Kanunun 562/VI. maddesine göre
ticari defterlerin2 mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut
YTTK’ya uygun saklanmaması hallerinde, sorumlular üçyüz günden az
olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.
2.1.g. Şirket Ayınlarına Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması
YTTK’nın 551. maddesine göre şirkete ait ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan
hukuken sorumlu tutulacaktır. Sözkonusu kişiler aynı zamanda belirtilen
fiilleri işlemekten dolayı doksan günden az olmamak üzere adli para
cezasıyla cezalandırılacaktır. (YTTK md. 562/X). Mezkur suç için kabul
edilen ceza YTTK’nın ilk halinde üç aydan iki yıla kadar hapis cezası iken,
6335 sayılı Kanun ile bu suçun cezası açıklandığı şekilde hapis cezasından
sadece adli para cezasını dönüştürülmüştür.

2 YTTK’nın 64. maddesine göre tacirler tarafından tutulması gereken ticari defterler;
yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile
genel kurul toplantı ve müzakere defteridir.
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2.1.h. İnternet Sitesinin Hiç veya Kanuna Uygun Bir Şekilde
Oluşturulmaması
6335 sayılı Kanun ile şirketlerin internet sitesi kurmasına ilişkin esaslarda önemli değişiklik yapılmıştır. Artık bütün sermaye şirketleri değil,
sadece Bakanlar Kurulunca bağımsız denetime tabi tutulan şirketler internet sitesi kurmakla yükümlü olacaktır. Sözkonusu internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar
adli para cezasıyla ve internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne
uygun bir şekilde koymayanlar da yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. Bahsi geçen yükümlülük ve cezai sorumluluk 01.07.2013
tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
YTTK’nın ilk halinde ise internet sitesini Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise
aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine
özgülemeyenler altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli
para cezasıyla ve internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun
bir şekilde koymayanlar da üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para
cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.
2.2. SADECE HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR
2.2.a. Defter ve Belgeleri İnceleyenlerin Sır Saklama Yükümlülüğüne
Aykırı Davranması
YTTK’nın 527/I. maddesinde, görevi dolayısıyla incelemesine sunulan
defter ve belgeleri inceleyenlerin elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve işletme sırlarını açıklamalarının yasak olduğu belirtilmiş,
aynı Kanunun 562/VII. maddesinde de bu yasağa aykırı hareket edenlerin
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 239. maddesine göre cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. TCK’nın anılan maddesinde ise sıfat veya
görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı
veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren
veya ifşa eden kişinin, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve
beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.
6335 sayılı Kanun, anılan suça ve cezaya ilişkin herhangi bir değişiklik
yapmamıştır.
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Bununla birlikte, TCK’nın 239. maddesinde düzenlenen suçun takibi
şikayete bağlı olduğundan, defter ve belgeleri inceleyenlerin sır saklama
yükümlülüğüne aykırı davranması halinde de cezai takibat için şikayetin
varlığı aranacaktır.
2.2.b. Belge ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması
Anonim şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile
birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin
yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara
katılanlar hukuken sorumlu olacaktır (YTTK md. 549). Mezkur maddede
belirtilen belgeleri sahte olarak düzenleyenler ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır (YTTK md. 562/VIII). 6335 sayılı
Kanun bu suçun unsurları ile öngörülen ceza bakımından bir değişiklik
getirmemiştir.
2.2.c. Ticari Defterlere Kasıtlı Olarak Gerçeğe Aykırı Kayıt Yapılması
Ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Bu suç, 6335 sayılı Kanun ile getirilmiştir. Madde hükmünde geçen “kasıtlı olarak” ibaresi, suçun manevi unsurunu vurgu yapmaktadır.
2.2.d. Kanuna Aykırı Olarak Halktan Para Toplanması
YTTK’nın 552. maddesinin ilk halinde anılan maddede belirtilen şartlara uymak şartıyla şirketlerin halktan para toplaması mümkün olup, belirlenen şartlara aykırı hareket edenlerin ise altı aya kadar hapis cezasıyla
cezalandırılması öngörülmüştü. Ancak 6335 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan
çağrıda bulunularak para toplanmasını tamamen yasaklamış; bu hükme
aykırı davrananların da altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını hükme bağlamıştır. Görüldüğü üzere, fiil için takdir edilen ceza
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miktarı, altı aya kadar hapis iken, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
çıkartılmıştır. 6335 sayılı Kanunun, ceza miktarını artırdığı tek suç, kanuna
aykırı bir şekilde halktan para toplanması suçudur.
2.3. HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR
2.3.a. Şirket Sermayesi Hakkında Yanlış Beyanda Bulunulması
Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya
esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya
ödenmiş gibi gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu
payları üstlenmiş kabul edilecek ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle
birlikte müteselsilen ödeyeceklerdir. Ayrıca, sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay verenler,
sözkonusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan da sorumlu olacaktır
(YTTK md. 550). Bu düzenlemeye aykırı hareket edenler ise üç aydan iki
yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacaktır (YTTK md.
562/IX).
2.3.b. Ticaret Unvanında Kanuna Aykırı Ek Kullanılması veya Unvanın
Kanuna Aykırı Olarak Devredilmesi
YTTK’nın 51. maddesine 6335 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkrasında; mezkur Kanunun 46. maddesini ihlal edenlerin veya 49. maddesine
aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullananların, üç
aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı
belirtilmiştir. Cezai sorumluluk öngörülen YTTK’nın 46. maddesinde, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında,
üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret
unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin
kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabileceği,
tek başlarına ticaret yapan gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin
var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamayacağı, “Türk”, “Türkiye”,
“Cumhuriyet” ve “Milli” kelimelerinin bir ticaret unvanına ancak Bakanlar
Kurulu kararıyla konabileceği; bahsi geçen Kanunun 49. maddesinde ise
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ticaret unvanının işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemeyeceği, bir
işletmenin devrinin, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu doğuracağı, devir halinde devralanın, unvanı aynen kullanma
hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir.
Sözkonusu fiiller YTTK’nın ilk halinde de cezai yaptırıma bağlanmış
olmakla beraber, 6335 sayılı Kanunla ticaret unvanına ilişkin birçok fiilin
cezası idari para cezasına çevrilmiş, adli ceza olarak devam etmesi öngörülen suçlar ise, yukarıda açıklandığı üzere, YTTK’nın 51. maddesine
eklenen üçüncü fıkrada ayrıca düzenlenmiştir.
2.3.c. Haksız Rekabetin İhlal Edilmesi
ETTK’daki haksız rekabete ilişkin hükümler, AB uygulamaları, gelişen ve değişen şartlar çerçevesinde YTTK’da 54 ila 63. maddeler arasında
yeniden düzenlenmiştir. YTTK’nın 62. maddesinde Kanunda yazılı haksız
rekabet fiillerinden birini kasten işleyenlerin; kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenlerin;
çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için
aldatanların; çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız
rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe
aykırı beyanları düzeltmeyenlerin, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir
suç oluşturmadığı takdirde, şikayet üzerine, iki yıla kadar hapis veya adli
para cezasıyla cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır (Yavuz, 2011, 223).
Öte yandan, tüzel kişilerin işlerini görmeleri sırasında bir haksız rekabet fiilinin işlenmesi halinde, haksız rekabete ilişkin ceza hükümleri tüzel
kişi adına hareket eden veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya
ortakları hakkında uygulanacaktır. Haksız rekabet fiilinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ise tüzel kişi hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine de (faaliyet izninin iptali, müsadere –TCK md.
60) karar verilebilecektir.
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3. SONUÇ
6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen
suç ve cezalara ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, bazı
adli cezalar idari para cezasına dönüştürülürken, bazı hapis cezaları adli
para cezasına çevrilmiş, kimi cezaların da miktarında indirime gidilmiştir. Yapılan değişiklik sonrasında YTTK’da 12 fiil için sadece adli para
cezası, 4 fiil için sadece hapis cezası, 3 fiil için de hapis ya da adli para
cezası öngörülmüştür. Adli ceza gerektiren sözkonusu suçlarla ilgili her
türlü işlem Cumhuriyet Savcılıklarına intikal edecek ve konu ceza yargılamasına konu olabilecektir. YTTK’da düzenlenen ve yaptırımı adli cezaya
bağlanan suçlardan haksız rekabet ile defter ve belgeleri inceleyenlerin sır
saklama yükümlülüğüne aykırı davranması suçları hariç diğerlerinin takibatı resen yapılacaktır. Bir başka anlatımla, Kanunda öngörülen suçların
işlendiğinin öğrenilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca bir şikayetinin bulunup bulunmadığına bakılmasızın cezai sorumluluk gerektiren
davranış resen kovuşturulacaktır.
Kamuoyundan gelen eleştiriler kapsamında her ne kadar YTTK’daki
suç ve cezalar yeniden düzenlenmiş olsa da, yapılan değişiklik sonrasında
dahi Kanunda 19 fiil için adli ceza öngörülmektedir. Bu kapsamda, şirket
yöneticilerin bilerek ya da bilmeden herhangi bir adli ceza ile karşı karşıya
kalmamaları için YTTK’da düzenlenen suç ve cezaları bilmeleri ve buna
göre hareket etmeleri menfaatlerine olacaktır.
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GENEL KURUL YERİNE GEÇEREK ALINAN KARARLARIN
GEÇERLİLİĞİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
SORUMLULUK BİÇİMLERİ
Şakir Engin YÜKSEL*
Kanun veya ana sözleşmede genel kurulun yetkisini devir ve terk edemeyeceği belirtilen bir konuda yönetim kurulunca karar alınması yahut icrai nitelikte bir işlem yapılması durumunda, bu karar yahut işlemin hukuki
geçerliliğinin tartışılması gerekmektedir. Yönetim kurulunun yetki aşımı
konusunun hukuki sonuçlarının anlaşılması için yönetim kurulu üyelerinin
hukuki sorumluluğunu beş ana grupta incelemek mümkündür.
Bunlardan ilki şirkete/kooperatife karşı sorumluluklarını gereği gibi
yerine getirmeyen, şirketin/kooperatifin para ve malları üzerinde suç işleyerek onu zarara uğratan veya yönetim kurulu üyesi sıfatıyla üzerine düşen
görevleri basiretli bir şekilde yerine getirmeyerek şirket/kooperatif tüzel
kişiliğinin zarara uğramasına sebebiyet vermektir. Bu durumda genel kurul, yöneticileri ibra etmeyerek hakkında Yeni TTK’nun 558’inci maddesine göre hukuki sorumluluk davası açılmasına karar verilebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk hallerinden ikincisi, Kooperatifler Kanununun 98’inci maddesi yollamasıyla gidilen Eski TTK 336’ncı
maddesi kapsamında ele alınmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre yönetim
kurulunun,
- Gelir gider müspet farkı dağıtım ve ödemelerinin gerçek olmaması,
- Kooperatif muhasebe defter ve kayıtlarını hiç veya gereği gibi tutmaması,
- Genel kurul kararlarının sebepsiz yere yerine getirmemesi,
- Kanun ve anasözleşmeyle kendilerine yüklenen görevleri kasıt, ihmal
veya umursamama sebebiyle yerine getirmemesi,
- Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin kendinden önce seçilmiş yönetim kurulu üyelerinin yukarıdaki usulsüzlüklerini gördüğü halde durumu
denetçilere bildirmemesi,
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
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hallerinde kooperatif tüzel kişiliği yahut bu durumdan dolayı mağdur
olduğunu iddia eden ortakların her biri veya kooperatifin alacaklıları tarafından bu yönetim kurulu üyeleri aleyhine Eski T.Ticaret Kanununun
340’ıncı maddesi hükmü gereğince yine Eski TTK’nun 309’uncu maddesi
kapsamında bir dava açabilirler idi.
Eski Türk Ticaret Kanunu düzenlemesine göre, bu durumda kazandıkları tazminat kooperatif tüzel kişiliğinin hesabına verilmekteydi. Böylece
bu kişiler haklarını elde edebilir hale geliyordu. Bu hüküm özellikle kooperatifin kasten içinin boşaltılarak ortakların veya alacaklıların mağduriyetine sebep olunduğu durumlarda sorumlu yönetim kurulu üyeleri hakkında
başvurulabilecek bir yöntem idi.
Yeni Türk Ticaret Kanununda yönetim kurulu üyelerinin bu türlü sorumluluklarında önemli değişiklikler yapılmıştır.
Eski TTK’nun 336’ncı maddesinde sorumluluk halleri maddeler halinde sayıldığı halde, Yeni TTK’nun 553’üncü maddesine göre yönetim
kurulu üyeleri, Kanun ve anasözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlâl
ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem şirkete
hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan
sorumludurlar. (Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kurucular, yöneticiler
ve tasfiye memurları da bu madde kapsamında hukuki sorumluluk sahipleri olarak sayılmıştır. Kanunun TBMM madde gerekçelerine bakıldığında
yöneticiler ibaresinden kimlerin anlaşılması gerektiği hususunun yargı tarafından uygulamalara göre kararlaştırılması gerektiği belirtilirken, Kaynak mevzuattan yola çıkılarak geri planda yahut fiilen yöneticilik yapanları
da kapsayacağı belirtilmiştir.)
Kanundan doğan yükümlülüklerinden olmak üzere, yönetim kurulu
üyeleri (Yeni) TTK’nun 369’uncu maddesinde belirtilen şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.
Ayrıca yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerinin sıralandığı 375’inci maddesinde pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı
ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel
kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması
gibi hususlara yer verilmektedir.
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Dolayısıyla Kanun ve anasözleşme gibi genel bir ifade kullanılarak sorumluluk hallerinin genişletildiği söylenebilir.
Ayrıca Yeni TTK’nun 555’inci maddesine göre, yukarıdaki kapsamda
şirketin zarara uğraması halinde bu zararın tazminini şirket ve her bir pay
sahibi isteyebilir. Eski TTK hükmünde olduğu gibi burada da aynı şekilde
pay sahipleri (ortaklar) tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler. Ancak Yeni TTK’nunda alacaklıların şirketin iflasını isteme dışındaki
hallerde alacağını şirketten isteyebileceği düşüncesiyle Eski TTK’nunda
alacaklılara da tanınan yönetim kurulu üyelerine karşı dava açma yetkisi
kaldırılmıştır.
Yönetim kurulu üyelerinin zararlardan şirkete karşı sorumlu olma bakımından ise eski ve yeni düzenlemeler arasında farklılık bulunmamaktadır.
Sorumluluk hallerinin üçüncüsü yönetim kurulunun görevleri sırasında
haksız fiil ile ortakların veya üçüncü şahısların (başkalarının) zararına sebebiyet vermesidir.
Kooperatifler Kanununun 59/3’üncü maddesindeki haksız fiil sorumluluğu hükmünü, Eski TTK 321’inci maddesine göre yorumlamak gerekirse bu durumda genel kurulun yöneticileri ibra etmeyerek haklarında Eski
TTK 341’inci maddesine göre dava açarak kooperatifin karşıladığı zararı yönetim kurulu üyelerinden tazmin edebileceği düşünülmektedir. Yeni
Türk Ticaret Kanununda dava 558’inci maddeye göre açılacak olup, kitabımızın “İbra” bölümünde davanın açılış biçimi anlatılmaktadır.
Haksız fiil sorumluluğunun ana gerekçesi, kişilerinin kendilerine verilen görev sırasında ve görevleri sebebiyle meydana getirdikleri haksız
fiilden kaynaklanan zararların kooperatifçe karşılanmasıdır.
Sorumluluk hallerinden dördüncüsü hükümsüzlük (Yeni TTK’nunda
batıl olarak ifade edilmiştir) olarak ifade edilebilir ki, bir hukuki işlemin
açıkça yetkilendirilmediği sürece yerine getiremeyecek bir kişi tarafından
veya Kanunun geçerlilik sebebi olarak tanımladığı resmi şekil şartına uyulmadan yapılması durumunda yapılan işlem sanki hiç yapılmamış gibi olur.
Bu durumda şirket/kooperatif adına hükümsüz bir işlem yapan yönetim
kurulu üyeleri üçüncü şahıslara karşı bizzat kendisi taraf ve sorumlu olacaktır. İşlemin şirket/kooperatifle ilgisi olmayacaktır.
Hükümsüzlük veya batıllık aynı zamanda hukuki bir müeyyide sayıKASIM - ARALIK 2012
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labileceğinden, hukuki işlemin her iki tarafını da olumsuz yönde etkileyebilir. Yöneticilerin genel kurulu kararı bulunmamasına rağmen, sanki
o hususta bir karar varmış gibi davranması veya üçüncü şahıslara gerçeğe
aykırı beyanda bulunarak ikna etmesi gibi hallerde Eski Türk Ticaret Kanununun 339’uncu maddesine göre yönetim kurulu üyeleri bu zararlardan
şahsen sorumlu olurlar.
Dolayısıyla genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkilerinin yönetim kurulunca ihlal edilmesi hususunu, her zaman Türk Ticaret Kanununun ibra hükümleri çerçevesinde değerlendirmenin doğru olmadığı, genel
kurulun ihlal edilen yetkisinin niteliği ve muhataplarına göre meydana gelen neticenin de değişebileceği düşünülmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanununun “Batıl kararlar” başlıklı 391’inci maddesinde;
“(1) Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden
istenebilir. Özellikle;
a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan,
b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması
ilkesini gözetmeyen,
c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlâl eden
veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren,
d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin
kararlar batıldır.”
denilmektedir. Dolayısıyla neticeleri bakımından önemli bir farklılık olmamakla birlikte Yeni TTK’nun eskiden “hükümsüz” olarak ifade
edilebilen sorumluluk halini “batıl” olarak nitelediği görülmektedir. Yeni
TTK’nda yönetim kurulu kararlarının hangi durumlarda batıl olacağı sayılmıştır. Ayrıca genel kurul kararlarının batıl olma durumu ile yönetim
kurulu kararlarının batıl olma durumları arasında bir ayırım yapılmıştır.
Kanun koyucunun TBMM madde gerekçesinde İsviçre Borçlar Kanununa atıfta bulunarak gerekçelendirdiği bu madde hükmüne aykırı hareket
edilmesi halinde kararın batıl olduğunu ileri süren ortağın bir tespit davası
açması gerekmektedir.
Örneğin anasözleşmeyi değiştirmek, üst birliğe girmeye karar vermek,
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yönetim kurulunu seçmek, başka bir kooperatifle birleşme, ortaklıktan ayrılan kimselere yapılacak ödemeleri üç yıla kadar geciktirmek, dağılma
kararı ve ibra gibi kısmen dahi olsa bir kısmı üçüncü şahısları ilgilendiren
nitelikte olsalar da yalnızca genel kurulca alınabilen “kabul” niteliğinde
kararlardır.
Bu konularda yönetim kurulunun bir karar almasının batıl kalacağı
açıktır.
Örneğin şirket genel kurul kararı olmamasına rağmen ticaret sicil müdürlüğünün anasözleşme değişikliğini tescil ve ilan etmesi durumunda,
yönetim kurulu üyeleri ile sicil memurunu ilgilendiren bir takım hukuki
sorunlar doğacağı fakat sonucun şirket/kooperatif tüzel kişiliğini ilgilendirmeyeceği düşünülmektedir.
Yine örneğin bir kooperatifte; genel kurul kararı olmaksızın yönetim
kurulunun bir üst birliğe ortak olmaya karar vermesi durumunda üst birlik yönetiminin kooperatif genel kurulunun müspet kararını talep etmesi
gerekirdi. Bu sebeple üst birliğe ortak olduğu gerekçesiyle kooperatiften
hukuki ve mali talepte bulunulamayacaktır.
Bu itibarla yönetim kurulu bu tür konularda bir karar alsa dahi karar
kooperatif açısından batıl olacağından, sanki yönetim kurulunun böyle bir
işlemi yokmuş gibi davranılacak yahut işlemden etkilenenlere karşı edimin ifası, tazminat yahut zararın karşılanması hususlarında yönetim kurulu
üyeleri bizzat sorumlu olacaktır.
Konunun taraflardan biri iç bünyeden olduğundan dolayı bu örneklerden en belirgini, kooperatiflerde, ortaklıktan ayrılan kimselere yapılacak
ödemelerin bir yönetim kurulu kararıyla üç yıla kadar geciktirilmesidir.
Ertelemeye ilişkin genel kurul kararı olmadığından itiraz konusu da bulunmayıp, kişi alacağının ödenmesini ihtar ettikten sonra alacağını icra marifetiyle tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
Bu arada, yönetim kurulunun görevi kendisine anasözleşme ve genel
kurul kararlarıyla verilen iş ve işlemleri yerine getirmek olduğundan, genel
kurulun devredemeyeceği yetkileri kullanmak suretiyle kooperatif adına
işlem yapması görev gibi kabul edilemez.
Yöneticilerin genel kurula ait yetkiyi kullanması haksız fiil kapsamında
da değerlendirilemez. O halde görevini yerine getirdiği sırada meydana
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getirdikleri haksız fiilden kaynaklanan bir zarardan da bahsetmenin doğru
olmayacağı, üçüncü şahısların muhatabının bu durumda şahsi olarak yönetim kurulu üyesi kişiler olduğu düşünülmektedir.
İşlemin hukuken geçerli olması için gereken en önemli şekil şartı yerine
getirilmemiş ve kooperatif açısından işlem “batıl” kalmıştır.
Bu itibarla genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkilerin yönetim
kurulunca ihlal edilmesi halinde kooperatif ortaklarının durumu kabullenmesi gerekmez.
Uygulamada şirketçe/kooperatifçe zorunlulukla sahiplenilen işlem, ortakların telafisi mümkün olmayan mağduriyetlerine sebep olduktan sonra
(belki birkaç yıl sonra) yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemeleri neticesinde dava açılmasına veya açılmamasına karar verilmektedir.
Neticesi baştan tahmin edilen bir sorun batıl bir işlemin kooperatifi bağlamayacağı biçimindeki bir yol tercihi yerine, yöneticilerce tazmin
edilmesi imkânsız olan bir büyüklükteki zarardan yöneticilerin sorumlu
tutulmasıyla sonuçlanabilmektedir.
Oysa ibra, kişinin yetki ve görevi olmayan bir işi hukuka aykırı biçimde
işlemesiyle ilgili bir müessese değildir. İbra, daha ziyade yönetim kurulu
üyelerinin görevleri çerçevesindeki iş ve işlemleriyle ilgilidir.
Kooperatiflerde yaşanan ve derinleşen pek çok sorunun temelinde yatan
sebepler; bazı ortaklar veya yöneticilerce hukuk kurallarına uyulmaması,
uyulmamanın göz ardı edilmesi ve fiili duruma uygun kurallar ihdas edilerek durumun tamamen içinden çıkılmaz hale getirilmesidir.
Konuyla ilgisi bakımından belirtmek gerekirse, anasözleşmeyle yönetim kuruluna tanınan üçüncü şahıslarla sulh yapma veya davadan feragat
gibi kanun ve anasözleşmede genel kurulun yetkisinde olan hususlarda,
genel kurulun açık bir müsaadesi bulunmadıkça yapılan işlem geçersizdir.
Yönetim kurulu böyle bir yetkiyi kullanıyorsa muhatap kişi ve yetkili
mercii (yargı ve tapu…vs idare) bu konuda bir genel kurul kararı olup olmadığını araştırmalıdır.
Aksi takdirde kooperatif ortaklarının aleyhine bir netice cereyan etmesi
durumunda ortaklar ve bir sonraki yönetim kurulu, alışılageldiği üzere fiili
durumu kabullenip o aşamadan itibaren hukuki yollara başvurmak hatasına
düşmemelidir.
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Yapılan işlemin genel kurul kararı olmaksızın gerçekleştirildiği ve dolayısıyla işlemin hükümsüzlüğü öne sürülerek hukuki yollara başvurulduğu takdirde, kooperatife karşı savunulabilir bir hususun kalmayacağı düşünülmektedir.
Hatta bu durumda ortaklar ve alacaklılar örneğin 6102 sayılı Yeni TTK’nun
553, 555 veya 558’inci maddesine göre değil doğrudan yönetim kurulu üyelerinin şahsına yöneltmek suretiyle her türlü davayı açabileceklerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk hallerinden beşincisi ve sonuncusu sorumsuz olmadır.
Yönetim kurulunun genel kurul tarafından alınan kararı uygulaması
halinde, bu konunun başlangıcında Yeni TTK’nun 553’üncü maddesi kapsamında yapılan açıklamalar hariç olmak üzere kooperatifin, ortaklardan
bazılarının veya alacaklıların zararlarından yönetim kurulu üyeleri değil
doğrudan şirket/kooperatif sorumludur.
Şirketin/Kooperatifin devamlı veya geçici olarak sözleşmeli çalıştırdığı kimselerin yaptıkları işlerin belirli bir bilgi veya uzmanlık gerektirmesi
halinde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bu kimselerin sosyal ve
ekonomik seviyesinin gerektirdiği yeterlilikte olmaları ile işlerini yapıp
yapmadıklarının gözetilmesinden ibarettir.
Örneğin yüklenici firmanın geçici inşaat hakedişlerindeki demir katsayı
hesabında hata yapması ve şirketin/kooperatifin kontrol mühendisinin bu
hatayı fark etmemesi üzerine oluşan para kaybını yönetim kurulu üyelerinin tazmin etmesinin istenemeyeceği düşünülmektedir.
Bu hususta yönetim kurulu üyelerinin, yeterliliğe sahip bir mühendisi
işe alması ve işini titizlikle yapmasını takip etmekten başka yapabileceği
bir iş yoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin ve ortakların bulundukları ekonomik, sosyal
ve kültürel konumun elverdiği kabiliyet ve iş yapmak üzere ulaşılabilen
kişilerden dahası yöneticilerden beklenemez. Bu sebeple genel kurul kararlarının yeterince uygulanıp uygulanmadığının da bu ölçüye göre değerlendirilmesi gerekir.
Genel kurulun yetkilerinin diğer organlarca ihlaline ilişkin durumlar ve
bu sebeple yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu salt ibra konusu olarak değerlendirmemek gerekmektedir.
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Gerek yetkilerin kullanılmasında gerekse genel kuruldan alınan yetkilerin genel kurul kararına bağlanmasında, yukarıda yapılan açıklamaların
dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır.
KAYNAKÇA
Aytaç, Zühtü (1982). Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara : [yayl.y.].
Çamoğlu, Ersin(1972). Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul : [yayl.y].
Karahan, Sami(1991). Ticaret Hukuku. Konya : Mimoza Yayınları.
T.C. Yasalar (09.07.1956). 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (9353 sayılı)
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı)
Uçar, Sarter(1993). Hukukumuzda Ticaret Sicili. İstanbul : Alfa Yayınları.

166

KASIM - ARALIK 2012

MALİ

ÇÖZÜM

ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ
MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA
VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
İbrahim ERCAN*
1-GİRİŞ
Bilindiği üzere, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8/1 inci
maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I)
sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil
edileceği, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren
12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması
halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması
halinde ise, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hüküm
altına alınmış, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin 9.1’inci bölümünde ise,
bu uygulamadan “sanayi sicil belgesi”ni haiz imalatçıların yararlanabileceği, belirtilmiştir.
Ayrıca, ÖTV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 9’uncu maddesinde özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca
belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilebileceği, 1 Seri No.lu
ÖTV Genel Tebliği’nin 14. bölümünde ise, vergiye tabi malların, yer aldığı
listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin,
ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle ÖTV’nin her mal için bir kez uygulanacağı açıklanmıştır.
* Vergi Müfettişi
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Bununla birlikte, 09/10/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3792
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1, 2 ve 3’üncü maddelerinde, ÖTV
Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları
halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler
yapılmış, söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan verginin iade yöntemi ve uygulanmasıyla ilgili
usul ve esaslara ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı ÖTV Kanunu’nun 12’nci
maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğini
yayımlamıştır.
Ancak, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında, 4/12/2003 tarihli ve
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2’nci maddesinde yer alan madeni
yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal
edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için söz konusu hükümlerin uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Böylece, ÖTV’de Kanunu’nun (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallarla ilgili tecil-terkin ve indirimli oran sisteminden vazgeçilerek, iade sistemine geçilmiştir. Bu yazımızda, ÖTV’de Kanunu’nun (I) sayılı listenin
(B) cetvelindeki malların imalatçılar tarafından imalatta kullanılması halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanması ve iade uygulamasına ilişkin
usul ve esaslar anlatılmaya çalışılacaktır.
2- (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN BU
LİSTEYE DAHİL OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE
KULLANILMASI
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1’inci maddesinde, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan
malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması
suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. Buna
göre, söz konusu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile bu mallar
için belirlenen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark iade
edilebilecektir.
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2.1- ÖTV İadesi Talep Edilecek Mallara İlişkin Verginin Beyanı
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, bu listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılara ÖTV mükellefleri
tarafından tesliminde, bu malların birimi itibariyle (B) cetvelinde yer alan
yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenecektir.
İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer
alan malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması, teslim sayılacak ve ithalatçı imalatçılar, bu mallar için birimi itibariyle (B) cetvelinde yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi
beyan ederek ödeyeceklerdir.
2.2- ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, bu listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılarca, ÖTV mükelleflerinden satın alınması halinde söz konusu malların satın alma tarihini, ithal
edilen malların ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde
imalatta kullanılması gerekmektedir.
Örnek 1: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden white spirit isimli malı,
(I) sayılı liste dışında yer alan boya imalatında 01/11/2012’den başlamak
üzere 31.10.2012 tarihine kadar kullanmak zorundadır.
2.3- İade Talep Edebilecekler ve İadesi Talep Edilebilecek Vergi
Tutarı
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları, bu listeye dahil olmayan malların imalinde kullanmak üzere satın alan ve 12 aylık sürede kullanan “Sanayi Sicil Belgesi”ni haiz alıcı imalatçılar iade talep edebilecektir.
Ancak, Petrol Piyasası Kanununun 2’nci maddesinde yer alan madeni yağ
tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için iade talep edilemeyecektir.
İmalatçıların (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları, bu listeye
dahil olmayan malların imalinde kullanmaları halinde iadesini talep edebilecekleri vergi tutarı, bu mallar için daha önce ödenen vergi tutarları ile söz
konusu Kararnamenin eki Kararın 1’inci maddesinde belirlenen oranlara
göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark tutardır.
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İade miktarının tespitine ilişkin 25 Seri No.lu Tebliğde yer alan örnekler aşağıya alınmıştır.
Örnek 2: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı
olan 2,2985 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden white spirit isimli
malı, (I) sayılı liste dışında yer alan boya imalatında süresinde kullanmıştır.
Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi (A)
tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/kg vergi ile bu verginin bahse
konu Kararnamenin 1 inci maddesinde gösterilen oran olan % 0,75 ile
çarpılması sonucu hesaplanan 0,0172 TL/kg vergi tutarı arasındaki farkı
(2,2985-0,0172=2,2813 TL/kg) iade talep edebilecektir.
Örnek 3: İthalatçı imalatçı (C), (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer
alan baz yağı ithal ederek, 10/10/2012 tarihinde (I) sayılı liste dışında yer
alan mürekkep imalatında süresinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı
(C), imalatta kullandığı mal için ilgili vergilendirme döneminde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/kg’yi beyan ederek ödeyecek, ödediği bu
vergi ile Kararnamenin 1 inci maddesinde gösterilen oran olan % 28,5 ile
çarpılması sonucu hesaplanan 0,3706 TL/kg vergi tutarı arasındaki farkı
(1,3007-0,3706=0,9301 TL/kg) iade talep edebilecektir.
2.4- İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, bu listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere, ÖTV mükelleflerinden satın
alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini
takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılarak yine aynı
süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir
veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade
talebinde bulunulabilecektir.
Ancak, 12’nci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı
takip eden ay sonuna kadar yapılabilecektir. Bu süreler geçtikten sonra iade
talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu taleplerin yukarıdaki süreler
göz önünde bulundurularak kullanımı takip eden aybaşından itibaren en az
birer aylık dönemler itibariyle iadesi talep edilen dönemdeki kullanımlara
yönelik yapılması şarttır.
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Örnek 4: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg
baz yağın 200 kg’si aynı ay içerisinde, kalan 800 kg’si ise 2013 yılı Kasım ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır. Bu durumda Ekim ayında imalatta kullanılan 200 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için
1/11/2012 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir. 800 kg baz yağ ise Tebliğin (1.2.) bölümünde belirtilen
süreden sonra imalatta kullanıldığı için bu kullanıma ilişkin ÖTV iadesi
talep edilemeyecektir.
Örnek 5: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg
baz yağın 500 kg’si aynı yıl Kasım ayı, kalan 500 kg’si ise aynı yıl Aralık
ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır. Bu durumda Kasım ayında imalatta kullanılan 500 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için
1/12/2012 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar iade talep edilebilecektir.
Kasım ve Aralık ayı içerisindeki kullanım miktarlarına ilişkin toplu iade
talebi ise 1/1/2013 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar yapılabilecektir.
3- (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN
AYNI CETVELDE YER ALAN MALLARIN İMALİNDE
KULLANILMASI
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 2’nci maddesinde, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, aynı cetvelde yer alan vergi tutarı
daha düşük malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde,
bu mallar için imal edilen malın tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanacağı
öngörülmüştür. Buna göre, söz konusu malların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile imal edilen malın tabi olduğu vergi tutarı arasındaki fark iade edilebilecektir.
3.1- (B) Cetvelindeki Malların Aynı Cetveldeki Malların İmalinde
Kullanılmak Üzere Tesliminde Verginin Beyanı
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, ÖTV mükellefleri
tarafından aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, bu malların birimi itibariyle ÖTV
Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenecektir.
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İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer
alan malların, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde
kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2/3-a maddesi uyarınca
teslim sayılmayacaktır.
3.2- ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, ÖTV mükellefleri
tarafından aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılarca, ÖTV mükelleflerinden satın alınması halinde
satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta
kullanılması gerekmektedir.
3.3- İade Talep Edebilecekler ve İadesi Talep Edilebilecek Vergi
Tutarı
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, ÖTV mükellefleri tarafından aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanmak üzere satın alan ve 12 aylık sürede kullanan “Sanayi Sicil Belgesi”ni
haiz alıcı imalatçılar iade talep edebilecektir. Ancak Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu
kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki
imalatlar için iade talep edilemeyecektir.
İmalatçıların (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanmaları halinde, iadesini talep edebilecekleri vergi tutarı; bu mallar için ödenen vergi tutarları
ile bu mallardan imal edilen mallar için beyan edilerek ödenen vergi tutarları arasındaki fark tutardır.
İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer
alan malların, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde
kullanılması ÖTV Kanunu’nun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacağından, bu kapsamdaki kullanımlar için iade talep edilemeyecektir.
Örnek 6: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı
olan 2,2985 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden white spirit isimli
malı, aynı cetvelde yer alan ticari ismi tiner olan malın imalatında süre172
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sinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı mal için
ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/kg vergi
ile kendisinin imal ettiği tiner için ilgili vergilendirme döneminde beyan
ederek ödediği 0,7390 TL/kg arasındaki farkı (2,2985-0,7390=1,5595 TL/
kg) iade talep edebilecektir.
3.4- İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, ÖTV mükellefleri
tarafından aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alan imalatçılar, bu mallardan
imal ettikleri malın teslimine ilişkin verginin beyan dönemini takip eden
aybaşından itibaren 3 ay içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunabileceklerdir. Bu süre geçtikten sonra
iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu talepler, yukarıdaki
süreler göz önünde bulundurularak, satılan malların imalatında kullanılan
malların iadesi talep edilebilecek vergisi için beyan dönemini takip eden
aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilecektir.
Örnek 7: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg
solvent türü white spirit isimli malın 200 kg’si Ekim ayı içerisinde ticari
ismi tiner olan ÖTV’ye tabi malın imalatında kullanılmıştır. İmal edilen
tinerin tamamı 13/11/2012 tarihinde teslim edilmiş ve buna ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir. Buna göre teslim
edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek
vergi için 1/12/2012 tarihinden 28/2/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir.
4- BAZ YAĞLARIN İHRACATA KONU EDİLECEK MADENİ
YAĞ VEYA YAĞLAMA MÜSTAHZARI İMALİNDE KULLANILMASI
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 3’üncü maddesinde, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen G.T.İ.P. numaraları yazılı baz yağların;
yine aynı maddede G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malların imalinde kullanılması ve imal edilen malların aynı Kanunun 5’inci maddesinin (1) nuKASIM - ARALIK 2012
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maralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8’inci maddesinin (2) numaralı
fıkrası uyarınca teslim edilerek ihracının gerçekleştirilmesi halinde, özel
tüketim vergisi tutarının 0,0500 TL/Kilogram olarak uygulanacağı öngörülmüştür. Buna göre baz yağların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi
tutarları ile 0,0500 TL/Kilogram arasındaki fark iade edilebilecektir.
4.1- ÖTV Mükelleflerinin Baz Yağ Tesliminde Verginin Beyanı
Kararnamenin eki Kararın 3’üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları ile
yer alan (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki baz yağların, yine aynı maddede
G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılarak, imal edilen malların ÖTV Kanunu’nun 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca
ihraç edilmesi veya 8’inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim
edilmesi amaçlarıyla satın alınmasına yönelik teslimlerinde, diğer alıcılara
teslimlerde olduğu gibi, ÖTV mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi
tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenecektir.
İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer
alan baz yağların, aynı cetveldeki bu Kararnamenin eki Kararın 3’üncü
maddesinde G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılması, teslim sayılmayacaktır.
4.2- ÖTV İadesi Talep Edilecek Baz Yağların İmalatta Kullanılma
ve İmal Edilen Malların Teslim Süresi
Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 3
ay içinde imalatta kullanılması ve imal edilen malların aynı süre içerisinde
ÖTV Kanunu’nun 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç
edilmesi veya 8’inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca yapılan teslimlerde Kanunun bu maddesinde belirtilen
sürede malın ihraç edilmesi şarttır.
4.3- İade Talep Edebilecekler ve İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı
Bu uygulama kapsamında “Sanayi Sicil Belgesi” ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Madeni Yağ Lisansı”nı haiz
olan alıcı imalatçılar iade talebinde bulunabileceklerdir.
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Bu uygulama kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi tutarı; baz yağların ödenen vergi tutarı ile söz konusu Kararnamenin eki Kararın 32üncü
maddesinde belirlenen tutar (0,0500 TL/Kilogram) arasındaki fark tutardır.
Örnek 8: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I)
sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağ isimli malı, aynı cetvelde
yer alan ve Kararnamenin 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında süresinde
kullanarak, imal ettiği bu malı aynı süre içerisinde ihraç edilmek üzere
ihracatçı (C)’ye teslim etmiş ve ihracat süresinde gerçekleşmiştir. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı baz yağ için ÖTV mükellefi (A)
tarafından beyan edilerek ödenen 1,3007 TL/kg vergi tutarı ile Kararnamede belirtilen indirimli vergi tutarı olan 0,0500 TL/kg arasındaki farkı
(1,3007-0,0500=1,2507 TL/kg) iade talep edebilecektir.
4.5- İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi
ÖTV mükelleflerinden bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 3
ay içerisinde imalatta kullanılarak imal edilen malların aynı süre içerisinde
ÖTV Kanununun 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç
edilmesi halinde, ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren; 8’inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi halinde ise ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 3 ay
içinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde
bulunulabilecektir. Bu süre geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün
bulunmamaktadır. Bu talepler, yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, ihraç edilen malların imalatında kullanılan baz yağların iadesi talep
edilebilecek vergisi için ihraç tarihini takip eden aybaşından itibaren en az
birer aylık dönemler itibariyle yapılabilecektir.
Örnek 9: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg
baz yağın tamamı 15/12/2012 tarihinde aynı cetvelde yer alan ve Kararnamenin eki Kararın 3’üncü maddesinde G.T.İ.P. numarası belirtilen yağlama
müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanılarak, imal edilen bu
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malın yarısı 25/1/2013 tarihinde, kalan yarısı ise 2/2/2013 tarihinde ihraç
edilmiştir. Buna göre, 25/1/2013 tarihinde ihraç edilen yağlama müstahzarı
isimli malın imalatında kullanılan baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek
vergi için 1/2/2013 tarihinden 30/4/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir. Diğer taraftan 2/2/2013 tarihinde yapılan ihracat,
bu Tebliğin (3.2.) bölümünde belirtilen süreden sonra yapıldığından, ihraç
edilen bu malların imalatında kullanılan baz yağlar için ÖTV iadesi talep
edilemeyecektir.
Örnek 10: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg
baz yağın 200 kg’si 3/11/2012 tarihinde aynı cetvelde yer alan ve Kararnamenin eki Kararın 3’üncü maddesinde G.T.İ.P. numarası belirtilen yağlama
müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanılarak, imal edilen bu
mal 15/12/2012 tarihinde ihraç edilmek üzere ihracatçıya teslim edilmiş ve
ihracat 10/3/2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Buna göre imalatta kullanılan
200 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/4/2013 tarihinden 30/6/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir.
5- İADE UYGULAMASI
ÖTV mükelleflerin bu uygulama kapsamındaki iade talepleri mahsuben
veya nakden olabilecektir.
Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak
üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil vergi borçları ve ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları
(sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile
bunların ferileri) için söz konusu olabilecektir
Nakden iade talebi, KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine
verilecek bir dilekçe (Gelir İdaresi Başkanlığınca standart bir dilekçenin
kullanılma zorunluluğunun getirilmesi halinde bu dilekçe) ile yapılacaktır.
Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır. Ancak, iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi,
iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğine dair satıcının vergi dairesinden teyit
alması üzerine vergi inceleme raporunun sonucuna bakılmaksızın 5 işgünü
içerisinde gerçekleştirecektir.
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6- SONUÇ
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, ÖTV Kanunu’na ekli
(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi
tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış, söz
konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan verginin iade yöntemi ve uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslara
ilişkin 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği yayımlanmıştır.
ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, ÖTV mükellefleri tarafından gerek bu listeye dahil olmayan malların
imalinde kullanmak üzere, gerekse aynı listedeki vergi tutarı daha düşük
malların imalinde kullanmak üzere, satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12
ay içinde imalatta kullanılması durumunda, KDV (KDV mükellefiyetinin
bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilecektir.
Bununla birlikte, ÖTV mükelleflerinden “Sanayi Sicil Belgesi” ve
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Madeni
Yağ Lisansı”nı haiz olan alıcı imalatçılar tarafında satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde imalatta
kullanılması ve imal edilen malların aynı süre içerisinde ÖTV Kanunu’nun
5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8’inci
maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi halinde iade talebinde bulunabileceklerdir.
Bu kapsamda satın alınan ve kullanılan mallara ilişkin iade uygulaması mahsuben veya nakden olabilecektir. Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit
şirketlerde ortakların ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ve
ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları için söz konusu olabilecek. Nakden iade talebi, KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması
halinde gelir veya kurumlar vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine
verilecek bir delikçe ile yapılacak. Nakden iade taleplerinin tamamı vergi
inceleme raporuna göre sonuçlandırılacaktır.
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KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR
Yavuz AKBULAK*
Öz
Bu yazının konusunu, 6102 sayılı Meri TTK’da yer alan kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin hükümler ile bu hükümlere dayanarak Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılan Kayıtlı Elektronik
Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik düzenlemeleri, bu düzenlemelerin temel esasları ve kayıtlı elektronik posta sisteminin
özellikle Türk ticari yaşamına getireceği yenilikler oluşturmaktadır.
KEP Sistemi ile ülkemizde de “resmi”, “özel” ve bilhassa “ticari” her
türlü belgenin veya yazının, kurum, kuruluş ve kişiler arasında yasal, geçerli ve güvenli bir biçimde elektronik olarak paylaşılabilmesinin mümkün
olması amaçlanmaktadır.
Bu sistem, yeni bir iletişim alanı olmasının yanında, elektronik ortamdaki gönderilerin teknik ve hukuki açılardan kesin olarak tespit edilmesini
sağlayacak; işlemi yapan kişiler ile bilgi ve belgenin orijinalinin ve sonradan yapılan değişikliklerin belirlenmesi, bilgi ve belge üzerindeki işlemin
zamanının saptanması, işlemi yapanın işlemi inkar etmesinin önlenmesi,
güvenli haberleşmenin sağlanması, gizlilik ilkelerine uyulması ve sonuçta
bilgi ve belgelerin güvenli bir ortamda saklanması gibi birçok imkanı da
sunacaktır.
I. GİRİŞ
Bilindiği üzere, 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Meri Türk Ticaret
Kanunu (Meri TTK), (T.C. Yasalar, 14.02.2011) 14.02.2011 tarihli ve
27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve hükümleri de esas itibariyle 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Meri TTK
(T.C. Yasalar, 14.02.2011), ülkemiz ticaret hukuku alanına çok önemli yenilikler ve değişiklikler getirmiş olup, işte bu yeniliklerden birisi de “kayıtlı elektronik posta sistemi” olmuştur.
* SPK Başkanlık Danışmanı
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Meri TTK’nın (T.C. Yasalar, 14.02.2011) “Tacir olmanın hükümleri”
üst başlığında yer alan 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Tacirler
arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden
dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik
posta sistemi ile yapılır.” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun’un “Beyanlar, belgeler ve senetler” başlıklı 1525’inci maddesi de “Tarafların açıkça
anlaşmaları ve ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit
mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir,
yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemlerle bunların
sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve
şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarafından bir yönetmelikle
düzenlenir. Yönetmelik TTK’nın yayımı tarihinden itibaren 5 ay içinde yayımlanır.” hükmünü amirdir. Esasında, bu hüküm Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak kabul gören bir uygulamayı kanunlaştırmış olup, hükmün
uygulanabilmesi için iki tarafı bulunan işlemlerde taraflar arasında bir anlaşmanın varlığı gereklidir.
Diğer taraftan, BTİK tarafından Meri TTK (T.C. Yasalar, 14.02.2011)
m.1525’de yer alan amir hüküm uyarınca hazırlanan “Kayıtlı Elektronik
Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik), (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 25.08.2011) 25.08.2011
tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve anılan Yönetmelik,
01.07.2012 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik1 (Bilgi Teknolo1 Söz konusu Yönetmelik kapsamında:
a) Alıcı: Orijinal iletinin alıcısı durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini,
b) Arşiv: kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısının saklamakla yükümlü olduğu bilgi, belge
ve elektronik verileri,
c) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
ç) Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine
bağlayan elektronik kaydı,
d) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan ya da
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jileri ve İletişim Kurumu, 25.08.2011), kayıtlı elektronik posta sisteminin
hukuki ve teknik yönleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek
amacıyla çıkarılmış olup, kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle
yapılacak işlemler ile bu işlemlerin sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta
elektronik, optik veya benzeri ortamlara aktarılan kayıtları,
e) ESHS: Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısını,
f) Gönderici: Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini,
g) Güvenli elektronik imza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan elektronik imzayı,
ğ) Hesap sahibi: Adına KEP hesabı tahsis edilen gerçek kişiyi veya kamu veya özel hukuk tüzel
kişisini,
h) İşlem sertifikası: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısının hizmetlerine ilişkin işlem verilerini imzalamak için kullandığı elektronik sertifikayı,
ı) İşlem yetkilisi: Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda ilgili KEP hesabına ilişkin
işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına yapan gerçek kişi veya kişileri,
i) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak
üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
j) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 6102 sayılı Meri TTK kapsamındaki
yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması halinde 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,
k) KEP delili: Belirli bir işlemin belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış veriyi,
l) KEP hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabını,
m) KEP iletisi: KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve
KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış iletiyi,
n) KEP rehberi: KEP hesabı bilgilerinin doğruluğunun ve güncelliğinin sorgulanabilmesi amacıyla işletilen bilgi ve sorgu sistemini,
o) KEP sistemi: Elektronik iletişim platformları aracılığıyla gerçekleşen, gönderildi ve alındı
onayları da dahil olmak üzere KEP iletilerinin tüm süreçlerine ilişkin olarak KEP delili oluşturulması, güvenli bir şekilde kimlik tespiti yapılması, KEP hesabı, KEP rehberi ve arşiv hizmetleri verilmesi gibi işlevlere sahip sistemi,
ö) MERSİS: Ticaret sicili kayıtlarını da içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
p) MERSİS No: MERSİS tarafından Ticaret Siciline kayıtlı tüzel kişilere verilen tekil numarayı,
r) Orijinal ileti: Gönderici tarafından üretilen ve göndericinin güvenli elektronik imzasını taşıyan iletiyi,
s) Sakla-ilet: KEP iletilerinin, alıcının veya göndericinin KEP hesaplarına doğrudan ulaştırıldığı
KEP çalışma modelini,
ş) Sakla-bildir: KEP iletilerinin KEPHS’nin sistemlerinde tutulduğu ve alıcının ya da göndericinin söz konusu iletilere erişebilmesini temînen KEP hesaplarına bir bağlantı adresinin ulaştırıldığı KEP çalışma modelini,
t) Zaman damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan zaman damgasını,
ifade eder.
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adresine sahip gerçek ve tüzel kişilere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
II.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNİN TEMEL 		
ESASLARI

a. İşlemler ve Sonuçları:
KEP hesabı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, KEPHS’ye başvuruda bulunur. KEPHS başvuru sahibinin kimliğini a) gerçek kişiler için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen
geçerli resmi belgelerle veya güvenli elektronik imza ile b) tüzel kişilerce
sunulan bilgi ve belgeler için MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile saptar.
Tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini ve
yetkili olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında KEPHS’ye bildirir. KEPHS gerekli kontrollerden geçen KEP hesabı başvurusunu kabul eder
ve KEP hesabını oluşturur. KEPHS, oluşturulan KEP hesabına ilişkin bilgileri
başvuru sahibine güvenli bir biçimde teslim eder.
KEPHS, başvuru sahibiyle sözleşme veya taahhütname imzalar.
KEPHS, başvuru sahibinin; a) gerçek kişi olduğu durumda, başvuru sahibinin onayını, b) tüzel kişi olduğu durumda, KEPHS başvuru formunda
belirtilen işlem yetkilisinin onayını, güvenli elektronik imzayla aldıktan
sonra ilgili KEP hesabını kullanıma açar. Gerçek kişinin, KEP hesabını
sadece ileti almak amacıyla kullanacağını belirtmesi halinde KEP hesabı
açılışı için gerekli olan onay güvenli elektronik imzalı veya ıslak imzalı
olarak alınabilir.
KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında
KEP hesabı vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla
kullanılır. KEP hesabının, hesap sahibi tarafından kendi nam ve hesabına
kullanılması esastır. Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda; KEP
hesabı, bahsedilen Yönetmelik (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
25.08.2011) hükümlerinde belirtilen şekilde yetki verilmiş olan işlem yetkilisince hesap sahibinin nam ve hesabına kullanılır. KEP hesabı kullanı182
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larak yapılabilecek işlemler ve sonuçları KEPHS ile hesap sahibi arasında
imzalanan sözleşme veya taahhütnameyle belirlenir. Hesap sahibi olan tüzel kişi istediği zaman işlem yetkilisini değiştirebilir. Hesap sahibinin ya
da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi
esastır. Mücbir sebepler dışında, KEP hesabına erişilmemesi durumunda o
işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilir.
KEP hesabı, hesap sahibinin talebi veya ölümü, sözleşme veya taahhütnameyle belirlenen kullanıma kapatma durumlarının gerçekleşmesi veya
KEPHS’nin faaliyetine son vermesi veya verilmesi hallerinde kullanıma
kapatılır. KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler hesap
sahibi veya sözleşme ya da taahhütnameyle belirlenen kişilerce yapılır.
KEPHS, kullanıma kapatılma talebini hesap sahibinin, işlem yetkilisinin
veya sözleşme veya taahhütname ile kapatma talebinde bulunma yetkisi
verilenlerin kimlik bilgilerini doğrulayarak alır ve ilgili KEP hesabının
kullanıma kapatılma işlemini gerçekleştirir. Kullanıma kapatılan KEP hesabından ileti gönderimi ve alımı engellenir. Ancak KEP hesabı en az 3
ay erişime açık tutulur. Bu sürenin sonunda KEPHS ilgili KEP hesabını
tamamen kullanıma kapatır. KEPHS, kullanıma kapatmaya ilişkin taleplerin alınmasını 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlar. Kullanıma kapatılan
KEP hesabına ilişkin tüm bilgi, belge ve KEP delilleri arşiv süresi boyunca
güvenliği ve veri bütünlüğü sağlanarak saklanır. KEP hesabı geçmişe yönelik olarak hiçbir şekilde kullanıma kapatılamaz veya silinemez. Kullanıma kapatılan bir KEP hesabı yeniden tahsis edilemez. Kullanıma kapatılan
KEP hesabı, ancak hesap sahibinin talep etmesi ve kimlik tespitine ilişkin
gerekli işlemleri yaptırması hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.
KEPHS, KEP sistemi içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi
ve alınması dışında elektronik belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve
elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi katma değerli
hizmetler sunabilir. KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri “senet” hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar “kesin delil” sayılır. KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar hesap sahibi
üzerinde doğar.
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b. Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıların Yetkilendirilmesi:
KEPHS olmak isteyenler, yapacakları başvuruda KEPHS olma talebini
içeren dilekçeyi ve gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak BTİK’ya sunarlar2. Sunulan bilgi ve belgelerde BTİK tarafından eksiklik saptanması
durumunda, eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine en fazla 15 gün
süre verilir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru BTİK
tarafından kabul edilir. Anılan Kurumca verilmiş olan sürenin sonuna
kadar söz konusu eksiklikleri gidermeyen başvuru sahibinin başvurusu
işlemden kaldırılır. ESHS olarak veya 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında işletmeci olarak faaliyet gösterenler KEPHS olmak için başvuruda bulunamazlar. BTİK tarafından kabul edilen başvuru incelemeye alınır ve inceleme 2 ay içinde sonuçlandırılır. Başvuruda istenen bilgi ve belgelerde yer alan hususları eksiksiz olarak
yerine getirdiği saptanan başvuru sahipleri BTİK tarafından KEPHS olarak
yetkilendirilir ve faaliyete başlarlar.
c. Yükümlülükler
1. KEPHS’nin yükümlülükleri: KEPHS; a) sakla-ilet ve sakla-bildir
çalışma modellerinin biri veya her ikisi ile hizmet vermekle, b) sunmakta olduğu hizmetler için, söz konusu Yönetmelikte (Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu, 25.08.2011) belirlenen ölçütlere uygun olarak bu hizmetlerin gerektirdiği güvenlik seviyelerine uygun ve güvenilir bir kimlik
doğrulama mekanizması tesis etmekle, c) KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin taleplerin alınması ve derhâl gerçekleştirilebilmesi için 7
gün 24 saat erişilebilir bir hizmeti sunmakla, ç) KEP hesabının ve bu hesap
üzerinden verilen hizmetlerin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamakla, d) kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almakla, e)
KEP sisteminin tüm süreçlerine ilişkin günlük kayıtlarını güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak kayıt altına almakla, f) KEP sisteminin
tüm süreçlerinde oluşturulan KEP iletilerini ve KEP delillerini ilgili KEP
hesabına anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde iletmekle, hesap sahibinin
talebi halinde, KEP hesabına gelen iletilerin teslim alınmasına ilişkin bilgi2
Anılan Yönetmelik’in geçici 2’nci maddesi uyarınca, KEPHS olmak isteyenler
01.05.2012 tarihinden itibaren BTİK’ya başvuruda bulunabilirler.
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leri, alternatif iletişim kanalları üzerinden bildirmekle, g) KEP hesabına bir
web ara yüzü veya elektronik posta istemci programları üzerinden güvenli
bir şekilde erişilebilmesini, iletilerin okunabilmesini ve gönderilebilmesini
sağlamakla, ğ) hesap sahibinin önceden onayını almak kaydıyla kendisine
ait bilgilerle KEP hesabı bilgilerinden oluşan KEP rehberini tüm hesap
sahipleri ve işlem yetkililerinin erişimine 7 gün 24 saat kesintisiz olarak
açık tutmakla, kendi sistemleri üzerinde bulunan KEP hesaplarına ilişkin
değişiklikleri ilgili KEP rehberine gerçek zamanlı olarak işleyerek güncellemekle ve diğer KEPHS’lerle birlikte KEP rehberini gerçek zamanlı
olarak güncel tutmak için gerekli teknik altyapıyı kurmak ve işletmekle,
h) KEP hesabının kullanılmasını sağlayan ara yüzleri engelli kişilerin de
erişimlerini sağlayacak şekilde “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili
Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”de3 belirtilen standartlara uygun olarak hazırlamakla, ı) KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine
ilişkin bilgi, belge ve elektronik verilerle, işlemlerin yapıldığı zamana ve
işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtları gizliliğini,
bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az 20 yıl süreyle saklamakla, i) KEP hesabının ilk kullanımından önce hesap sahibini ve varsa işlem
yetkilisini KEP sistemine ilişkin tüm süreçler hakkında bilgilendirmekle,
j) sözleşmenin veya taahhütnamenin yenilenmemesi durumunda KEP hesabının kullanıma kapatılacağına ilişkin hesap sahibini ve işlem yetkilisini
sözleşme veya taahhütname süresinin sona ermesinden 3 ay önce uygun
iletişim kanallarından en az birisiyle bilgilendirmekle, k) KEP hesabının
kapatılması sürecinde, herhangi bir mağduriyetin yaşanmamasını teminen
gerekli tedbirleri almakla, l) KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmakla, m) KEP sistemindeki tüm imzalama süreçlerinde ESHS’ler tarafından KEPHS için
oluşturulan işlem sertifikasını kullanmakla, n) hesap sahibinin veya işlem
yetkilisinin talep etmesi hâlinde KEP delillerinin gerçek zamanlı olarak
doğrulanması hizmetini sunmakla, yükümlüdür.
3 “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
ile aynı Resmi Gazetede yayımlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere
ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”, KEPHS’nin işleyişine, KEPHS’nin faaliyetleri için
kullandığı sistem, cihaz ile fiziki güvenliğine, personeline ve hizmetlerine ilişkin teknik
hususları kapsamakta olup, tamamen teknik bir dil içermektedir.
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Diğer taraftan, BTİK, KEPHS’lerin mezkur Yönetmeliğe uygun hizmet
verip vermediğini 2 yılda en az 1 defa resen veya şikayet üzerine 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun4 ilgili hükümlerine dayanarak
hazırlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik5 uyarınca denetleyebilir
veya denetletebilir. Yine, aynı Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun hizmet vermeyen KEPHS’lere verilecek idari para cezaları 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanununa göre BTİK tarafından hazırlanan İdari
Para Cezaları ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik6 çerçevesinde belirlenir.
2. Hesap sahibinin yükümlülükleri: Hesap sahibi; a) KEP hesabı başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak KEPHS’ye
vermekle, b) başvurusunda KEP hesabını sadece alıcı veya hem alıcı hem
gönderici olarak kullanacağını KEPHS’ye açıkça belirtmekle, c) başvurusunda sakla-ilet ve sakla-bildir çalışma modellerinden hangisiyle hizmet
alacağını açıkça KEPHS’ye belirtmekle, ç) KEP hesabı bilgilerinde olan
değişiklikleri, KEPHS’ye derhal bildirmekle, d) KEPHS ile imzaladığı
sözleşmede veya taahhütnamede belirtilen hüküm ve koşullara uygun hareket etmekle, e) kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
yükümlüdür.
III. SONUÇ
6102 sayılı Meri TTK (T.C. Yasalar, 14.02.2011) ve Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılan Yönetmelikte (Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu, 25.08.2011) yer alan düzenlemeler ile birlikte, artık
resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurum, kuruluş ve kişiler
arasında yasal, geçerli ve güvenli bir biçimde elektronik olarak paylaşılabilecektir.
KEP Sistemi “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik pos4
5
6
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10.11.2008 tarihli ve 27050 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
14.12.2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
05.09.2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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tanın nitelikli şekli” olup, bu sistem, elektronik belge paylaşımı ve iletimi
dışında çok çeşitli güvenli arşivleme gibi katma değerli hizmetlerin de sunulabileceği, e-imza ve zaman damgasının yaygın ve yoğun olarak kullanılacağı yasal, geçerli ve güvenli yeni bir iletişim alanı olacaktır.
KEP Sistemi, bilinen elektronik posta hizmetine ek olarak elektronik
ortamda yapılan gönderilerin; kim tarafından gönderildiğini, gönderimin
ne zaman yapıldığını, iletinin/mesajın karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını,
ulaşmışsa ne zaman ulaştığını, mesajın alıcısı tarafından okunup okunmadığını, okunmuşsa ne zaman okunduğunu, kesin olarak tespit edilmesini
sağlayacaktır. İşlemi yapan kişinin kimliğinin belirlenmesi, bilgi ve belgenin orijinalinin belirlenmesi, bilgi ve belgede sonradan değişiklik yapılıp
yapılmadığının belirlenmesi, gönderilen veya alınan bilgi ve belge üzerinde yapılan işlemin zamanının tespiti, işlemi yapanın işlemi inkar etmesinin
önlenmesi, güvenli haberleşmenin sağlanması, gizlilik ilkelerine uyulması,
bilgi ve belgelerin güvenli bir ortamda saklanması KEP Sisteminin sağladığı olanaklar olacaktır.
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İŞYERİNİN ADRES DEĞİŞTİRMESİ DURUMUNDA HANGİ
HALLERDE İŞYERİ BİLDİRGESİ, SİGORTALI İŞE GİRİŞ
BİLDİRGESİ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ VERİLECEK
Yrd. Doç. Dr. Özgür Hakan ÇAVUŞ*
Dr. Resul KURT**
I-GİRİŞ
4857 sayılı İş Kanunu’nun (4857 sayılı Yasa, 2003.) 2. maddesine göre,
İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denilmektedir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (6331 sayılı Yasa, 2012.)
3. maddesi birinci fıkrası (h) bendinde işyeri, İş Kanunundaki işyeri tanımına benzer biçimde mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve
olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde
ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme,
yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu işyeri
olarak tanımlanmaktadır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
(5510 sayılı 2006.) 1. maddesi birinci fıkrasında işyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler
olarak tanımlanmakta ikinci fıkra gereği işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında
örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku,
yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve
büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmaktadır.
5510 sayılı Kanundaki işyeri tanımı 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki işyeri tanımlarıyla paralellik
göstermekle birlikte aynı anlamlara gelmemektedir. Zira 4857 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamına giren işçiler hakkında İş Kanunu hükümleri
* Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi- SGK E. Başmüfettişi
** SGK E.Başmüfettişi-Sosyal Güvenlik Uzmanı
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ve/veya 6331 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamındaki işyerleri/işçiler için
6331 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz iken diğer bir ifade ile bu nitelikteki yerler bu kanunlar gereği işyeri sayılmaz iken 5510 sayılı Kanun
sigortalı sayılan kişilerin çalıştığı yerleri işyeri olarak kabul etmektedir.
Bu çalışmada işyerinin adres ya da şube değişikliği nedeniyle nakledilmesi durumunda SGK’ya yapılması gereken bildirimler hakkında değerlendirme yapılacaktır.
II-İŞYERİNİN ADRES YA DA ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE
NAKLEDİLMESİ
5510 sayılı Kanunun 11. maddesi dördüncü fıkrası gereği, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde
işveren nakil tarihini takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi vermekle
yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin
görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir.
5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde (SGK,
SSİY, 2010.) yer alan hükümler gereği, işyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde işverenlerce yapılacak işlemler, işyerinin farklı bir ildeki
adrese veya aynı il içinde başka bir ünitenin görev alanına giren adrese
nakledilmesine göre değişkenlik göstermektedir. (Kurt, 2012, 2012/87)
A- İŞYERİNİN FARKLI BİR İLDEKİ ADRESE NAKLEDİLMESİ
HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
5510 sayılı Kanun’un 11. Maddesi dördüncü fıkrasında, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde,
işyeri bildirgesinin en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün
içinde verilmesi gerektiği öngörülmüştür.
Dolayısıyla işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki
adrese nakledilmesi halinde, işverenlerce örneği Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği ekinde yer alan işyeri bildirgesinin en geç nakil tarihinden
itibaren 10 günlük süre içinde yeni adresin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine verilmesi gerekmektedir. İşyeri bildirgesinin “Sigortalı Çalıştırılmaya Başlanılacak/Devir/İntikal/ Nakil /Nevi Değ.
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/Birleşme/ Katılım/Adi Ort. Yeni Ortak Alınma Tarihi” alanına nakil tarihi
ve parantez içinde nakil yazılması (Örneğin; 25/12/2012-Nakil) “Çalıştırılacak sigortalı sayısı” alanına ise nakil tarihi itibariyle işyerinde çalışacak
olan sigortalı sayısı yazılmalıdır.
İşyerinin farklı bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgelerinin söz konusu 10 günlük süre içinde verilmemesi halinde
5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden tutulan defter türüne bakılarak, işveren aleyhine aylık asgari ücretin
1 ila 3 katı arasında idari para cezası uygulanmaktadır. Burada bir hususu
belirmemizde fayda olacaktır. İlgili işyeri bildirgesi, verilmesi gereken son
günden itibaren bir ay içinde kendiliğinden verilir ve idari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde ödenirse cezanın dörtte üçü
silinecek geri kalan cezanın da dörtte biri oranında peşin ödeme indirimi
uygulanacaktır. Sonuçta cezanın %18,75’i ödenecek, kalan % 81,25’lik kısım ise silinmiş olacaktır.
Diğer taraftan, işyerini başka ilin sınırları içine giren bir adrese nakleden işverenler için yeni bir dosya tescil edildiğinden, işyeri her ne kadar
nakil dolayısıyla tescil edilmiş olsa da yeni tescil edilen işyeri dosyasından
dolayı işverenlerce yeni e-bildirge şifresi alınması gerekmektedir. Bu nedenle işyerinin nakli sonrası işyeri sicil numarası değiştiğinden diğer bir
ifade ile yeni bir işyeri sicil numarası alındığından nakil tarihi itibariyle
hizmet akdi devam eden sigortalılar için eski işyeri dosyasından sigortalı
işten ayrılış bildirgesi, yeni işyeri dosyasından da sigortalı işe giriş bildirgesinin e-bildirge şifresiyle verilmesi gerekecektir.
Ayrıca aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi sırasında, nakil
tarihi itibariyle hizmet akdi devam eden sigortalıların işyerinin nakledildiği tarihten önceki sürelere ilişkin hizmetlerinin ve kazançlarının eski işyeri
dosyası için verilmiş olan e-bildirge şifresi ile işyerinin nakledildiği tarihten sonraki sürelere ilişkin hizmetlerinin ve kazançlarının ise yeni işyeri
dosyası için verilmiş e-bildirge şifresi ile bildirilmesi gerekmektedir.
Örneğin, işyerini İstanbul’dan 13.10.2012 tarihinde İzmir’e nakleden
bir işveren tarafından,
- İşyeri bildirgesinin en geç 23.10.2012 tarihine kadar İzmir’deki sosyal
güvenlik merkezine verilmesi,
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- Hizmet akdi devam eden sigortalılar için 12.10.2012 tarihi itibariyle
eski işyeri dosyası üzerinden sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni işyeri
dosyası üzerinden 13.10.2012 işe başlama tarihli sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi,
- 2012/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi sırasında, sigortalıların nakil tarihinden önceki 12 günlük hizmetlerinin
eski e-bildirge şifresi ile eski dosya üzerinden, nakil tarihinden sonraki
18 günlük hizmetlerinin yeni e-bildirge şifresi ile yeni dosya üzerinden
bildirilmesi,
- Yeni işyeri dosyasından dolayı 13.10.2012 tarihinden sonraki hizmetlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi sırasında ayın
kalan gün sayısının 19 olduğu dikkate alınarak 18 gün üzerinden aylık
prim ve hizmet belgesi düzenlenebilmesi için eksik gün sayısının 1, eksik
gün nedeninin “Diğer” olarak seçilmesi,
- İşyerinde çalışan sayısı 30’dan az ise, sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ekine, eski işyeri dosyasından dolayı 12 gün üzerinden tanzim
edilerek gönderilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin bir suretinin eklenmesi gerekmektedir.
Her ne kadar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 25. maddesinde,
Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin Kurumun aynı
ya da başka merkezinde tescil edilmiş diğer işyerinde çalışacak sigortalılar
için işten ayrılış bildirgesinin 10 gün içinde verilmemesi halinde bildirgeler yasal sürede verilmiş sayılsa da SGK sistemlerinin nakili algılamaması
nedeniyle yersiz idari para cezası uygulayacağı ve idari para cezaları için
itiraz edilerek boş yere emek ve zaman kaybı yaşanacağı dikkate alınarak
işten çıkış bildirgelerinin 10 gün içinde verilmesi isabetli olacaktır.
İşveren Uygulama Tebliği’ne göre, işyeri bildirgesinin verildiği yeni
sosyal güvenlik merkezi tarafından, işyerinin nakledildiğinin eski adresteki
işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine 15 gün içinde bildirilmesi ve eski işyeri dosyasının nakil tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanun
kapsamından çıkartılması gerekmektedir.
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B- İŞYERİNİN AYNI İL İÇİNDE BAŞKA BİR SOSYAL GÜVENLİK
MERKEZİNİN GÖREV ALANINA GİREN ADRESE NAKLEDİLMESİ
HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33. maddesinin ikinci fıkrasında, işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesinin verilmeyeceği, ancak nakil tarihini
takip eden 10 gün içinde durumun işveren tarafından eski ve yeni üniteye
bir yazı ile bildirileceği, yeni ünitenin nakil bilgilerine dayanarak işverene
“yeni” işyeri sicil numarasını bildireceği ve eski ünitede bulunan işyeri
dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneğinin yeni ünitedeki
dosyasına konulacağı açıklanmıştır.
Bu bağlamda, işyerinin aynı il içinde başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev alanına giren bir adrese nakledilmesi halinde, hem eski adresteki işyerinin bağlı bulunduğu eski sosyal güvenlik merkezine, hem de hem
yeni adresteki işyerinin bağlı bulunduğu yeni sosyal güvenlik merkezine,
işyerinin nakledildiği hususunun, nakil tarihi, işyerinin eski ve yeni adresi,
eski işyerine ait işyeri sicil numarası da belirtilmek suretiyle bir dilekçe ile
başvurulması gerekmektedir.
İşyerinin aynı ilde başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine
giren bir adrese nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi düzenlenmeyecek
ve bu durum bir dilekçe ile sosyal güvenlik merkezlerine bildirileceğinden,
bahse konu bildirim 10 günlük süre içinde yapılmamış olsa da yapılan bildirime istinaden idari para cezası uygulanması söz konusu olamayacaktır.
2010/84 sayılı Genelgede açıklandığı üzere 9 Temmuz 2010 tarihinden
itibaren ile yeni kurulan sosyal güvenlik merkezlerinde işveren işlemlerinin yürütülmesine başlandığından 9 Temmuz 2010 tarihinden önce işveren
işlemlerine başlamış olan sosyal güvenlik merkezleri “Ana SGM” olarak,
9 Temmuz 2010 tarihinden sonra işveren işlemlerine başlayan sosyal güvenlik merkezleri ise işyeri dosyalarını devraldığı “Ana SGM’lerin Alt
SGM’si olarak isimlendirilmiştir.
İşyerinin aynı ilde başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev alanına
giren bir adrese nakledilmesi halinde yapılacak işlemler, işyerinin aynı Ana
SGM’ye bağlı başka bir Alt SGM’nin görev alanına giren adrese, farklı Ana SGM’ye bağlı adrese ya da farklı Ana SGM’ye bağlı başka bir alt
SGM’nin görev alanına giren adrese nakledilmesine göre değişmektedir.
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1- İşyerinin Aynı İl İçinde Aynı Ana SGM’ye Bağlı Başka Bir Alt
SGM’nin Görev Alanına Giren Adrese Nakledilmesi Halinde
Yapılacak İşlemler
İşyerinin aynı il içinde aynı Ana SGM’ye bağlı başka bir Alt SGM’nin görev alanına nakledilmesi halinde, 10 günlük süre içinde dilekçe ile yapılacak başvuruya istinaden, işyeri dosyası, eski adresin bağlı bulunduğu Alt
SGM tarafından Ana SGM’ye veya tersi durumda Ana SGM tarafından da
yeni adresteki işyerinin bağlı bulunduğu Alt SGM’ye transfer edilmektedir.
Dolayısıyla işyerinin aynı il içinde, aynı Ana SGM’ye bağlı başka bir
Alt SGM’nin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, nakil işlemi
değil dosya transfer işlemi gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu dosya transferi sonucunda, eski işyeri dosyasına ait sicil numarasının yalnızca ilçe
kodu değiştirildiğinden, işyerinin nakil tarihinden sonraki işlemleri, eski
işyeri dosyasından verilen e-bildirge şifresi ile yapılmaya devam edecektir.
Bu şekilde yapılan dosya transfer işleminin ardından, mevcut sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verilmeyeceği gibi,
transfer işlemin yapıldığı ayda hizmet akdi devam eden sigortalılar için
düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, işyerinin hangi tarih itibariyle nakledildiği üzerinde durulmaksızın 30 gün üzerinden düzenlenerek tek bildirge halinde Kurum’a gönderilebilecektir.
Örnek: İşyeri 10.12.2012 tarihinde, Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezinin görev alanına giren adresten Sarıyer Sosyal Güvenlik Merkezinin görev alanına giren bir adrese nakleden bir işveren tarafından,
- Hem Beşiktaş SGM’ye, hem de Sarıyer SGM’ye 20.12.2012 tarihine
kadar bir dilekçe ile başvurulması (Dilekçe 10 günlük süre geçirildikten
sonra verilse de idari para cezası uygulanmayacaktır.),
- Beşiktaş SGM tarafından işyeri dosyasının alt SGM olan Sarıyer
SGM’ye transfer edilmesi,
- İşyerinde çalışan sigortalıların hizmetlerinin ve kazançlarının mevcut
e-bildirge şifresi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.
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2- İşyerinin Aynı İl İçinde, Farklı Ana SGM’ye veya Farklı Ana
SGM’ye Bağlı Başka Bir Alt SGM’nin Görev Alanına Giren Adrese
Nakledilmesi Yapılacak İşlemler
İşyerinin aynı il içinde farklı Ana SGM’ye veya farklı Ana SGM’ye
bağlı başka bir Alt SGM’nin görev alanına giren bir adrese nakledilmesi halinde, 10 günlük süre içinde dilekçe ile yapılacak başvuruya istinaden yeni adresteki işyerinin bağlı bulunduğu Ana/Alt SGM tarafından, nakil dolayısıyla yeni bir işyeri dosyası tescil edilecektir.
Yeni tescil edilen işyeri dosyası için yeni bir e-bildirge şifresi alınması
ve nakil tarihi itibariyle hizmet akdi devam eden sigortalılar için eski işyeri
dosyasından sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni işyeri dosyasından ise
sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir.
Bu durumda, aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi sırasında, nakil tarihi itibariyle hizmet akdi devam eden sigortalıların işyerinin
nakledildiği tarihten önceki sürelere ilişkin hizmetlerinin ve kazançlarının
eski işyeri dosyası için verilmiş olan e-bildirge şifresi ile işyerinin nakledildiği tarihten sonraki sürelere ilişkin hizmetlerinin ve kazançlarının ise
yeni işyeri dosyası için alınmış olan e-bildirge şifresi ile bildirilmesi gerekmektedir.
Örnek: İşyeri 10.12.2012 tarihinde, Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezinin görev alanına giren adresten Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezinin
alt SGM’si olan Beykoz SGM alanına giren bir adrese nakleden bir işveren tarafından,
- Hem Beşiktaş SGM’ye, hem de Beykoz SGM’ye 20.12.2012 tarihine
kadar bir dilekçe ile başvurulması (Dilekçe 10 günlük süre geçirildikten
sonra verilse de idari para cezası uygulanmayacaktır.),
- Nakil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Beykoz SGM’ye başvurularak e-bildirge şifresi alınması,
-Beşiktaş SGM den alınmış olan eski e-bildirge şifresiyle eski işyeri
dosyası üzerinden sigortalı işten çıkış bildirgelerinin en geç 10 gün içinde
verilmesi,
- Beykoz SGM tarafından verilecek olan yeni e-bildirge şifresi ile, sigortalı işe giriş bildirgelerinin istisnai durum seçimi yapılarak verilmesi,
gerekmektedir.
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İstisnai durum seçilmez ve sigortalı işe giriş bildirgeleri de 1 aylık süre
dışında verilir ise SGK sistemleri otomatik ceza uygulayacak ancak itiraz
edilmesi halinde de idari para cezaları iptal edilecektir. İtiraz için boş yere
emek ve zaman kaybı yaşamama adına altta belirtildiği biçimde istisnai
durum seçiminin yapılması isabetli olacaktır.

3- İşyerinin Aynı İl İçinde Aynı Ana SGM’ye bağlı Alt SGM’den
Aynı Ana SGM’ye bağlı başka Alt SGM’nin Görev Alanına Giren
Adrese Nakledilmesi Yapılacak İşlemler
İşyerinin aynı il içinde, Aynı Ana SGM’ye bağlı Alt SGM’den Aynı
Ana SGM’ye bağlı diğer Alt SGM’nin görev alanına giren başka bir
adrese nakledilmesi halinde, 10 günlük süre içinde dilekçe ile yapılacak
başvuruya istinaden, işyeri dosyası, eski adresin bağlı bulunduğu Alt
SGM tarafından diğer Alt SGM’nin bağlı bulunduğu Alt SGM’ye transfer edilmektedir. Dolayısıyla işyerinin aynı Ana SGM’ye bağlı diğer alt
SGM’lerin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, nakil işlemi
değil dosya transfer işlemi gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu dosya transferi sonucunda, eski işyeri dosyasına ait sicil numarasının yalnızca ilçe
kodu değiştirildiğinden, işyerinin nakil tarihinden sonraki işlemleri, eski
işyeri dosyasından verilen e-bildirge şifresi ile yapılmaya devam edecektir.
Bu şekilde yapılan dosya transfer işleminin ardından, mevcut sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verilmeyeceği gibi,
transfer işlemin yapıldığı ayda hizmet akdi devam eden sigortalılar için
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düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, işyerinin hangi tarih itibariyle nakledildiği üzerinde durulmaksızın 30 gün üzerinden düzenlenerek tek bildirge halinde Kurum’a gönderilebilecektir.
Örnek: İşyerinin 10.12.2012 tarihinde, Avcılar Sosyal Güvenlik Merkezinin görev alanına giren adresten Silivri Sosyal Güvenlik Merkezinin
görev alanına giren bir adrese nakledilmesi halinde işveren tarafından,
- Hem Avcılar SGM’ye, hem de Silivri SGM’ye 20.12.2012 tarihine
kadar bir dilekçe ile başvurulması,
- Avcılar SGM tarafından işyeri dosyasının diğer alt SGM olan Silivri
SGM’ye transfer edilmesi,
- İşyerinde çalışan sigortalıların hizmetlerinin ve kazançlarının mevcut
e-bildirge şifresi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.
İstanbul ilinde faaliyet gösteren Ana SGM’ler ile Ana SGM’lere bağlı
Alt SGM’ler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Satırlar arası nakillerde (yatay) yeni işyeri dosyası açılmayacaktır.
ANA SOSYAL
BAĞLI OLDUKLARI ALT SOSYAL
GÜVENLİK
GÜVENLİK MERKEZLERİ
MERKEZLERİ
Bağcılar SGM’ya bağlı alt SGM’ler: Esenler
01-Bağcılar SGM
SGM
Beşiktaş SGM’ya bağlı alt SGM’ler: Sarıyer
02-Beşiktaş SGM
SGM
03-Beyoğlu SGM

Beyoğlu SGM’ya bağlı alt SGM yok

05-Fatih SGM

Fatih SGM’ye bağlı alt SGM yok

06-Gaziosmanpaşa
SGM

Gaziosmanpaşa SGM’ye bağlı alt SGM yok

07-Kadıköy SGM
08-Pendik SGM
09-K.Çekmece SGM

Kadıköy SGM’ye bağlı alt SGM’ler: Beykoz
SGM, Ümraniye SGM
Pendik SGM’ye bağlı alt SGM’ler: Maltepe
SGM, Tuzla SGM
K.Çekmece SGM’ye bağlı alt SGM’ler: Silivri
SGM, Çatalca SGM, Avcılar SGM, Esenyurt
SGM (işveren işlemi K.Çekmece SGM tarafından
yapılmaktadır.)

Tablo-1: İstanbul ilinde faaliyet gösteren Ana SGM’ler ile Ana SGM’lere
bağlı Alt SGM’ler
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4- İşyerinin Aynı İl İçinde Aynı Ana SGM’ye Bağlı Bir Adresten
Aynı Ana SGM’ye Bağlı Başka Bir Adrese Veya Aynı Alt SGM’ye
Bağlı Bir Adresten Aynı Alt SGM’ya Bağlı Başka Bir Adrese
Nakledilmesi Yapılacak İşlemler
Böylesi adres değişikliklerinin ne zamana kadar bildirilmesi gerektiği
hususunda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Hal böyle olmakla birlikte aynı Ünite sınırları
içindeki adres değişikliklerinin de 10 günlük süre içinde bildirilmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bu şekilde yapılacak bildirimler üzerine, ilgili sosyal güvenlik merkezince yalnızca işyerinin adres bilgisi gerekmesi halinde de ilçe kodu
güncelleneceğinden, işverenlerce yeni e-bildirge şifresi alınmasına gerek
olmadığı gibi, nakil tarihi itibariyle hizmet akdi devam sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesine de gerek kalmayacaktır.
Örnek: İşyeri 10.12.2012 tarihinde, Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezinin görev alanına giren Kadıköy ilçesinden aynı Sosyal Güvenlik Merkezinin görev alanı olan Üsküdar ilçesine nakledilmesi halinde işveren
tarafından,
- Kadıköy Sosyal Güvenlik merkezine adres değişikliği dilekçesi verilmesi,
- İşyerinde çalışan sigortalıların hizmetlerinin ve kazançlarının mevcut
e-Sigorta kullanıcı ve kodu ve şifresi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi yeterli olacaktır.
III- SİGORTALI İŞE GİRİŞ/İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİNDE
İSTİSNA
5510 sayılı Kanun’da ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde,
işyerinin aynı veya farklı bir ilin sınırları içine giren adrese nakledilmesi halinde, nakil tarihi itibariyle hizmet akdi devam eden sigortalılar yönünden sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresine
yer verilmemiştir. Konuyla ilgili olarak sadece, Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği’nin;
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11. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde, yeni işyeri numarası üzerinden verilen sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında
verilse de süresi içinde verilmiş sayılacağı,
- 25. maddesinin ikinci fıkrasında ise, işyerinin aynı il içinde başka bir
ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesinin süresi
içinde verilmiş sayılacağı belirtilmiştir.
Bu düzenleme gereği, işyerinin nakli nedeniyle yani arada gün boşluğu
oluşmaksızın işçinin diğer işyeri dosyası üzerinden sigortalı bildirilmeye
başlanması halinde işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri için her ne kadar
idari para cezası uygulanmaması gerekse de, SGK sistemlerinin nakli algılayamaması nedeniyle işten çıkış bildirgelerinin 10 günlük süreden sonra
verilmesi halinde idari para cezası uygulandığı, 30 günlük süreden sonra
istisnai durum seçilmeksizin işe giriş bildirgesi düzenlenmesi halinde de
işe giriş nedeniyle SGK sistemlerinin idari para cezası uyguladığı dikkate
alınarak, işten çıkış bildirgelerinin nakil tarihinden itibaren 10 gün içinde,
işe giriş bildirgelerinin ise 1 aylık süre içinde verilmesi isabetli olacaktır.
Ancak bu hususa dikkate edilmemiş olunsa dahi teknik imkânsızlıklar nedeniyle Kanuna aykırı olarak verilen bu idari para cezalarının itiraz edilmesi halinde iptal edileceği de unutulmamalıdır.
IV-SONUÇ
5510 sayılı Kanunun 11. maddesi dördüncü fıkrası gereği, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde
işveren nakil tarihini takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi vermekle
yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin
görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. 5510 sayılı Kanun gereği, işyerinin
başka bir adrese nakledilmesi halinde işverenlerce yapılacak işlemler, işyerinin farklı bir ildeki adrese veya aynı il içinde başka bir ünitenin görev
alanına giren adrese nakledilmesine göre değişkenlik göstermektedir. Makalenin bundan önceki bölümlerinde bildirimlere ayrıntılı olarak anlatılmış
olup gereksiz yere idari para cezasına muhatap olunmaması adına nakile
KASIM - ARALIK 2012

199

MALİ

ÇÖZÜM

bağlı işlemlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi işverenlerin menfaatine
olacaktır.
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İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN
SİGORTALILARIN HAKSAHİPLERİNE ÖLÜM GELİRİ ÖDENMESİ
Murat GÖKTAŞ*
I-GİRİŞ
Ölüm, ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ve bu olguyu yaşayan
kişi ile birlikte ailesini de sosyo-ekonomik olarak etkileyen bir kavramdır.
Belirtmeliyiz ki esas itibariyle ölüm, ölen sigortalı bakımından ortaya çıkan bir risk olmaktan ziyade ölen sigortalı tarafından geçimleri sağlanan
kişiler açısından güvence altına alınması gereken risklerdendir. Eğer ölüm
iş kazası ve meslek hastalığı dışında bir sebeple meydana gelmiş ise aranan şartları taşımaları halinde ölen sigortalının eşine, çocuklarına ve ana/
babasına (hak sahipleri) uzun vadeli sigorta kolu olarak düzenlenen ölüm
sigortası kolundan aylık bağlanmaktadır. Ölüm iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meydana gelmiş ise bu sefer ölen sigortalının hak sahiplerine
iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan gelir bağlanmaktadır (Şakar,
2009, 275).
Dolayısıyla Türk sosyal güvenlik sisteminde ölüm riskine karşı iki farklı sigorta kolundan sosyal koruma sağlandığını ifade etmek mümkündür.
Ölümün iş kazası ve meslek hastalığına bağlı olmadığı durumlarda hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanırken, ölümün iş kazası ve meslek hastalığına
bağlı olduğu durumlarda hak sahiplerine ölüm geliri ödenmektedir. Daha
öncede ifade ettiğimiz üzere iş kazası meslek hastalığına bağlı olmayan
durumlarda ölen sigortalının hak sahiplerine, 5510 sayılı Kanunda aranan
şartları taşımaları halinde uzun vadeli sigorta kolu olan ölüm sigortası kolundan ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu çalışmada ölüm sigorta kolundan
hak sahiplerine bağlanan ölüm aylığı üzerinde durulmayacaktır. Ancak çalışmanın temelini ölüm geliri oluşturduğundan öncelikli olarak “gelir” ve
“ölüm geliri” kavramlarının açıklanması yararlı olacaktır.
5510 sayılı Kanun’un (5510 sayılı Yasa, 2006) tanımlar başlıklı 3.
maddesinde gelir; iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya
* Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü-SGK Başmüfettişi
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sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödeme olarak
ifade edilmiştir. Ölüm geliri ise iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle
ölenlerin veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma
gücünü % 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanan gelir anlamındadır. Yine iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma
gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik
geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına
bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik gelirinin hak sahiplerine gelir olarak bağlanması da ölüm geliri olarak
nitelendirilmektedir (Kurt, 2009, 101). Bu makalede, iş kazası ve meslek
hastalığı sonucu ölen sigortalıların hak sahiplerine ödenecek ölüm geliri
için aranan şartların neler olduğu, ölüm gelirinin hak sahiplerine ne şekilde
paylaştırılacağı, ölüm gelirinin ödenmesi ve kesilmesi hakkında bilgi verilmiştir. Yine makale içinde, hak sahiplerine evlenme ödeneği ödenmesi ve
cenaze ödeneği ödenmesi konuları üzerinde de durulmuştur.
II- KİMLER ÖLÜM GELİRİNDEN FAYDALANABİLİR
Daha öncede ifade ettiğimiz gibi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalıların yada iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle
sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmaktadır. Bu bağlamda ölüm gelirinden ölen sigortalıların hak sahiplerinin faydalanabileceğini söylemek mümkündür.
Diğer belirtilmesi gereken bir hususta iş kazası ve meslek hastalığı sonucu
ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm geliri bağlanırken ölen sigortalı için
belirli bir sigortalılık süresi veya prim ödeme gün şartının aranmadığıdır.
Daha yalın bir anlatımla ölüm geliri bağlanırken ölen sigortalının daha
önce çalışması olup olmadığının hiçbir önemi yoktur. Sigortalı çalışmaya
başladığı gün iş kazasına maruz kalıp vefat ettiğinde dahi hak sahiplerine
ölüm geliri bağlanır.
Burada önemli olan diğer bir kavram ise hak sahipliği kavramıdır. 5510
sayılı Kanun’un tanımlar başlıklı 3. maddesine göre hak sahibi: sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya
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yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını, ifade eder. Buradan ölen sigortalının eş, çocuk, ana ve babasının her
durumda hak sahibi olarak ölüm gelirinden yararlanabileceği anlaşılmamalıdır. Zira ölüm gelirinden yararlanabilmek için dul eşin yeniden evlenmemesi yeterlidir. Yani dul eş evlenmediği sürece çalışıp çalışmadığına
bakılmaksızın ölüm gelirinden yararlanabilir (5510, m.34/I-a). Dul eşin
çalışıp çalışmaması sadece bağlanacak ölüm gelirinin oranını etkiler (Bilgili, 2008, 508).
Çocuklar için ise ölüm gelirinden faydalanabilmek için, çalışıp çalışmamasının, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve/veya aylık alıp almamasının ve yaşının önemi vardır. Şöyle ki, 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve
dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde
25 yaşını doldurmayan veya Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılan veya yaşları ne
olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul
kalan kızları, ölen sigortalının hak sahibi olarak ölüm gelirinden yararlanabilir (5510, m.34/I-b).
Ölen sigortalının ana ve babası ise hak sahibi eş ve çocuklardan artan
hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından
hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla (anne ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde
ise artan hisse olup olmadığına bakılmaz) sigortalının hak sahibi olarak
ölüm gelirinden yararlanabilir (5510, m. 34/I-d).
III- ÖLÜM GELİRİNDEN YARARLANMAK İÇİN İSTENEN
BELGELER
Ölüm geliri bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” isimli
dilekçe ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik MerkezleKASIM - ARALIK 2012
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rine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca tahsis talep dilekçesine;
18 yaşını doldurmayan çocuklar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların öğrenim gördükleri kurumlardan alacakları öğrenci belgesi, malul
çocuklar için sağlık kurulu raporu, ana ve babalar için her türlü kazanç
ve irattan elde etmiş olduğu gelirlerinin asgari ücretin net tutarından az
olduğunu belirten imzalı taahhütname, eklenmelidir (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2010, m.65). Gelir başvurusu
e-devlet şifresi ile elektronik ortamda da yapılabilir.
IV- ÖLÜM GELİRİNİN HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI
A. DUL EŞE ÖLÜM GELİRİ ÖDENMESİ
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının aylığının %
70’inin % 50 si dul kalan eşe gelir olarak bağlanır. Eğer dul kalan eş dışında gelir bağlanacak çocuk yok ise ve dul kalan eş yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında çalışmıyorsa veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık
almıyor ise bu sefer bağlanacak gelir % 75 oranında olmaktadır (Kurt ve
ötekiler, 2012, 137).
Dul kalan eşin, 5510 sayılı Kanunda kısmi sigortalılığın düzenlendiği 5.
maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine tabi çalışması, diğer bir anlatımla ceza
infaz ve tutukevlerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklu olması, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde
meslekî eğitim gören öğrenci olması ya da Türkiye İş Kurumu tarafından
düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan
kursiyer olması, ölen eşinden dolayı bağlanacak gelirin % 75 oranında
ödenmesine mani değildir (Şakar, 2009, 235, Kurt ve ötekiler, 2012, 138).
Bunun dışında dul eşin, 5510 sayılı Kanuna ya da yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışmasının olması ölüm geliri bağlanmasına engel değildir.
Yalnızca belirtilen şekilde çalışıldığında bağlanacak gelir ölen sigortalının
aylığının % 70’inin % 50’si olmaktadır. Yine dul kalan eşin erkek veya
kadın olmasının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan tek husus ölüm tarihinden önce aralarında yasal evlilik bağının kurulmuş olması yani Medeni
Kanuna göre evli olmalarıdır (Bilgili, 2008, 508, Kurt ve ötekiler, 2012,
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138). Nikâhsız bir seviyeli birlikteliğin/birlikte yaşamın gelir almaya engel
olmadığını da özellikle belirtelim.
B- ÇOCUKLARA ÖLÜM GELİRİ ÖDENMESİ
Ölen sigortalının, 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b) ve (e) bentleri hariç 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı
bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi
öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25
yaşını doldurmayan veya Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü
en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılan veya yaşları ne olursa
olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan
kızlarına aylığının % 70’inin % 25’i gelir olarak bağlanır (5510, m.34/I-b).
Görüleceği üzere çocuklara bağlanan ölüm geliri iki istisna dışında
sınırsız değildir. Bu istisnalardan ilki çalışma gücünü % 60 ve üzeri bir
oranda yitirdiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen erkek çocuklara
ilişkindir. Diğer bir istisna ise yaşları ne olursa olsun evli olmayan ya da
evlendikten sonra boşanan kız çocukları içindir. Belirtilen iki istisna için
ölüm geliri bir süreyle sınırlı olmaksızın durumlarını korudukları sürece
ödenir. Bunun dışında, çocuğun 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi
halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde ise 25 yaşını doldurmasıyla ölüm geliri kesilmektedir (Kurt ve ötekiler, 2012, 138).
Çocuklara bağlanacak gelirin oranı % 25 olmakla birlikte bazı durumların varlığı halinde bağlanacak gelirin oranı artırılmaktadır. Şöyle ki gelir
alma hakkı bulunan çocuk, sigortalının ölümü ile ana ve babasız kalmış
ise veya sonradan bu duruma düşmüşse, ana ve babası arasında evlilik bağı
yoksa veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla birlikte
ana veya babaları sonradan evlenmişse yahut kendisinden başka gelirden
yararlanan hak sahibi yok ise, bu durumlarda çocuğa bağlanacak ölüm geliri oranı % 50 olacaktır (5510, m.34/I-c). Burada kız çocukları için düzenlenmiş önemli bir husus belirtmemizde fayda var. Boşandığı eşiyle fiilen
birlikte yaşayan kız çocuklarının ölüm geliri alma hakkı bulunmadığı gibi
birlikte yaşamın eski eş dışında başka erkekle olması da gelir aylığı almaya
engel değildir.
KASIM - ARALIK 2012
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C- ANA/BABAYA ÖLÜM GELİRİ ÖDENMESİ
5510 sayılı Kanunun 34. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendine göre; hak
sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması (anne ve babanın 65 yaşın
üstünde olması halinde ise artan hisse olup olmadığına bakılmaz) halinde
her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net
tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve
aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla
ölen sigortalının anne ve babasına ölüm geliri bağlanmaktadır (5510, m,
34/I-d).
Kanun metninden de anlaşılacağı üzere ölen çocukları üzerinden anne
ve babaya ölüm geliri bağlanması için üç şartın birlikte sağlanması gerekmektedir. Bu şartlardan ilki hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse
olmasıdır (anne ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisse
olup olmadığına bakılmaz). İkinci şart ise ana/babanın her türlü kazanç ve
irattan elde edilen gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olmasıdır.
Üçüncü ve son şart ise ana/babanın diğer çocuklarından hak kazanılan gelir
ve aylıkları hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve/veya
aylık alıyor olmamasıdır. Bu üç şartı birlikte yerine getiren anne ve babaya
toplam % 25 oranında ölüm geliri bağlanır (Kurt ve ötekiler, 2012, 139).
Ancak ana ya da babadan birinin kendi sigortalılığı nedeniyle gelir alması
diğerine engel değildir. Örneğin; baba yaşlılık aylığı alıyor ise ve diğer
şartları sağlamak koşuluyla anaya ölen çocuğundan dolayı gelir bağlanması mümkündür.
V- ÖLÜM GELİRİNİN BAŞLANGICI VE KESİLMESİ
Ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak gelirler; sigortalının
ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması hâlinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi, ölüm gelirinin kesilmesine
yol açan sebebin ortadan kalkması hâlinde, talep tarihini, takip eden aybaşından itibaren başlatılır (SSİY, m.66). Ancak belirtmeliyiz ki, 5510 sayılı
Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların
hak sahiplerine ölüm geliri bağlanabilmesi için, ölen sigortalının kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her
türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Dolayısıyla 4/b kapsamında206
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ki sigortalıların hak sahiplerine ölüm geliri bağlanırken bu sigortalıların
prim ve prime ilişkin borçları olması durumunda ölüm geliri bu prim borçlarının ödendiği ayı takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır.
Hak sahiplerine bağlanan ölüm geliri hak sahibinin ölmesi halinde
ölüm tarihini veya hak sahibi olma koşullarının ortadan kalkması halinde
bu halin ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde
(örneğin, çalışmaya başladığı için aylığı kesilen kız çocuğunun çalışmakta
olduğu işten ayrılması gibi) hak sahibi olmak için aranan diğer şartlarında
sağlanması koşuluyla yeniden ölüm geliri için müracaat edilen tarihi takip
eden aybaşından itibaren ölüm geliri yeniden bağlanır (5510, m. 35).
VI- HAK SAHİPLERİNE EVLENME ÖDENEĞİ VE CENAZE
ÖDENEĞİ VERİLMESİ
A. EVLENME ÖDENEĞİ
5510 sayılı Kanuna göre evlenme ödeneğinden sadece ölen sigortalının
hak sahibi durumundaki kız çocukları yararlanabilir. Şöyle ki evlenmeleri
nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği
olarak peşin ödenir (5510, m. 37/I). Görüleceği üzere evlenme ödeneği talebe bağlıdır. Yani evlendiği için ölüm geliri kesilen kız çocuğuna evlenme
ödeneği ödenmesi için hak sahibi kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine kendisine evlenme ödeneği
ödenmesi için yazılı olarak talepte bulunması şarttır1.
Bunun yanı sıra hak sahiplerinin evlenme tarihleri nüfusa işlenmemiş
ise dilekçeleri ekine evlenme cüzdanlarının fotokopilerini de eklemeleri
gerekmektedir. Evlenme ödeneği talep etmeyenler, diğer gelir alanların gelir oranlarının yükseltilmesi adına mutlaka taahhütname vermelidir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl
içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde diğer bir ifadeyle evlendiği
1

Dilekçe örneği için bkz., Kurt ve ötekiler, 2012, 141.
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eşinin ölmesi veya boşanması halinde bu kişilere, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz. Evlenme ödeneği verilmesi halinde,
diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin
bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden belirlenir (Kurt ve
ötekiler, 2012, 141). Evlenme ödeneği sadece bir kez ödenebilmektedir.
B. CENAZE ÖDENEĞİ
5510 sayılı Kanunun 37. maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife
malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360
gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan
tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüm
altına alınmıştır (5510, m.37/III).
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 25.12.2009 tarih ve
2009/407 sayılı kararı ile 2010 yılından başlanarak her yıl bir önceki yıl
için cenaze ödeneğinin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından
açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun bu kararı Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanınca onaylanarak 2010 yılından itibaren yürürlüğe
girmiştir. Buradan hareketle cenaze ödeneği 2011 yılında 328,00 TL olarak
uygulanmış 2012 yılı için ise ödenen cenaze ödeneği miktarı 363,00 TL
belirlenmiştir (Kurt ve ötekiler, 2012, 142).
Cenaze ödeneği sırasıyla; sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da
yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenaze ödeneğinin ödenmesi için, hak sahiplerince bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması yeterlidir. Eğer
sigortalının ölümü ve ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini gösteren ilgili makamlarca usulüne
göre düzenlenen bir belgenin de Kuruma verilmesi gerekmektedir (SSİY,
m.69). Ölen sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından
kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, hak sahiplerine ödenecek cenaze
ödeneği miktarını geçmemek üzere belgelere dayanan tutar, masrafı yapan
gerçek veya tüzel kişilere ödenir (5510, m.37/IV).
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VII-SONUÇ
Sosyal Güvenlik Hukuku’nda gelir; iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan
sürekli ödemedir. Ölüm geliri ise iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle
ölenlerin veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma
gücünü % 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanan aylık
ödemedir. Ölüm gelirinden Kanunda sayılan ve makale içerisinde belirttiğimiz şartları taşıyanlar yararlanabilir. Bunlar ölen sigortalının dul kalan
eşi, çocukları, ana ve babasıdır. Ölüm geliri talebe bağlı bir hak olup ölüm
geliri bağlanabilmesi için hak sahiplerinin yazılı olarak Sosyal Güvenlik
Kurumuna başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Bilgili, Özkan (2008) Yeni Sosyal Güvenlik Uygulaması. İzmir: İzmir
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BİLDİRİM ÖNELİ İÇİNDEKİ HİZMET SÜRESİNİN ÖNEMİ
Erol GÜNER*
I.GİRİŞ;
İş sözleşmesi, işçi ve işveren taraflarının karşılıklı anlaşması ile her zaman sona erebilir. İşçinin ölümü de iş sözleşmesini sona erdirir. Ancak,
işverenin kişiliği göz önünde tutularak yapılmış bir sözleşme olmadıkça,
işverenin ölümü kural olarak iş sözleşmesini sona erdirmez. Ayrıca, sözleşme “belirli süreli” yapılmış ise, sürenin bitimiyle de sözleşme kendiliğinden sona erer.
İş sözleşmesinin sona ermesi, “fesih bildirimi” yoluyla da yapılabilir.
Fesih bildirimi yoluyla iş sözleşmesinin sona ermesi, “belirsiz süreli” iş
sözleşmelerinde belirli bir süre önceden haber vererek “ bildirim öneli “
ile yapılabileceği gibi; “belirli ve belirsiz süreli” iş sözleşmelerinde “haklı
sebeplerin” varlığı halinde” derhal” de olabilir.
4857 sayılı İş Yasası’nın 17, Basın İş Yasası’nın 5,6, Deniz İş Yasası’nın
16 ve Borçlar Yasası’nın 340 ve 341. Maddelerinde iş sözleşmesinin feshinde bildirim önellerini düzenlemiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme, süresi belirli olmayan iş sözleşmeleri için öngörülmüştür. Yasal düzenleme; işçinin hizmet süresine göre iş sözleşmesinin feshinden önce belirli
bildirim önellerinin tanınmasını zorunlu kılmaktadır. Belirtilen bu zorunluluk hem işçi, hem de işveren için söz konusudur. Belirtilen bildirim önellerinin geçmesi halinde iş sözleşmesi sona ermektedir. Bunun sonucunda,
işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları ve alacakları da bitmektedir. Bildirim önellerine ilişkin ücretin peşin olarak ödenmesi halinde ise,
iş sözleşmesi, bildirim önelleri beklenilmeden ödeme yapılması ile birlikte
ortadan kalkmaktadır. Yasal düzenlemeye aykırı hareket edilme halinde
ise, bildirim önellerine ilişkin ücretin ihbar tazminatı şeklinde tahakkuk ve
tediyesinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
4857 sayılı İş Yasasının 17. Maddesine göre; süresi belirli olmayan hizmet akdi feshedilmeden - işi altı aydan az sürmüş ise iki hafta, altı aydan
* Baş İş Müfettişi, İş Teftiş Ankara Grup Başkanı
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bir buçuk yıla kadar sürmüş ise dört hafta, bir buçuk yıldan üç yıla kadar
sürmüş ise altı hafta, üç yıldan fazla sürmüş ise sekiz hafta- önce karşı tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim önelleri hem işçiye hem de işverene tanınmıştır. Bu nedenle bildirim önellerine uyulmadan iş sözleşmesinin
feshedilmesi durumunda işçi veya işverenin ihbar tazminatı isteme hakları
doğmaktadır.
Makalemizde, iş akitlerinin bildirim önelleri tanınarak feshedilmesi durumunda bildirim öneli içindeki hizmet süresinin tanınan bildirim önelini
değiştirip - değiştirmeyeceğini irdelemeye çalışacağız.
II. YASAL DÜZENLEME VE HUKUKİ SONUÇLARI;
4857 sayılı İş Yasası’nın “ Süreli Fesih “ başlıklı 17. maddesine göre;
SÜRELİ FESİH
MADDE 17. – “ Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında
tazminat ödemek zorundadır.
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti
peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci
maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygu212
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lanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye
kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı
tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca
dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin
ödenecek ücretin hesabında 32 inci maddenin birinci fıkrasında yazılan
ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün
sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. “
İhbar tazminatı, bildirim koşullarına uymayan tarafın ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat olup, ödenmesi ancak süresi belirli olmayan
sürekli hizmet akitlerinin feshedilmesi halinde söz konusudur. Bu nedenle
belirli süreli hizmet akitlerinin sona ermesinde ihbar tazminatından bahsedilemez. Yasalarımızda bildirim önellerine uymak emredici bir hüküm
olarak konmuştur. Fesih bildiriminde bulunduğu halde karşı tarafa önel
tanımamak ya da eksik tanımak yasa deyimi ile bildirim koşuluna uymamak anlamında olup, bildirim öneline ilişkin ücretin ihbar tazminatı olarak
ödenmesini gerektirir.
Süreli fesih hükümleri işvereni olduğu kadar işçiyi de taraf olarak kabul
etmektedir. O halde fesih bildiriminde bulunan taraf işçi dahi olsa önel
koşuluna uymak zorundadır. Aksi halde işçi de işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Ancak uygulamada işverenlerin, bildirim
önellerine uymadan işi bırakan işçilerden ihbar tazminatı talep etmelerine nadiren karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni, işverenlerin ya haklarını
bilmediklerinden, ya da güçsüz durumdaki işçiden tahsil etme imkânının
olmadığını düşündüklerinden kaynaklanmaktadır. Kanaatimce çalışma yaşamında disiplinin sağlanması ve işçilerin işe devamlılığının artırılması ve
işverenlerin uğrayacakları maddi – manevi zararların azaltılması için bu
hakkın işverenlerce de kullanılması yerinde olacaktır.
İhbar tazminatında yasa koyucu, tarafların fesih bildiriminde bildirim
koşuluna uymalarını, yanı bildirim önelini tanımalarını amaçlamaktadır.
Yoksa bu yüzden doğan zararı ya da yoksun kalınan ücreti karşılamayı
amaç edinmemiştir. İhbar tazminatı ister işçi, isterse işveren tarafından
ödenmiş olsun, bir anlamda işçinin bildirim öneli sonuna kadar ki ücreti
tutarında bir tazminat olduğu ve teknik anlamda ücretten ayırt edilmesi
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gereklidir. İhbar tazminatı gerçek ve teknik anlamda ücret de değildir. Ücretlerde beş yıllık zamanaşımı bulunmasına karşın, ihbar tazminatı on yıllık zamanaşımına tabidir. İhbar tazminatı hesaplanırken bildirim önellerine
ait ücret hesabında para ve para ile ölçülmesi mümkün bütün menfaatler
tazminat hesaplanmasında dikkate alınır. Bu yönüyle de ücretten farklıdır.
Borçlar Yasasının 325. Maddesinde ki gibi bir ücret ödemesini çağrıştırmakla birlikte; işçinin bir süre için, yani yeni bir iş buluncaya kadar geçimini sağlamaya yarar. Yargıtay bir kararında “ ...... ihbar tazminatı, işçinin
yeni bir iş buluncaya kadar geçici bir süre için ödenmesi gereken bir tazminattır. “ anlatımına yer vererek ihbar tazminatının işçi açısından taşıdığı
güvence niteliğini ortaya koymuştur.
Kanunda gösterilen bildirim öneli sürelerine uymadan işi terk eden işçi
ya da işçinin işine son veren işveren, bildirim sürelerine tekabül eden ücret tutarını tazminat olarak ödemek zorundadır (İş K.md.17/4). Bunun için
tarafların bir zarara uğramış olması gerekmez. Bildirim önellerine uyulmadan işten çıkarılan işçi hemen bir iş bulmuş olsa veya işi terk eden işçi
yerine hemen bir işçi bulunmuş olsa bile, bildirim önellerine tekabül eden
ücret tutarındaki ihbar tazminatı tam olarak ödenir.
III. BİLDİRİM ÖNELLERİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ İLKESİ;
İş sözleşmelerinin bildirim önelleri tanınarak feshedilmesi durumunda
bildirim önellerinin bir kısmının kullandırılıp diğer kısmı için ücret ödemesi yapılmasının mümkün olup olamayacağı diğer bir ifade ile bildirim
önellerinin bölünüp bölünemeyeceği sorusu halen çalışma yaşamındaki
uygulayıcılar ve işverenler tarafından dile getirilmektedir. Bu bağlamda
konuya yeniden açıklık getirilmesi gerektiğini düşündüm.
Makalemizin II. Kısmında belirtmeye çalıştığımız üzere yasa maddesinde bildirim önellerinin çalışarak veya çalıştırılarak kullandırılabileceği
gibi bildirim önellerine ilişkin ücretin peşin ödenebileceği de belirtilmiştir.
Ancak yasada bildirim önellerinin bir kısmının para, bir kısmının da çalışma veya çalıştırma şeklinde tamamlanacağı yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.
Yasa maddesinde böyle bir hüküm bulunmadığı için konuyu Yargıtay
kararları ışığında irdelemek gerekmektedir. Yargıtay kararlarında da karar214
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lılık kazanmış uygulama bildirim önellerinin bölünemeyeceğine ilişkindir.
Dolayısıyla çalışan veya işveren bildirim önellerinin bir kısmı para ile kalan kısmını da çalışma veya çalıştırma şeklinde gerçekleştiremeyecektir.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin şu kararları konuya ışık tutmaktadır. 1995 /
17658 E., 1995 / 34216 K., 14.10.1995 - 1992 / 13194 E., 1993 / 2492 K.,
16.02.1993 - 2007 / 41150 E., 2009 / 6661 K., 12.03.2009…
Sonuç olarak; İhbar önelleri bölünemez. Bu nedenle ihbar önellerinin
bir kısmının kullanılması bir kısmının da ücret olarak ödenmesi veya alacaklara mahsup edilmesi şeklinde kullandırılması mümkün değildir. İhbar
önellerinin bölünemeyeceği kökleşmiş Yargıtay kararları ile çalışma yaşamımızda yerini almıştır.
IV. BİLDİRİM ÖNELİ İÇİNDEKİ HİZMET SÜRESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ;
İşçi veya işveren öngörülen bildirim önellerine uyarak iş sözleşmesini
feshettiğinde, bildirim önelleri içinde tarafların durumunda bir değişiklik meydana gelmez. Fesih bildirimin yapıldığı tarihten, feshin hükmünü
meydana getirdiği tarihe kadar geçmesi gereken sürede, işçi ve işverenin
başta iş görme ve ücret ödeme olmak üzere iş sözleşmesinden doğan bütün
borçları ve hakları aynen devam eder. İş sözleşmesi ilişkisinin devam ettiği
bu süre içinde, işçi ve işveren tarafları hakkında mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Yasalarımızda hizmet akdinin “ bildirim diğer
tarafa yapılmasından başlayarak................. hafta sonra “ feshedilmiş
olacağı hükme bağlanmıştır. O halde bildirim önellerinin geçmesi yeterli
olup, başka bir işleme gerek yoktur. Ancak Deniz İş Yasası’nın 7. Maddesine göre, “ hizmet akdi gemi seyir halinde iken sona ererse akit, geminin ilk
limana varmasına ve güvenlik altına alınmasına kadar devam eder “
İşçi ve işverenin bağlı bulundukları bir toplu iş sözleşmesi var ise, sözleşme bildirim önelinin sonuna kadar taraflara uygulanacak, bu arada yeni
bir toplu iş sözleşmesi imzalanırsa ve işçi sözleşmenin kapsamına girmekte ise, sağlanan yeni haklardan yararlanacaktır. Bildirim önelleri sonunda
iş sözleşmesinin sona ermesi ile yukarıda da belirtildiği üzere başta ücret
ödeme ve iş görme borçları sona ererken, işçinin bütün birikmiş ücret, sosyal hak ve yıllık ücretli izin ücretleri muaccel olur ve işçi tüm haklarını
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istemeye hak kazanır. 4857 sayılı İş Yasası’nın 32. Maddesi ile Borçlar
Yasası’nın 326. Maddesi bu konuyu düzenlemiş “ hizmet akitlerinin sona
ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve yasadan doğan para ve para ile
ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur “ hükmü
getirilmiştir. Keza 4857 İş Yasası’ nın 59. Maddesinde de, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresine ilişkin ücretinin, hizmet akdinin
işveren veya işçi tarafından feshedilmesi halinde hizmet akdinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Basın ve Deniz İş Yasalarında da benzer düzenlemeler öngörülmüştür.
Bildirim önelleri içinde iş sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçları devam ettiğinden, öneller işlemekte iken, bildirimsiz feshe yol açan bir neden ortaya çıkarsa, taraflar bu husustaki haklarını da kullanabileceklerdir.
Şu halde bildirim önellerine uyarak iş sözleşmesinin feshedilmesi, bu süre
içinde tarafların bildirimsiz fesih yetkisini ortadan kaldırmayacaktır.
Bildirim öneli içinde işçi ve işverenin başta iş görme ve ücret ödeme
olmak üzere iş sözleşmesinden doğan bütün borçları ve haklarının aynen
devam etmesi niteliği bildirim öneli içindeki hizmet süresinin bildirim
önelini değiştirip değiştiremeyeceği sorusunu akla getirmektedir. Bildirim
öneli işçi veya işverence yani taraflarca iş sözleşmesinin sona ereceği tarihten önce tanınmaktadır. İş sözleşmesi de yasa veya yasada belirtilen sürelerin üzerinde toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesince belirlenen önellerin
geçmesi ile birlikte sona ermektedir. Koşullar baştan belirlenmiştir. Bildirim öneli belirlenirken de bildirim önelinin başlangıcındaki işçinin hizmet
süresi dikkate alınmakta ve planlama bu süreye göre yapılmaktadır. Bildirim öneli içindeki hizmet süresinin tanınan bildirim önelini değiştirme
özelliği bulunmamaktadır. Bildirim öneli içindeki hizmet süresinin niteliği
ve sonuçları ancak yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde olmaktadır.
V.SONUÇ;
4857 sayılı İş Yasası’nın 17, Basın İş Yasası’nın 5,6, Deniz İş Yasası’nın
16 ve Borçlar Yasası’nın 340 ve 341. Maddelerinde iş sözleşmesinin feshinde bildirim önellerini düzenlemiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme, süresi belirli olmayan iş sözleşmeleri için öngörülmüştür. Yasal düzenleme; işçinin hizmet süresine göre iş sözleşmesinin feshinden önce belirli
216
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bildirim önellerinin tanınmasını zorunlu kılmaktadır. Belirtilen bu zorunluluk hem işçi, hem de işveren için söz konusudur. Belirtilen bildirim önellerinin geçmesi halinde iş sözleşmesi sona ermektedir. Bunun sonucunda,
işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları ve alacakları da bitmektedir. Bildirim önellerine ilişkin ücretin peşin olarak ödenmesi halinde ise,
iş sözleşmesi, bildirim önelleri beklenilmeden ödeme yapılması ile birlikte
ortadan kalkmaktadır. Yasal düzenlemeye aykırı hareket edilme halinde
ise, bildirim önellerine ilişkin ücretin ihbar tazminatı şeklinde tahakkuk ve
tediyesinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Bildirim öneli içinde işçi ve işverenin başta iş görme ve ücret ödeme
olmak üzere iş sözleşmesinden doğan bütün borçları ve haklarının aynen
devam etmesi niteliği bildirim öneli içindeki hizmet süresinin bildirim
önelini değiştirip değiştiremeyeceği sorusunu akla getirmektedir. Bildirim
öneli işçi veya işverence yani taraflarca iş sözleşmesinin sona ereceği tarihten önce tanınmaktadır. İş sözleşmesi de yasa veya yasada belirtilen sürelerin üzerinde toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesince belirlenen önellerin
geçmesi ile birlikte sona ermektedir. Koşullar yasa ve sözleşmelerle baştan
belirlenmektedir. Bildirim öneli belirlenirken de bildirim önelinin başlangıcındaki işçinin hizmet süresi dikkate alınmakta ve planlama bu süreye
göre yapılmaktadır. Bildirim öneli içindeki hizmet süresinin tanınan bildirim önelini değiştirme özelliği bulunmamaktadır. Bildirim öneli içindeki
hizmet süresinin niteliği ve sonuçları; iş görme, ücret ödeme, kıdem tazminatı ile yıllık ücretli iznin hesabında dikkate alınma şeklinde olmaktadır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25134 sayılı)
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ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK’DAN RAPOR PARASI ALMA
HAKLARININ AÇIKLANMASI
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ:
5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kapsamında SGK tarafından istirahatlı olunan süreler için verilen geçici iş göremezlik ödeneğine, halk
tarafından bilinen adıyla rapor parası denilmektedir.
1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’lular kısa vadeli sigorta kollarından
olan iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası yardımlarından
faydalanamıyorlardı. 5510 sayılı Kanunla birlikte 1 Ekim 2008’den itibaren 4/b sigortalılarına kısa vadeli sigorta kolları yardımlarının tamamından
yararlanma imkanı verilmeyince, 4/b sigortalılarından kimlerin hangi şartlarda ve hangi kısa vadeli sigorta yardımlarından yararlanacakları hususu
karmaşık bir hal aldı.
Kısa vadeli sigorta kolları yardımlarının tamamını bir makalede ele almak oldukça uzun ve açıklamasız olacağından dolayı, bu çalışmamızda 4/b
sigortalıları için yalnızca SGK’dan rapor parası almanın şartlarını açıklayacağız.
Yapılan araştırmalarda, büyük şehirlerde bile 4/b sigortalılarından rapor
parası almak için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılan müracaatlar,
insanlarımızın kendi haklarını bilmediğinden dolayı, yok denecek kadar az
çıkmıştır. Bu nedenle, Bağ-Kur’lular ya da yeni adıyla 4/b sigortalıları için
yabancı ve yeni olan rapor parası konusunun açıklanması büyük bir ihtiyaç
olarak ortaya çıkmaktadır.
II- HASTALIK HALİNDE RAPOR PARASI:
5510 sayılı kanununun “Geçici İş Göremezlik Ödeneği” başlıklı 18 inci
maddesinde; “Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından
* SGK Başmüfettişi
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istirahat raporu alınmış olması şartıyla;…b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık
sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan
gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, geçici iş göremezlik
ödeneği verilir.” hükümleri bulunmaktadır.
Kanun metnindeki bu hükümlerden dolayı, 4/b sigortalıları (esnaf, tüccar, şirket ortağı, muhtar, çiftçi, isteğe bağlı sigortalı da dahil tüm 4/b sigortalıları) hasta olduklarında ister ayaktaki tedavilerinden dolayı, isterse
yatarak tedavilerinden dolayı sağlık raporu/sağlık kurul raporu alsalar bile,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu sigortalılara iş göremedikleri, istirahatlı oldukları veya başka bir deyimle raporlu oldukları süreler için rapor
parası verilmemektedir. Hasta olan 4/b sigortalılarının, hastalandıkları dönemde SGK’ya prim borçları bulunmasa dahi, raporlu oldukları devrenin
rapor parasını yine de alma hakları yoktur.
III- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALİNDE RAPOR
PARASI:
5510 sayılı kanunun 18 inci maddesinde; “Kurumca yetkilendirilen
hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,… geçici iş göremezlik ödeneği verilir.” hükümleri
bulunmaktadır.
Kanun metnindeki bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, 4/b sigortalılarından isteğe bağlı sigortalılar hariç diğer tüm 4/b sigortalıları (esnaf, tüccar, şirket ortağı, muhtar, çiftçi sigortalıları) iş kazası geçirdiklerinde ya
da meslek hastalığına tutulduklarında, SGK tarafından bu kişilere yatarak
tedavi gördükleri sürede veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği
olarak istirahat raporu aldıkları süreler için geçici iş göremezlik ödeneği
(rapor parası) verilmektedir.
4/b sigortalıları iş kazası geçirdiklerinde ya da meslek hastalığına tutulduklarında, iş kazası ve meslek hastalığına bağlı olarak gördükleri ayaktan
tedaviler nedeniyle rapor alsalar bile, ayaktan tedavi nedeniyle alınan
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raporlar için bu kişilere SGK tarafından rapor parası verilmemektedir.
4/b sigortalıları iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle yatarak tedavi
gördükleri süreler için aldıkları raporların, resmi sağlık kuruluşlarından ya
da SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınması gerekmektedir.
Ancak, SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşlarından alınan
raporlar, SGK İl Müdürlükleri tarafından değerlendirmeye alınırsa, bu raporlara göre de 4/b sigortalılarına rapor parası verilebilmektedir. Rapor parasına esas alınacak sağlık raporunun tek hekim ya da kurul raporu olması
arasında herhangi bir fark yoktur.
Bilindiği üzere, sigortalının maruz kaldığı kazanın iş kazası olduğunun
tespiti SGK müfettişleri ile kontrol memurları tarafından kazadan sonra
yapılmaktadır. Sigortalının maruz kaldığı hastalığın meslek hastalığı olup
olmadığının tespitine ise SGK sağlık kurulu tarafından karar verilmektedir.
Yani, iş kazası ya da meslek hastalığının kararı, olaydan sonra verildiği için
sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı kararından önce rapor parası
almalarının nasıl mümkün olabileceği tereddüt konusu olmaktadır. Bu tereddüde uygulamada SGK İl Müdürlükleri şu şekilde çözmüşlerdir. Eğer
sigortalının yatarak tedavi nedeniyle aldıkları raporlarda iş kazası ya da
meslek hastalığı nedeniyle tedavi oldukları yazılı ise ya da tedaviye neden
olan olayın iş kazası türünden bir olay olduğuna SGK görevlilerince kanaat getirildiği takdirde, olayın iş kazası ya da meslek hastalığı olduğu kararı
beklenilmeden sigortalılara, yatarak tedavi gördükleri sürede veya yatarak
tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları süreler
için rapor parası verilmektedir.
4/b sigortalılarının iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle rapor parası alabilmeleri için, iki önemli şart bulunmaktadır. Bunlardan birincisi;
sigortalının Kuruma (SGK) genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü
borçlarının ödemiş olması gerekmektedir. İkincisi ise, iş kazası ve meslek
hastalığının zamanında SGK’ya bildirilmiş1 olması gerekmektedir. Bu iki
1 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, iş kazasına uğrayan 4/b sigortalısı kendisi bizzat bu durumu, kazadan itibaren bir ayı geçmemek şartıyla, rahatsızlığın bildirim
yapmaya engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde SGK’ya bildirmek zorundadır.
Meslek hastalığını ise yine sigortalının kendisi durumun öğrenildiği günden başlayarak üç
iş günü içinde SGK’ya bildirmek zorundadır.
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şartı yerine getirmeyen sigortalılara rapor parası verilse bile, sonradan bu
iki şartı birlikte yerine getirmediği anlaşılırsa, ödenen rapor paraları sigortalıdan tekrar Kurum tarafından geri alınmaktadır.
4/b sigortalılarına, 21.11.2008 tarihine kadar geçici iş göremezlik süresince (raporlu oldukları devrede) prim borcu tahakkuku yapılamıyordu.
Yani, iş kazasından, meslek hastalığından, hastalıktan ya da analık halinden dolayı sağlık raporu alan bir 4/b sigortalısı raporlu olduğu dönemi prim
borcu ödemeden hizmet süresi olarak elde edebiliyordu. Bu uygulamanın
dayanağı, 28.08.2008 tarihli SSİY’nin 83. maddesinin ikinci fıkrasıydı.
Ancak, anılan yönetmeliğin bu hükmü, 21.11.2008 tarihli ve 27061 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren başka bir yönetmeliğin 5
inci maddesiyle 1 Ekim 2008’e doğru geçmişe matuf olarak yürürlükten
kaldırıldığı için, 4/b sigortalıları raporlu oldukları dönemde de prim borçlarını ödemekle yükümlü hale gelmişlerdir.
İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle alınacak rapor parası, günlük
kazancın yarısı2 ile rapor gün sayısının çarpımı şeklinde hesap edilmektedir. Örnek olarak, asgari ücret düzeyinde 4/b sigortalısı olarak prim ödeyen
bir kişinin aylık kazancı 693 TL, günlük kazancı ise ortalama 23 TL’dir.
Günlük kazancın yarısı ise ortalama 11 TL’dir. Buna göre, iş kazası nedeniyle yatarak 20 gün tedavi gören ve buna ilişkin rapor alan bir 4/b sigortalısının alacağı rapor parası yaklaşık 220 TL civarındadır.
IV- ANALIK HALİNDE RAPOR PARASI:
5510 sayılı kanunla birlikte 1 Ekim 2008’den itibaren 4/b sigortalılarına
analık halinde rapor parası alma fırsatı ilk defa tanınmıştır. 4/b sigortalılarından analık parasına müstahak durumda olmasına rağmen şartlarını
bilmediği için bu haktan faydalanamayan binlerce kişi vardır. Bu koşullarda büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan 4/b sigortalıları için analık parası
almanın şartlarını izah etmeye çalışalım.
2 5510 sayılı kanunun 18 inci maddesine göre, iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle
geçici iş göremezlik ödeneği miktarı, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayaktan
tedavilerde üçte iki olarak ifade edilmiş ise de, iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle
rapor parası yalnızca yatarak tedavilerde verildiği için söz konusu tutar günlük kazancın
yarısı olarak ele alınmıştır.
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Bilindiği üzere analık; gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan
sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik3 halinde ise ilk on haftalık süreye
kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleridir.
Analık halinde rapor parasını 4/b sigortalılarından şirket ortakları ve
isteğe bağlı sigortalılar hariç, gelir vergisi mükellefiyetine göre sigortalı
olan kadınlar, gelir vergisi muafiyetine göre sigortalı olan kadınlar, muhtarlıktan dolayı sigortalı olan kadınlar ile tarımda kendi nam ve hesabına
çalışmasından dolayı sigortalı olan kadınlar alabilmektedir.
Yukarıda saydığımız 4/b sigortalılarından analık rapor parası, yalnızca
sigortalı kadının bizzat kendisinin analığı nedeniyle kullandığı rapor süreleri için alınabilmektedir. Erkek 4/b sigortalısının sigortalı olmayan eşinin,
kendi çalışmasından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya
aylık alan 4/b kapsamındaki erkeğin sigortalı olmayan eşinin analığı halinde analık rapor parası alınamamaktadır.
4/b sigortalılarından analık nedeniyle rapor parası almaya müstahak kadın bir kişinin, sağlık raporlarının yatarak ya da ayaktan tedaviye ilişkin raporlar olması arasında herhangi bir farklılık yoktur. Yani, analık nedeniyle
rapor parası, hem ayaktan tedaviler için düzenlenecek sağlık raporlarına hem de yatarak tedaviler için düzenlenecek sağlık raporlarına
istinaden verilebilmektedir.
Analık halinde kadın 4/b sigortalısına rapor parasının ödenebilmesi
için; sigortalılık niteliğinin sona ermemesi, doğumdan önceki bir yıl içinde
en az 90 gün hizmet süresinin olması, genel sağlık sigortası dahil prim
ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması, analık süresince işyerinde
çalışmamış olması ve doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
4/b sigortalısı kadın kişinin analığı halinde rapor parasını alabilmesi
için, analık halinde hangi tarihten itibaren ve hangi sürelerde rapor alması
gerektiğinin de bilinmesi gerekmektedir.
Bilindiği üzere, normal şartlarda gebe olan kadının doğumu gebeliğin
başladığı tarihten kırk hafta sonra gerçekleşmektedir. Analık nedeniyle rapor parası almak isteyen kadın 4/b sigortalısı, gebeliğin 32 nci haftasında
yani doğuma sekiz hafta kalınca sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu
3 Mevzuatta ikiz, üçüz ve daha fazla sayıdaki bebek doğumlu gebelikler çoğul gebelik
olarak tanımlanmaktadır.
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raporda raporun tarihi ve doktor tarafından gebeliğin normal ya da çoğul
niteliği ile doğuma kaç hafta kaldığının yazılması gerekmektedir. Doğum
olayı olduktan sonra da doktor tarafından hastaya en az sekiz haftalık analık nedeniyle iş göremezlik raporunun verilmesi gerekmektedir. İşte kadın
4/b sigortalısı analık nedeniyle iş göremediği yani raporlu olduğu toplam
16 hafta (112 gün) için, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan rapor parası alabilmektedir.
Ayrıca kadın 4/b sigortalısı doktordan talep eder ve doktor da bu talebi
kabul ederse, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışabilir. Böyle bir durumda doktor tarafından rapora “sağlık durumu doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygundur.” şeklinde bir ifadenin yazılması gerekmektedir.
Kadın 4/b sigortalısının doğumdan önce çalıştığı söz konusu beş haftalık
süre, doğumdan sonraki rapora ilave edilir ve yine toplamda 16 haftalık
istirahat süresi tamamlanmış olur.
Kadın 4/b sigortalıları analık nedeniyle istirahatlı kaldıkları ve buna
ilişkin aldıkları rapor sürelerinin en fazla 112 günü (doğumdan önce 8 hafta=56 gün, doğumdan sonraki 8 hafta=56 gün olmak üzere toplam 112 gün)
için SGK’dan rapor parası alabilirler. SGK tarafından kadın 4/b sigortalılarına verilecek rapor paraları uygulamada doğumdan sonra kadının iş başı
yapmasında sonra gerçekleşmektedir. Uygulamada ise bu süre, doğumdan
sonraki 8 hafta geçtikten sonraki zaman olarak kabul edilmektedir.
Analık halinde 4/b sigortalısı kadın kişiye ödenecek rapor parası, kadın
sigortalının ayaktan tedavisinde günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavide ise kadın sigortalının günlük kazancının yarısıdır.
Asgari ücret düzeyinde prim ödeyen kadın bir 4/b sigortalısının bütün
raporlarının ayaktan tedaviye ilişkin olduğunu kabul ederek analık halinde
rapor parası miktarını hesap edelim. Buna göre, kadının günlük kazancını
ortalama 22.2 TL olarak kabul edersek bu miktarın 2/3’si 14.8 TL yapmaktadır. Analık sebebiyle 112 gün ayaktan tedaviye ilişkin rapor kullanan kadın bir 4/b sigortalısının bu şartlarda alacağı toplam rapor parası, ortalama
1660 TL olarak ortaya çıkmaktadır.
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V- SONUÇ:
4/b sigortalılarının hiçbirisine hastalanmaları halinde Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından herhangi bir ödenek ya da para yardımı yapılmamaktadır. Yani, halk arasında bilinen adıyla Bağ-Kur’lular (4/b sigortalıları) ister
yatarak isterse ayaktan tedavilerinden dolayı aldıkları sağlık raporlarına
istinaden SGK’dan hastalık/rapor parası alamamaktadırlar.
4/b sigortalıları iş kazası geçirmeleri ve meslek hastalığına yakalanmaları halinde bunlara yalnızca yatarak tedavileri ve bu tedavilerinin gereği
olarak istirahat raporu aldıkları süreler için geçici iş göremezlik ödeneği
(rapor parası) verilmektedir. İş kazası ve meslek hastalığından dolayı alınacak rapor parasından isteğe bağlı sigortalılar hariç tüm 4/b sigortalıları
faydalanmaktadırlar. 4/b sigortalılarının iş kazası ve meslek hastalığına istinaden aldıkları ayaktan tedavilerine ilişkin raporlara ise, SGK tarafından
herhangi bir rapor parası verilmemektedir.
4/b sigortalılarından analık nedeniyle istirahatlı kaldıkları (rapor aldıkları) süreler için rapor parasını, isteğe bağlı sigortalılar ve şirket ortaklığından dolayı 4/b sigortalısı olan kişiler hariç diğer tüm kadın 4/b sigortalıları alabilmektedirler. 4/b kadın sigortalılarının analık nedeniyle istirahatlı
kaldıkları sürelerin rapor parası, hem ayaktan tedaviler nedeniyle aldıkları
sağlık raporu sürelerine hem de yatarak tedavileri için kullandıkları rapor
sürelerine göre verilmektedir.
Bu yazımızda ele aldığımız konulardan da anlaşılacağı üzere, herkese
eşit sosyal güvenlik ilkesinden yola çıkılarak hazırlanan 5510 sayılı sosyal
güvenlik reform yasası, işçiler için iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve
analık gibi bütün kısa vadeli sigorta kollarından yararlanmayı tam olarak
sağlarken, 4/b sigortalıları için maalesef yalnızca bazı kısa vadeli sigorta
kollarından yararlanma imkanı vermiş, reform yasası genelde olduğu gibi
bahsini ettiğimiz özel hükümlerle de özünden uzaklaşmıştır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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‘HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE BIRIKIMI’ YA DA
‘EMEĞIMIZE SAHIP ÇIKMAK’
Haksız rekabetle mücadelede 5 yıl geride bırakıldı. Kongreler, çalıştay,
yayınlar derken, tüm istatistiki veriler, Oda Haksız Rekabetle Mücadele
Kurulları’nda taşların yerli yerine oturduğunu gösteriyor. “Dürüst ve sürdürülebilir, temiz rekabet ve sonuçlarının esenlik içinde paylaşılması” için
sorumluluklarımız ve görevlerimiz ‘yarın’ da devam edecek…
Yahya ARIKAN*
Mesleğin en temel sorunlarından biri olan haksız rekabetle mücadelede
beş çalışma yılını geride bıraktık.
İlk olarak, 21 Kasım 2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanan; “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleklerine
İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği” ile yola çıkılmıştı.
Bu yönetmelik, meslektaşlarımızın birbirleri ile rekabetini ve rekabetin bir
yöntemi olan reklama ilişkin ilkeleri düzenliyordu.
Yönetmelik gereği Odaların bünyelerinde, Haksız Rekabetle Mücadele
Kurulları oluşturuldu. Ardından TÜRMOB; kendi bünyesinde TÜRHAK’ı
kurdu. TÜRHAK; odalardaki bu kurulların arasında işbirliği ve eşgüdümünü sağlamak üzere bugünlere ulaştı.
Geriye dönüp baktığımızda beş yılda, bu mücadeleyi tüm Türkiye coğrafyasına yayma konusunda önemli bir kararlılık gösterdiğimiz görülüyor.
2009 yılında Mersin, 2010 yılında İstanbul, 2011 yılında Hatay 2012
yılında da Denizli’de kongreler gerçekleştirildi. 2011 yılında Ankara’da
düzenlenen çalıştay da hatırlanırsa mücadele alanının “Türkiye Coğrafyası” olduğu tespitinin nedeni anlaşılabilir.
Bu çabada kongreleri önemsediğimiz ortada. “Neden kongre düzenliyoruz?” sorusunun yanıtı iyi sorgulanmalı. Haksız rekabetin önlenmesi
konusunda, genel kanaat oluşturulması ile meslek mensupları arasında iletişim, dayanışma ve ortak platform sağlanması bakımından özellikle kongrelerle yolu devam ediyoruz. Tabii ki, kongreler kadar önemsenen başka
mücadele alanları da var.
*

İSMMMO Başkanı
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Örneğin “mücadele yönergeleri”. Bu hepimizin katkısı olan ortak bir
çalışmadır. Bu uğurdaki kitaplarımız ve yayınlarımız da özel bir yere sahip. “Haksız Rekabetle Mücadele’de Meslek Mensubunun Pusulası”
ve “Haksız Rekabetle Mücadele’de Kutup Yıldızımız”la; mesleğimizde
“Temel ilkeler, yasal zorunluluklar ve etik kurallara” ilişkin merak edilen her şey meslektaşlarla paylaşıldı.
Ankara’da yapılan “1. Haksız Rekabetle Mücadele Çalıştayı”nda ise
uygulama birlikteliğinin sağlanması konusunda ciddi yol alınmıştı. 2012
yılının Haksız Rekabetle Mücadele Yılı olarak ilan edilmesi boşuna değildir. Gerekçeler ve sonuca iyi odaklanmak lazım. Çünkü hep; haksız
rekabet kurullarının disiplin kurulları ile koordineli olarak ve kararlı bir
biçimde çalışmaları gerektiğini savunduk.
Aynı şekilde İdari uygulamalarda; kamuoyunda saygın bir mesleğin geleceğinin, meslek kuralları ile etik kurallara uymayan meslek mensuplarına terk edilemeyeceği yönündeki kararlığımızı da hep sergiledik. Biliyoruz
ki, ağır ekonomik koşullar, karşılığı alınamayan iş yükü ve yasal düzenlemelerdeki çelişkilerin yarattığı bazı bürokratik baskılar, mesleğimizde
haksız rekabeti besleyen parametrelerdir. Ama şu da çok açık ki, haksız
rekabet; mesleğimiz ve meslek mensubumuzun geleceğinden çalmaktır.
DÖRT TEMEL İLKE
Bu anlamda Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu’nun; dayanışmaya,
mesleğin ve meslek mensubunun saygınlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik her adımın bugün ve yarın da merkezinde yer almaya devam
edeceği tartışılamaz. Ve meslek mensuplarımız günübirlik çözümlere yönelmek yerine, yarınlarımıza ışık tutacak ilkeler doğrultusunda dayanışma
içinde hareket ederse, herkes bu yaklaşımdan yarar görür.
Dört temel ilkemiz hiçbir zaman unutulmamalı:
1. Mesleki saygınlığı geliştirmek
2. Kamusal güvenirliliği sağlamak
3. Mesleki hizmetlerin kalitesini yükseltmek
4. Küresel ekonomide mesleki etkinliği artırmak.
Peki bu ilkelerden uzaklaşılırsa ne olur? Bunun yanıtı elimizdeki rakamlarda mevcut. “Rekabet olmasa stratejiye de ihtiyaç olmazdı” anonim
10
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sözü önemli. Ama daha da önemsediğimiz bir söz var: “Haksız rekabet
varsa stratejiye daha çok ihtiyaç vardır.” Buradaki stratejimiz mücadele
etmektir. Gerçekleşen verilere bakarak da haksız rekabet konusunda yeterince mücadele edilmiş mi, konu kavranmış mı, analiz etmek mümkün.
1349 DOSYA
Oda Haksız Rekabetle Mücadele Kurulları’nın TÜRMOB’a Gönderdikleri 2011 Yılına İlişkin Faaliyet Raporları’ndaki istatistiki bilgilere göre
Türkiye genelinde, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulları’na sevk edilen
dosya sayısı 1349. Bu dosyalardan 752 dosya yaptırım önerisiyle oda yönetim kurullarınca değerlendirmeye tabi tutulmuş.
Bu 752 dosyanın;
• 612’si meslek mensupları arasında ve iş sahipleriyle olan ilişkilerden,
• 98’i ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalardan,
• 42’si reklam yoluyla oluşan haksız rekabet konularından oluşmuş.
Dosya detayları daha da net bir fikir verebilir.
Meslek mensupları arasında ve iş sahipleriyle ilişkilerde oluşan 612
dosyanın;
424’ü mesleki özen,
44’ü ruhsat kiralamak (Meslekten men)
144 dosya ise bu alandaki diğer haksız rekabet konularını içeriyor.
Ücret ve diğer mali nitelikteki konularda ise 98 dosyanın;
29’unun asgari ücret tarifesinin altında ücret talep edilmesi,
11’inin emanet para makbuzu ile para toplanması (Geçici Men),
58’inin ise, sözleşme altında makbuz veya fatura düzenlenmesi konusunda.
Reklam yoluyla oluşan haksız rekabeti içeren konularda ise 42 dosyanın;
6’sı sahip olmadığı meslek unvanını kullanma,
3’ü kendisi hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı ve yanıltıcı
açıklamalarda bulunma,
33’ü ise yönetmelikte belirlenen reklam ilkelerine uymama şeklinde.
KASIM - ARALIK 2012
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Bu bilgiler ışığında 2010 yılında, Türkiye genelinde yaptırım önerisiyle 394 dosyanın geldiğini göz önünde bulunduracak olursak, 2011 yılında
bu sayının yüzde 91 artışla 752 dosyaya ulaştığı görülebilir.
Bu Oda Haksız Rekabetle Mücadele Kurulları’nda taşların yerli yerine
oturduğunun kanıtıdır. Yıllar içinde, dünden bugüne mücadelenin giderek
güçlendiği, sonuç alınmaya başladığını, bu rakamlardan okumak da mümkün.
BAĞIMSIZ DENETİM VE KURUMSALLAŞMA
Haksız rekabetle mücadele bu seviyede sürerken, mesleğimizde, önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreci de beraber yaşıyoruz… “Bağımsız Denetim” ve “Kurumsallaşma” öne çıkan iki ana başlık.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “tüm budamalara karşın” 1 Temmuz
2012’de devreye girmesiyle ticari işleyiş A’dan Z’ye değişti.
Başta KOBİ’ler ve meslektaşlarımız da dahil olmak üzere bütün şirketler kendilerini bu yeni döneme göre hazırlığa başladı.
Özellikle “kurumsallaşma, rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir büyüme” yolunda adımlar atılması şart.
Meslek mensuplarımızı; yakından ilgilendiren “Bağımsız Denetim” sürecinin de etkili olacağı bu konsepte uygun olarak atılacak adımlarda “güçlerin nasıl birleştirileceği, ortaklık, meslek mensubunun kendi kurumsal
şirketini kurması için izlenecek strateji ve yöntemler” gibi önemli başlıklar
yer alıyor.
Kurumsallaşmanın yanı sıra, denetimin de bir takım ve ekip işi olduğu, dolayısıyla buna uygun yapılar oluşturulmadan mesleğin verimli bir
şekilde sürdürülmesinin mümkün olmadığı görülmekte.
Anlaşılan o ki, kuramsallaşmayla ilgili net bir plan yapılmalı. Hangi
işlerin uygun olduğu “muhasebe”, “denetim”, “uzmanlaşma” mı yapılacağı belirlenmeli, yapılacak iş seçildikten sonra nasıl bir yapılanma içine
girileceği görülmeli. Aslında 3568 Sayılı meslek yasamız da meslektaşa
neler yapabileceğini anlatmakta. Örneğin, aynı firma çatısı altında denetim, muhasebe, danışmanlık işlerinin yapılabilecek olduğunu görüyoruz.
Buna engel yok. Bir tek dikkat edilecek şey; denetim müşterisinin muhasebe işinin de yapamayacak olmasıdır.
12
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Onun dışında ayrı ayrı firmalarla denetim işi yapılabilir.
Bu anlamda İSMMMO’nun yayınladığı “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Kurumsallaşma” kitabımız ilk adımdı. Bu çalışma zenginleştirildi. Oda bünyesinde meslek mensuplarımıza hizmet verecek bir birim oluşturulmaya karar verildi. Elbette oluşan bu yeni yapı ve birikimlerimiz,
kısa sürede, her zaman olduğu gibi Tüm Türkiye ile paylaşılacak.
Bugün meslek mensupları ister tek, ister çok ortaklı firma yapısı içinde
güçlerini birleştirmek istediklerinde yol haritaları ellerinin altındadır. Her
başarıda yetenek, zeka ve azim kadar esas önemli olan şeylerden biri de
cesarettir. Geçmiş örneklerde görüldüğü gibi meslektaşımızda bu cesaret
fazlasıyla vardır. Toplumsal zaafımız “paylaşım kültürü” konusunda radikal adımlar atıp, kendi ufak derebeyliklerimizi, krallıklarımızı bırakıp,
asgari müşterekte birleşebilirsek, bundan ilk kazanacak mesleğimiz olur.
ÖZEL BİR ALAN
“Bağımsız denetim”in yeri de özellikle yoğunlaşacağımız bir alan.
Daha iyi bir gelecek için, mesleki yaşamını bu alanda görmek isteyen arkadaşlarım için “Bağımsız denetim ne vaat ediyor, bu alandaki gelişmeler
ne?” sorusunun yanıtını iyi irdelemek gerekiyor.
Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu’nun
oluşumunu biliyoruz. Tüm uyarılara karşın kapalı devre bir çalışmanın
içinde devam ediliyor. Oysa dünya uygulamalarının aksine bir çok ülke
de olmayan yetkileri var. Muhasebe standartlarını, denetim standartlarını
belirleyecek, denetçiyi gözetleyecek, sınav yapacak, eğitim yapacak, etik
kuralları belirleyecek, yani hem yasama, hem yürütme hem yargı görevini
üstlenecek yetkilere sahip.
KGK hayata geçeli yaklaşık bir yıl oldu. Ve ne yazık ki, bir yıldan beri
Türkiye’de bu kadar kaos yaratan bir kurum yok. Tüm meslektaşımız adına
kırmızı çizgiler ise bellidir;
• Denetim herkesin hakkıdır. Sınav yapılmamalıdır.
• Ayrıcalık yapılmamalıdır.
• Eğitimlerimiz tanınmalıdır.
• TÜRMOB’la işbirliği yapılmalıdır.

KASIM - ARALIK 2012

13

MALİ

ÇÖZÜM

Sesimize kulak verilmezse ne yapılacağı da bellidir;
• Hukuksal haklarımızı kullanacağız.
• Kamuoyuna bu kurumu anlatacağız.
• Gazete ilanları vereceğiz.
• Mektup göndereceğiz.
• Demokratik haklarımızı kullanacağız.
“HAK YENİR AMA HAZMEDİLMEZ”
Her alan dahil olmak üzere, haksız rekabetle mücadele için “dürüst
ve sürdürülebilir, temiz rekabet ve sonuçlarının esenlik içinde paylaşılması” için yön gösterme görevimiz dün ve bugün olduğu gibi yarın da
sürdürülecek. “Hak yenir ama hazmedilmez” anonim sözü her meslektaşımızın sloganı olmalıdır.
Meslektaşlarımızın sırf çıkar uğruna bizi aldatmalarına izin verilmemeli. Çünkü meslektaşlarım dürüstlük kuralına aykırı davranışlara duyarlı
olmazsa, herkesi bekleyen kaçınılmaz son “teslimiyet” olur.
“Yalan dört nala gider, gerçek adım adım yürür, fakat gene de vaktinde yetişir” derler. Zaman bize bu sözün ve haksız rekabetle mücadelenin doğru olduğunu mutlaka kanıtlayacak. Ve unutmayalım haksız rekabetin yok edemediği tek şey prestijdir.
Tüm meslektaşlarım, haksız rekabetle mücadelenin, meslek mensupları için şerefli bir ödev olduğunu hiçbir zaman unutmamalı.
Haksız rekabet kurallarına, Disiplin kurallarındaki ilkelere, emeğimiz ve ekmeğimize sahip çıkarsak hem mesleğimiz hem de meslektaşımız
kazanır.

14
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İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER
İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?
Umut TOPCU*
1- GİRİŞ
Kıdem tazminatı, İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun’da belirtilen şartlarda sona ermesi ve işveren emrinde en az
1 yıl çalışmış olmak kaydıyla işveren tarafından işçiye ödenen bir tazminat
türüdür. Kıdem tazminatı işçilere tanınmış önemli mali haklardan biridir.
İşverenler yönünden ise önemli bir mali yüktür. Bu nedenle de sürekli tartışma konusu olmaktadır.
1475 sayılı İş Kanunu’na göre, yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi
istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı verilebilmektedir.
Bu makalede, 15 yıl ve 3600 gün prim gününü doldurup kıdem tazminatını alarak işten ayrılan işçinin, daha sonra aynı veya başka bir işyerinde
çalışıp çalışamayacağı ele alınmıştır.
2- EMEKLİLİK İÇİN YAŞ DIŞINDAKİ ŞARTLARI DOLDURAN
İŞÇİNİN KENDİ İSTEĞİYLE İŞTEN AYRILMASI
Normal şartlarda istifa edene kıdem tazminatı verilmemektedir. Ancak
kademeli emeklilikle ilgili 4447 sayılı Kanunla 1999 yılında yapılan Yasa
değişikliğiyle emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup yaşını doldurmayı bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı
verilmesi gerekmektedir.
1475 sayılı yasanın 14. maddesine 25.08.1999 gün ve 4447 sayılı yasanın 45 maddesi ile 5. bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık
süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle
emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden anılan bent gerekçe gös* SGK Müfettişi
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terilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.
Ancak işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
2009).
Elbette bu bent hükmüne göre iş sözleşmesini fesheden işçinin, Kanunun aradığı koşulları tamamladığını belgelemesi gerekir. İşverene, Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınması gereken böyle bir belge ibraz etmeksizin
işten ayrılan işçinin kıdem tazminatından yararlanması söz konusu olamaz
(Mollamahmutoğlu, 2008).
4447 sayılı Kanunla eklenen bu bent hükmü sayesinde, emeklilik hakkını kazanamadıkları halde Kanunda öngörülen kimi koşullarını tamamlamış işçiler kıdem tazminatından yararlanma imkanı bulmuş olmaktadır.
Bir görüşe göre, 4447 sayılı Kanunla getirilen olanakla tüm sigortalılar değil, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 08.09.1999 itibariyle geçici 81. Madde (B) bendinde belirlenen sigortalılık süresi ve prim ödeme
gün sayısını tamamlayıp da emekli aylığı için yaş haddini bekleyenlerle
08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı işe girip de 60. Madde de
yaş haddi dışındaki koşulları doldurup yaş haddinin dolmasını bekleyenler
yararlanabilirler (Anadolu, 2003).
3- KIDEM TAZMİNATINI ALARAK İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN
TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI
1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bentte, “506 Sayılı
Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının ( A )bendinin ( a )ve ( b )
alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi
istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçilerin kıdem tazminatına hak
kazanabileceği hükme bağlanmıştır. Düzenlemenin amacı, pirim ödeme
ve sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını kazanmış olsa da, diğer
bir ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda olan işçilerin, bundan
böyle çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı
alabilmelerini sağlamaktır. Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeni228
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den çalışması gündeme gelebilir ve Anayasal temeli olan çalışma hakkının
ortadan kaldırılması beklenmemelidir. Bu itibarla işçinin ilk ayrıldığı anda
iradesinin tespiti önem kazanmaktadır. İşçinin başka bir işyerinde çalışmak
için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı taktirde 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı
yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz.
Örneğin; İşçi A, 22.10.2010 tarihinde X Ltd Şti’ deki işinden 1475
sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem
tazminatına hak kazanarak ayrılmış olsun. İşçi A, işten çıktığı tarihten sonraki gün yani 23.10.2010 tarihinde Y A.Ş.’ de işe başlarsa X Ltd Şti işçi A’
ya vermiş olduğu kıdem tazminatını geri isteyebilir. Çünkü sosyal güvenlik
uygulamalarında sigortalı işe giriş bildirgesi işe giriş tarihinden bir gün
önce Kuruma (SGK) verilir. Buna göre işçi A, henüz X Ltd Şti’ den çıkışı
yapılmadan Y A.Ş.’ den işe giriş bildirgesi SGK’ ya verilmiştir. Bu durumda işçi A, sırf kıdem tazminatı alabilmek için ilk işyerinden ayrılmıştır ve
X Ltd Şti’ den almış olduğu tazminatı geri vermek durumunda kalabilir.
Yargıtay konuyla ilgili vermiş olduğu bir kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2006); “Davacı işçi, 24.1.2003 tarihinde işverene vermiş
olduğu yazılı dilekçesinde özel nedenlerle aynı tarihte işyerinden ayrılmak istediğini bildirmiştir. Davalı işveren yetkilisi dilekçe altına, davacının 21.2.2003 tarihinde ayrılabileceğine dair bir açıklama eklemiş ve
tarafların bu yönde anlaşmaları üzerine davacı işçi bir süre daha çalışmıştır. Davacı 23.2.2003 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve bir gün sonra başka bir işverene ait işyerinde
çalışmak üzere işe başlamıştır. Somut olayda davacı işçi iş sözleşmesini
1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca
feshetmiş değildir. Başka bir işyerinde çalışmaya başladıktan çok sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna bu yönde bir yazı almak için başvuruda
bulunmuştur. Bu durumda yasa ile korunan hukuki menfaatin teminine
yönelik bir davranış içine girilmemiş ve davacı işçi olayların gelişimine
göre başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrılmıştır. Davacı tanıkları da davacının 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5.
bent hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiğinden söz etmemişlerdir.
Daha sonra davacı işçi, işverence kıdem tazminatı ödemesine esas olmak
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üzere Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yazı verilmediğinden bahisle bir dava açmış ve bu davada davacının pirim ödeme süresi ile sigorta pirimi yönünden emeklilik hakkını kazandığını tespit olunmuştur. Aynı
kararda davacı işçiye 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5.
bent hükmü uyarınca kıdem tazminatı yazısı verilmesi gerektiğinin tespitine dair hüküm kurulmuştur. Belirtmek gerekir ki bu dava, işçiye Sosyal
Sigortalar Kurumu tarafından yazı verilmesi ile ilgilidir. Davacı işçinin
kıdem tazminatına hak kazandığı noktasında bir sonucu içermemektedir.
Yapılan bu açıklamalara göre davacı işçi, 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı
yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiği kanıtlayamadığından kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi hatalı
olmuştur. Mahkemece anılan isteğin reddine karar verilmek üzere hükmün
bozulması gerekmiştir.” Demek suretiyle sırf başka bir işe girmek için bu
gerekçeyle kıdem tazminatı istendiğinde işveren tarafından ödenen kıdem
tazminatının iadesi talep edilebilecektir.
Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeniden çalışması gündeme
gelebilir ve Anayasal temeli olan çalışma hakkının ortadan kaldırılması
beklenmemelidir. Çünkü Anayasa’nın 48. maddesindeki “Herkes, dilediği
alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” ve 49. maddesindeki, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.” hükümleri de bireyin çalışma
hürriyeti, hakkı ve ödevini açıkça düzenlemiş bulunmaktadır. Bireyin dilediği bir işte, dilediği zaman çalışması, anayasal bir hak ve hürriyettir. Diğer
hak ve hürriyetlerde olduğu gibi, çalışma hak ve hürriyetlerine iş sağlığı ve
güvenliği ile ulusal güvenlik dışında, herhangi bir şart ve sınır konulması
mümkün değildir. Ancak burada işçinin başka bir işe girmek için bu gerekçeyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği sorun
olmaktadır.
Bu itibarla işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önem kazanmaktadır. En az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen işçinin başka bir işyerinde
çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde kıdem tazminatına
hak kazanılması söz konusu olmayabilecektir. Yani, sırf başka bir işe girmek için bu gerekçeyle kıdem tazminatı istendiğinde, işveren tarafından
ödenen kıdem tazminatının iadesi talep edilebilecektir. Ancak işçinin bu
230
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şekilde bir başka işyerinde işe girmek için irade beyanı olmadan kıdem
tazminatı alarak ayrılması ve daha sonra aynı veya bir başka işyerinde
çalışmaya devam etmesi halinde kıdem tazminatının iadesinin istenmesi
mümkün olmayacaktır (Kurt, 2010).
4- SONUÇ
1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. Bent hükmü uyarınca
yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak sırf kıdem
tazminatı alabilmek için işten ayrılan işçi kıdem tazminatını alıp daha sonra tekrar çalışmaya başlarsa almış olduğu kıdem tazminatını işverene iade
etmek durumunda kalabilir. Burada önemli olan işçinin ilk ayrıldığı andaki iradesidir. İşçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı
anlaşıldığı taktirde 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent
hükmü uyarınca kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz.
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SGK’DAN AYLIK TALEBİNDE BULUNACAKLARIN YAPMASI
GEREKEN İŞLEMLER
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**
I-GİRİŞ
İnsan hayatı, herkesin kabul edeceği üzere çocukluk, gençlik ve yaşlılık
olmak üzere üç aşamadan ibarettir. Bu bağlamda insanlar belli bir yaşa
geldikten sonra tıpkı çocukluk çağında olduğu gibi aktif çalışma yaşamının
dışında kalırlar. Belirtmeliyiz ki; daha önceki yasal düzenlemeler erken
yaşta emekli olmayı mümkün kıldığından yaşlılık aylığı alanlar aktif çalışma yaşamı dışında kalmasalar da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı yasa, 2006) ile getirilen değişikliklerden sonra emeklilik yaşının kademeli olarak 65 yaşa çıkacak olması yaşlılık aylığına hak kazananların çok büyük bir kısmının çalışma yaşamının
dışında kalmasına neden olacaktır.
Sosyal güvenlik terimiyle ifade edersek emeklilik yaşını tamamlamanın
uzantısı yaşlılık aylığına hak kazanmaktır. Diğer bir anlatımla yasalarla
belirlenen yaş sınırını dolduranlar diğer şartları da sağladıklarında talepte
bulunmak koşuluyla Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı
almaya hak kazanırlar. Buna karşın yaşlılık aylığı bağlanması talebe bağlı
bir hak olduğundan yaşlılık sigortası kolundan aylık bağlanması için tüm
şartlar sağlansa bile talebi olmaksızın ilgililere re’sen yaşlılık aylığı bağlanmaz. Dolayısıyla sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık
aylığını mutlaka yazılı olarak talep etmesi gerekmektedir.
Belirtmeliyiz ki, çalışma hayatı genellikle tek bir işyerinde ve tek bir
sigortalılık statüsünde geçmediği gibi sigortalı, işveren ya da SGK’nın
geçmiş yıllarda yaptıkları hatalı uygulamalar emeklilik aşamasında sigortalının karşısına sorun olarak çıkmaktadır. Her ne kadar SGK hatalı uygulamaları Genelgelerle aşmaya çalışsa da her zaman Genelgeler ile bu sorunların aşılması tek başına yeterli değildir. Burada sorunların aşılması için
işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları gibi sigortalıların
* İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, SGK Denetmeni
** Sosyal Güvenlik Denetmeni
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paydaşlarına sorumluluk düştüğü gibi bazı durumlarda sigortalının bizzat
kendisinin de hak kaybına uğramama adına bir takım çaba ve girişimlerinin olması kaçınılmazdır.
Sigortalıların göstereceği bu çaba ve girişimler muhtemel hak kayıplarını önleyeceği gibi yaşlılık aylığına müracaat edildiğinde aylığın bağlanma süresini de kısaltacaktır. Zira Ülkemizde daha önce emekli olmaya
hak kazanıp yaşlılık aylığı bağlanması başvurusunda bulunan sigortalıların
yaşlılık aylıklarının bağlanması 5-6 seneye var uzun süreler almaktaydı.
Buna bağlı olarak da göreve gelen hemen hemen her Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı ile SGK Başkanının öncelikli hedefleri arasında aylık
bağlama sürelerinin kısaltılması olmuştur.
Nitekim SGK’nın yaygın olarak E-Bildirge sistemine geçişi ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesiyle birlikte, aylık bağlama süreleri olabildiğince kısalmıştır. Hali hazırda aylık bağlama süreleri geçmiş yıllara
oranla 20-30 günlük sürelere inmiş olsa da, bütün sigortalılar için aylık
bağlama süresinin 30 günün altına indirildiğini söylemek mümkün değildir. Örneğin; 4/a şartlarından emekli olma şartlarını taşıyan ve geçmişte
4/c sigortalılığı bulunan bir sigortalının daha önceden bir ön çalışması
yoksa 60-120 günden önce aylığının bağlanması mümkün değildir (Kurt
ve ötekiler, 2012, 366). Bu çalışmada sigortalıların yaşlılık aylığına başvurmadan önce gerek aylık bağlama süresini kısaltmak gerekse olası hak
kayıplarını önlemek adına yapmaları gerekenlerin neler olduğu üzerinde
durularak konuya açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
II. YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN AZ BİR SÜRESİ
KALANLARIN YAPMASI GEREKENLER
A. Sigorta Sicil Numaralarının Birleştirilmesi Talebinde Bulunmak
(İptal- İpka)
Sosyal Güvenlik Kurumunun E-Bildirge uygulamasına geçmesiyle birlikte daha önce uygulanan sigorta sicil numarası uygulamasına da son verilerek öncelikli olarak var olan sigorta sicil numaraları sigortalıların T.C.
Kimlik numaralarına tanımlaması yapılmıştır. Sonraki süreçte ise sosyal
güvenlik sicil numarası olarak sigortalıların T.C. Kimlik numarası kulla234
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nılmaya başlanmıştır (SGK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2010,
m.16). Sosyal güvenlik sicil numarasının aynı zamanda TC Kimlik numarasına tanımlanmasıyla sigortalılara tek sicil numarası verilmiş ve bu sicil
numarası üzerinden kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Dolayısıyla
E-Bildirge sistemine geçildikten sonrası için sicil numaralarındaki karışıklık ortadan kalkmıştır. Ancak E-Bildirge sistemine geçilmeden önce etkin
bir tescil sistemin olmaması veya teknik nedenlerle olamaması çoğu kere
sigortalılara birden fazla sigorta sicil numarası verilmesine sebep olmuştur.
Daha yalın bir ifadeyle, sigortalılara E-Bildirge sistemine geçilmeden
önce birden fazla sigorta sicil numarası verilmiş daha sonraki süreçte sigortalı işe giriş bildirgelerinde de yeterli bilgilerin olmaması nedeniyle tüm
sosyal güvenlik sicil numaralarının TC Kimlik numaralarına tanımlanması
mümkün olmamıştır.
Özellikle belirtmeliyiz ki, halen bu durumda çok sayıda sigortalı bulunmakta olup sigortalının isim ve soy isminin yaygın olarak kullanılan isim
ve soy isim olması durumunda çözüm üretmek imkânsız bir hal almaktadır.
Bu nedenle birden çok sicil numarasının varlığı halinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmadan önce diğer bir anlatımla yaşlık aylığı için aranan şartları
doldurmaya az bir süre kala sigorta sicil numarası birleştirme talebinde bulunmak aylık bağlama sürelerini kısaltacak ve olası hak kayıplarını da önleyecektir. Bu bağlamda sigortalılar son çalışmalarının geçtiği ilden başka
bir ilde ikamet ediyorsa ikamet ettiği ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/
Merkez Müdürlüğüne başvurarak birden çok sigorta sicil numarasının tek
sicil altında birleştirilmesini talep etmelidir.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğüne yapılacak sicil
birleştirme talebi yazılı olarak yapılması gerektiğinden sigortalıların bu
durumu belirtir bir dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir1.
B. Sigorta Sicil Numarasına Hatalı Tanımlanan: İsim, Soyisim,
Anne-Baba Adı, Doğum Yeri-Tarihi, TC Kimlik Numarası v.b.
Hataların Düzeltilmesi İçin Talepte Bulunmak
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi E-Bildirge uygulamasına geçilmeden
önce sigortalı hizmet kayıtları manuel olarak tutulmaktaydı. Buna bağlı
1

Dilekçe örnekleri için bkz., Kurt ve ötekiler, 2012, 367.
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olarak da bazen işçi, işveren, ilgili meslek kuruluşu çalışanları, bazen de
bizatihi o zamanki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu çalışanlarının hatasından kaynaklanan, İsim, Soy İsim, Anne-Baba Adı, Doğum Yeri-Tarihi,
TC Kimlik Numarası tanımlama hatalarına sıkça rastlanmaktadır. Bu nitelikteki hataların tespiti halinde sigortalı işe giriş bildirgelerindeki kayıtlar
ile sigortalının nüfus kayıtları karşılaştırılmakta, gerek duyulması halinde
nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmak suretiyle sigortalıların olası hak
kayıpları giderilmektedir.
C. Hizmet Cetvellerinde Görünmeyen Günlerin/Kazançların Tespiti
İşveren tarafından, sigortalıların çalışma gün sayıları ile kazançları daha
önce 4 aylık periyotlar halinde, düzenlenen dört aylık dönem bordroları
ile Kuruma bildirilmekteydi. Söz konusu dört aylık dönem bordrolarında
sigortalının sicil numarasının (SSK Sicil Numarası) hatalı yazılması durumunda, bu süredeki hizmetler sigortalıya ait hizmet cetvellerinde görünmemektedir. Bu durum hizmet akdi ile çalışanlar yaygın kullanılan ifadesiyle
4/I-a kapsamındaki sigortalılar açısından ciddi kayıplara yol açabilecek bir
sorundur. Bu nedenle belli dönemlerdeki çalışmaları hizmet cetvellerinde
görünmeyen sigortalıların sicil numarası hatalarının düzeltilmesine ilişkin
taleplerini, yaşlılık aylığı başvurusundan en az 6 önce yapmaları yararlarına olacaktır.
D. Hizmet Çakışmalarına İlişkin Mahsuplaşma
Türk sosyal güvenlik sisteminde zorunluluk ilkesi egemendir. Bu ilke
gereği sigortalı olmak, kişi açısından sadece bir hak değil, aynı zamanda
kaçınılamayacak ve vazgeçilemeyecek bir yükümlülük olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesinin
bir önemi yoktur. Kişi istemese dahi belirli koşulların varlığı halinde sigortalı olmak zorundadır. Bu zorunluluk 5510 sayılı Kanunun 92. maddesinde de hüküm altına alınmıştır. Madde metnine göre “Kısa ve uzun vadeli
sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması,
genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı
olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini
ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için
sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir” (5510, m.92/I).
236
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Sosyal güvenlik hukukumuzdaki zorunluluk ilkesi, 5510 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanun’un mülga 6. maddesi
ile 1479 sayılı Kanun’un mülga 26. maddesinde de açıkça belirtilmiştir.
Yine bu ilke Yargıtay kararlarında da yerini almıştır. Yargıtay, 506 sayılı
Kanun’un mülga 6. maddesi ile 1479 sayılı Kanun’un mülga 26. maddesi
hükümlerini dikkate alarak belirli şartları yerine getirenleri kendiliğinden
sigortalı saymıştır.
506 sayılı Kanun’un mülga 3. maddesinde “Kanunla kurulu emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar,” sigortalı sayılmamıştır. Yine 1479 sayılı Kanun’un mülga 24. maddesi hükmüne göre “Kanunla veya kanunun
verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya
kesenek ödeyenler” 1479 sayılı Kanun’un kapsamı dışında tutulmuştur. Sigortalılığın çatışması halinde hangi sigortalılığın geçerli sayılacağı öteden
beri sorun olmuş, SGK’nın uygulamaları ile sigortalıların beklentisi sürekli çelişmiştir. Yaşlılık sigorta kolundan 4/a kapsamındaki sigortalıların
4/b sigortalılarına nazaran daha erken emekli olabilmeleri ve maaşlarının
nispeten yüksekliği, 4/a sigortalılığını tercih edilen durumuna getirmiştir.
Oysa sigortalılıkta tercih değil, zorunluluk ilkesi egemendir (Kurt ve ötekiler, 2012, 373).
Zorunlu sigortalılığın belirlenmesi ile ilgili olarak, önceki dönemlerde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eşgüdümünde SSK ve Bağ-Kur yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantılar sonucunda bir protokol düzenlenmiştir. Düzenlenen protokole göre; bir hizmet akdine dayanarak bir veya
birkaç işverenin emrinde çalışmaları dolayısıyla zorunlu 4/a sigortalısı
olanlar, sigortalılıkları sürerken çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete
ortak, anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi ortak oldukları takdirde sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar 4/b sigortalısı
sayılmayacaklardır.
Şirket ortağı ya da anonim şirketlerde kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olmaları dolayısıyla 1479 Sayılı Kanuna göre zorunlu 4/b sigortalısı sayılanlar, sigortalılıkları sürerken bir hizmet akdine dayanarak
çalışmaya başladıkları takdirde 4/b sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya
kadar 4/a sigortalısı sayılmayacaklardır.
Zorunlu sigortalılığı devam etmekte iken diğer sigortalılık kapsamına
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girecek bir işte çalışmaya başlayanların, önceki kapsamdaki sigortalılığının kesintiye uğraması durumunda, sonradan başlayan kapsamdaki sigortalılık geçerli olacaktır. Ancak; geçici iş göremezlik dolayısıyla geçen
süreler ile hafta sonu ve resmi tatil süreleri, sigortalılığın kesintisi olarak
değerlendirilmeyecektir.
Çatışan sigortalılıkla ilgili uyuşmazlıklarda Yargıtay, önceleri hangi
faaliyetin daha önce başladığına bakarak, önceki kapsamda başlayan sigortalılığa geçerlilik tanımaktaydı. Yargıtay, sonraları görüş değişikliğine
gitmiş, önceden başlayan sigortalılık ölçütünü terk ederek, ağırlıklı faaliyet
ölçütünü adında bir kavram geliştirerek kişi ekonomik bakımdan hangi çalışmaya fazla önem veriyorsa, hangi çalışma kişiyi ekonomik açıdan güçlü
duruma getiriyorsa sigortalılığı bu çalışmaya göre belirlemeye başlamıştır.
Bu şekilde birden fazla sigortalılık halinin çakışması durumunda hangi sigortalılık halinin geçerli olacağı 5510 sayılı Kanunda da ayrıca düzenlenmiştir. Diğer bir ifadeyle 5510 sayılı Kanun’un sigortalılık hallerinin birleşmesi
başlıklı 53. maddesinde, sigortalılık çatışmalarında hangi sigortalılık türünün
geçerli sayılacağı belirlenmiştir. 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesine göre, sigortalının, 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan
sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek
şekilde çalışması halinde; öncelikle 4/c kapsamında, 4/c kapsamında çalışması
yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. Yine,
4/b Kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden
dolayı, 4/a kapsamında sigortalı bildirilemezler.
Buna göre; sigortalının 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık
statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde
öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve
(b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun
kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalılığı geçerli sayılır2.
2 6111 sayılı Kanun ile 01.03.2011 tarihi itibariyle değişiklik yapılmadan önce (a) ve
(b) bendi kapsamındaki sigortalılık halleri çakıştığında önce başlayan sigortalılık statüsü
geçerli sayılmaktaydı. 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi birinci fıkrasındaki bu yeni
değişiklik 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir çalışması olanlar için sigortalılıkta teklik ilkesi gereği önceden başlayan sigortalılığın geçerli olacağı ilkesini ortadan
kaldırmıştır. Bu uygulama yerine sigortalılığın üstünlüğü (hiyerarşi) ilkesi getirilmiştir.
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Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve 5510 sayılı Kanunun 82.
maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin
hükümler saklı olmak kaydıyla, 4/b sigortalılık statüsü kapsamında talep
tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası
ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4.
maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa
vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4. maddesinin
1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir.
Bu şekilde 4/b kapsamında prim ödeme talebinde bulunulduğu halde ait
olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı
düşmektedir.
Belirtmek gerekir ki, sigortalıların hatalı da olsa farklı statüde sigorta
primi ödemelerinin bulunması halinde, ödenen primler, geçerli sigortalığa
ilişkin prim borcuna mahsup edilebilmektedir. Ancak bu mahsuplaşmanın
yapılabilmesi için sigortalıların mutlaka yazılı olarak başvuruda bulunması
şarttır. Eğer sigortalılar tarafından mahsuplaşma talep edilmez ise SGK
kendiliğinden mahsuplaşma yapmamaktadır.
E. Farklı Sigortalılık Statüsünde Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi
Sigortalıların çalışma yaşamı boyunca tek bir sigortalılık statüsünde
çalışması çoğu kere mümkün değildir. Dolayısıyla sigortalılar çalışma yaşamı içinde birden fazla statüde ya da birden fazla kanuna tabi çalışma ve
dolayısıyla sigortalılık ilişkisi içinde bulunmuş ise yaşlılık aylığı başvurusundan en az 6 ay önce sigortalılık hizmetlerinin birleştirilmesini/ toplanmasını talep etmelidir.
Özellikle çalışma hayatında belli bir dönem Devlet Memuru olarak
5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilenlerin hizmet birleştirme talebine ilişkin
dilekçeyi mutlaka aylık başvurusundan önce yapmaları lehlerine olacaktır.
Bu sayede sorunsuz ve kısa sürede yaşlılık aylığı bağlanması mümkün olabilecektir. Hizmetlerin birleştirilmesi/toplanması talebinin de yazılı olarak
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine yazılı
olarak başvuru yapması gerekmektedir.
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F. 4/B Kapsamındaki Sigortalılığın Sonlandırılması/Varsa Prim
Borçlarının Ödenmesi
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin, “Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması” başlıklı 57. maddesine göre; 4/b
kapsamında geçen hizmetleriyle birlikte 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/c
kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, 4/b kapsamında geçen hizmetler, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli
sayılır ve aylık bu tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. Bu bağlamda sigortalıların hak kaybına uğramamaları için yaşlılık aylığı talebinde
bulunmadan önce varsa 4/b kapsamındaki sigortalılığa ilişkin prim ve prime ilişkin diğer borçlarını ödemeleri yararlarına olacaktır.
III-SONUÇ
Sosyal güvenlik sistemimizde aylık bağlama süreleri geçmişten günümüze problem olagelmiştir. Özellikle son dönemlerde alınan önlemler
ve verilerin elektronik ortamda tutulmaya başlamasıyla uzun süren aylık
bağlama süreleri 30 günün altına indirilebilmiştir. Buna karşın daha önce
manuel kayıt tutulmasına bağlı olarak süregelen problemler tam olarak aşılamadığından özellikle farklı sigortalılık statüsüne tabi olarak çalışanlar,
birden çok sigorta sicil numarası olanlar için yaşlılık aylığı bağlanması
uzun süreler alabilmektedir. Bu bağlamda makale içinde açıklamaya çalışılan konularda sigortalıların daha yaşlılık aylığı talebinde bulunmadan önce
Kurumun ilgili birimine talepte bulunmaları muhtemel hak kayıplarını önleyeceği gibi yaşlılık aylığı bağlanma süresini de kısaltacaktır.
KAYNAKÇA
Kurt, Resul…[ve öte.] (2012) Açıklamalı ve Uygulamalı Sosyal Güvenlik Rehberi. İstanbul: İSMMMO Yayınları.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (12.05.2010) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ankara: Resmi Gazete (27579 sayılı)
T.C. Yasalar. (16.05.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı)
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EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA
OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?
Kemal AKYOL*
I.GİRİŞ
Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz zaman zaman işe başladığımda aylığım kesilir mi şeklinde tereddütler yaşamaktadır. Bu nedenle yazımız ile gelir ve aylık almakta olan emeklilerimizin kanunun 4\1-a (SSK),
4\1-b(BAĞ-KUR) ve 4\1-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışması halinde almakta oldukları aylıkların hangi durumlarda kesilip kesilmeyeceği
konusu değerlendirilmiş olup, anılan konuda sigortalılarımızın yaşadığı
tereddütler bir nebzede olsa giderilmeye çalışılmıştır.
II. 01.10.2008 TARİHİ ÖNCESİ SİGORTALI OLAN EMEKLİLER
Mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre sigortalı olanlardan gerek mülga kanunlara göre gerekse de kanunun geçici 2 nci maddesi gereği sürekli
iş göremezlik geliri veya malullük, yaşlılık aylığı bağlanmış veya bağlanacak olacak olan emeklilerimizin çeşitli statülerde çalışmaları ayrı ayrı ele
alınarak açıklanmıştır.
1) Yaşlılık Aylığı Bağlanmış Olan Emekliler
A) Yaşlılık aylığı bağlanmış olan emeklilerden hizmet akdine tabi
çalışanların; aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi
olarak çalışabilecekler.1 Bu kapsamda çalışanlardan kanunun 4\1-a yani
SSK kapsamında çalışılması halinde bürüt kazançları üzerinden kısa vade
sigorta prim oranına % 30 oranında prim eklenecek olup, anılan sigorta iş
kazası ve meslek hastalığı halinde devreye girecektir. Bu primin % 7,5’u
sigortalı, %22,5’u ise işveren hissesine düşmektedir.2 Diğer taraftan, yaş*
1
2

Sosyal Güvenlik Denetmeni &Gürsu SGM Müdür V.
506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesi ve 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesi

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri
Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların
Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ
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lılık aylığı alanlardan Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan
ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak
üzere götürülen emeklilerimiz hariç olmak üzere3 yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıklarının kesilmesi
gerektiğinden, bunların sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmalarına
imkan bulunmamaktadır.
B) Yaşlılık Aylığı Bağlanmış Olan Emeklilerden (muhtar seçilenler ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) BAĞ-KUR kapsamında çalışılması halinde; almakta oldukları aylıklarından % 15’i oranında sosyal
güvenlik destek primi kesilmektedir. Ancak, sosyal güvenlik destek primi
1/10/2008-31/12/2008 süresinde % 12, 2009 yılı için % 13, 2010 yılı için
% 14’e kademeli olarak yükseltilmiş olup, 2011 yılından itibaren % 15 olarak uygulanmaktadır.4 Avukat ve noterlerden emeklilik sonrası mesleğini
devam ettirmek isteyenler 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarından yine bunlarda sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerdir.
C) Yaşlılık Aylığı Bağlanmış Olan Emeklilerden Kamu Sektöründe
Çalışanlar; yine kamu sektöründe yaşlılık aylığı alanların aylıkları kesilmeksizin, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri
tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum,
kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı
ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden
fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon
veya görevde çalıştırılamayacağı ve görev yapamayacağı hüküm altına
alınmış olup, 1/10/2008 tarihinden sonra kamu kuruluşlarında çalışmaya
başlayan sigortalılar aylıklarını kestirmeden çalışmaya devam edemeye3 Bunlar için işverenleri,5510 sayılı kanunun 5 inci maddesinin g bendi gereği 01.10.2008
tarihinden itibaren yurt dışında çalıştıkları sürede Kurumumuza kısa vadeli sigorta kolları
ile genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.
4 1479 sayılı Kanunun ek 20 nci ve Kanunun geçici 14 üncü maddesi
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ceklerdir. Bu nedenle, bunlardan uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile
genel sağlık sigortası primi alınacak ve bunlar kamu idarelerinde yapmış
oldukları çalışmalarından ötürü sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmayacaklardır. Ancak istisnai kadrolar olarak sayabileceğimiz kadrolardan; Cumhurbaşkanlığına seçilenler, dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine
atananlar, Yasama Organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri
sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı
ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti
karşılığında görevlendirilenler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her
derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi
verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.), vakıf
üniversitelerinde görev alanlar, özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık
aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden
Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda
görev verilenler ile 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası
uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak
atanmış olanların aylıkları kesilmeksizin çalışabilmekteler.5
2) Malulen Aylık Bağlanmış Olan Emekliler
A) Malulen aylık bağlanmış olan emeklilerden hizmet akdine tabi
çalışanların; Mülga 506 sayılı Kanun ile 2925 sayılı kanunlara göre (SSK)
malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında(SSK)
malulen emekli olan veya olacak olan emeklilerin yine kanunun 4\1-a
(SSK) bendi kapsamında çalışması halinde aylıkları kesilmektedir. Mülga
1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı kanunlara göre (BAĞ-KUR) malullük
aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında malulen aylık
bağlandıktan sonra yeniden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar sosyal güvenlik destek pri5

5335 sayılı kanunun 30 uncu maddesi
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mine tabi olmaktalar. Bilindiği üzere kamu görevlilerinde maluliyet harp
malulleri, vazife malulleri şeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla harp
malullüğü ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı
alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar aylıkları kesilmeksizin ve
sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı
sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bunlar uzun vadeli sigorta kollarına
tabi olmayı istemeleri halinde ise bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi
takip eden aybaşından itibaren uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanmaktadır.
B) Malulen Aylık Bağlanmış Olan Emeklilerden (muhtar seçilenler
ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) BAĞ-KUR kapsamında çalışılması halinde; Mülga 506 sayılı Kanun ile 2925 sayılı kanunlara göre (SSK)
malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında(SSK)
malulen emekli olan veya olacak olan emeklilerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların
(muhtar seçilenlerle tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) malullük aylıkları
kesilmeyecek bunlardan sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre (BAĞ-KUR) malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında malulen aylık bağlandıktan sonra yeniden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmektedir. Harp
malullüğü ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı
alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar aylıkları kesilmeksizin ve
sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı
sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde ise yine aylıkları kesilmeksizin bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren uzun vadeli sigorta
kolları hükümleri uygulanmaktadır.
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C) Malulen Aylık Bağlanmış Olan Emeklilerden Kamu Sektöründe
Çalışanlar,
Mülga 506(SSK), 2925(SSK), 1479(BAĞ-KUR) ve 2926 (BAĞ-KUR)
sayılı kanunlara göre malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici
2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
ve (b) bendi kapsamında malulen emekli olan veya olacak olan emekliler
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlaması halinde yukarıda açıklandığı üzere istisnai kadrolar hariç
olmak üzere aylıkları kesilmektedir. Harp malulleri ile 2330 sayılı Kanuna
göre aylık bağlanmış olanların ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde aylıkları kesilerek,
3713 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü bağlanmış olanların Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları
halinde aylıkları kesilmemektedir. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları
hükümleri uygulanacaktır.
3) Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmış Olan Emekliler
01.10.2008 tarihi öncesi sürekli iş göremezlik geliri Sosyal Sigortalar
kanunlarında düzenlenmiş olup, anılan kanunda işten ayrılma şartı aranmadığından sürekli iş göremezlik geliri bağlandığı halde Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gelirleri
kesilmeksizin çalıştıkları sürede tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklardır.
Ancak bilindiği üzere sürekli iş görmezlik tam ve kısmi olarak ikiye ayrılmakta olup, 01.10.2008 tarihi öncesi tam iş göremezlik olması halinde
bağ-kur kapsamında sigortalı sayılmamıştır.
II. 01.10.2008 TARİHİ SONRASI SİGORTALI OLAN EMEKLİLER
2008 yılı Ekim ayı başından sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak çalışmaya başlayıp daha sonra yaşlılık aylığı bağlananlardan yeniden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) bentlerine tabi olarak çalışmaya başlayanlar aylıkları kesileceğinden sosyal güvenlik destek primi söz konusu olmamaktadır. Ancak
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olarak çalışanlardan
ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek
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sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacak şekilde almakta oldukları aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
Malullük aylığında ise (muhtar seçilenler ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) aylığı kesilmeksizin her hangi bir kapsamda çalışamayacaklar.
Kanunun 19 uncu maddesi gereğince sigortalıya gelir bağlanabilmesi için
sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi
şartı aranmadığından, bu Kanun kapsamında yeniden çalışmaya başlayan
sigortalıların sürekli iş göremezlik gelirleri kesilmeyecektir. Bunlardan
çalıştıkları sürece kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacaktır.
IV. SONUÇ
Genel olarak konuyu değerlendirecek olursak 01.10.2008 tarihi öncesi
emekli olmuş veya kanunun geçici 2 nci maddesi gereği bu tarihten önce
sigortalı olduğu halde bu tarihten sonra emekli olacaklar bir şekilde aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi ödeme imkanı bulunmaktadır. Ancak 01.10.2008 tarihi sonrası işe başlayan sigortalılar emekli
olduktan sonra yeniden çalışmak istemeleri halinde istisnai durumlar hariç
olmak üzere aylıkları kesilmeksizin çalışamayacaklar. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar yine 01.10.2008 tarihi öncesi olduğu gibi gelirleri kesilmeksizin çalıştıkları süre haklarında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile
genel sağlık sigortası primi uygulanacaktır.
KAYNAKÇA
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T.C. Yasalar (14.09.1971). 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer
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KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN
İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU
Mikail KILINÇ*
1.Giriş
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunun ile birçok yenilik gelmiş olmakla birlikte
bunlardan bir tanesi de 4/b sigortalıları yani Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar için kısa vadeli sigorta kollarıdır. Dolayısıyla 01.10 2008
tarihinde itibaren 4/b sigortalıları da iş kazası, meslek hastalığı, hastalık
ve analık sigortalarına tabi olarak bu sigortalardan faydalanma imkanına
kavuşmuşlardır. Makalenin konusunu 01.10.2008 tarihi sonrasında 4/b sigortalıları için meydana gelen iş kazası, iş kazasında sorumluluk ve rücu
oluşturmaktadır.
2. İş Kazasının Tanımı, Kendi Nam Ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar
Yönünden İş Kazasının Değerlendirilmesi
İş kazası 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinde tanımlanan, hizmet akdi ile bir veya birden fazla
işveren tarafından çalıştırılanlar ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara tanınmış kısa vadeli sigorta koludur. Bir sigortalının geçirdiği
olayın 5510 sayılı Yasa’nın 13 üncü maddesinde tanımlanan “iş kazası”
tanımına girebilmesi için bazı koşulların oluşması gerekmekte, yasa koyucu hangi olayların iş kazası sayılacağını ise tek tek saymıştır. Dolaysıyla
bu bakımdan, 13. madde, teknik anlatımıyla bir “tanımlayıcı hukuk kuralı”
dır. Bunun uygulamadaki sonucu ise, bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı, ancak söz konusu maddenin tanımı ve öngördüğü unsurlar çerçevesinde belirlenebilir. Anılan madde hükmüne göre, iş kazası, maddede sayılı
olarak belirtilmiş hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı
hemen veya sonradan bedence veya ruhça özre uğratan olaydır. Adı geçen
kanun 13 üncü maddesinin 1. fıkrası açısından sigortalıyı zarara uğratan
* SGK Müfettiş Yardımcısı
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her olay değil, ancak bu fıkranın (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılı
ve sınırlı olarak belirlenmiş hal ve durumlardan birinde meydana gelmiş
olay iş kazasıdır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
13. maddesinde, “İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması” üst
başlığı altında şu hükümlerle iş kazasının tanımı yapılmıştır. İş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri
dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen
zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt
vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş
gelişi sırasında,, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.
Bu maddede iş kazasının tanımı yapılmaktan çok, iş kazasının kimi unsur ve koşullarını, daha doğrusu, ne gibi “hal ve durumlarda” bir kazanın iş
kazası sayılacağı, “yer ve zaman” koşullarıyla sınırlayarak belirtilmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken, iş kazasının yalnızca hizmet akdi ile
bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara diğer bir ifadeyle 4/a ve 4/b sigortalılarına
tanınmış bir haktır. Dolayısıyla kanun maddesinde belirtilen bentlerden
hangileri kendi nam ve hesabına çalışanlar için uygulanabilecektir. Diğer
bir ifade ile hangi durumlarda meydana gelen kaza olayı kendi nam ve
hesabına bağımsız çalışanlar için iş kazası olarak değerlendirilecektir. Öncelikli olarak belirtilmesi gereken husus, kendi nam ve hesabına bağımsız
çalışanlarda işverenlik hususunun bulunmamasıdır. Sigortalılar faaliyet
konularında kendi nam ve hesabına çalışmaktadır ki, bu açıdan değerlendirildiğinde 5510 sayılı kanunun 13. Maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve
(e) bentleri sigortalı-işveren ilişkisine dayanan durumlara aittir. Dolayısıy248
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la bu bentlerde belirtilen faaliyetler esnasında meydana gelen kaza olayı,
diğer özel şartların da bulunması durumunda yalnızca 4/a sigortalıları için
iş kazası olarak değerlendirilecektir. 5510 sayılı kanunun 13. Maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri açısından ayrı ayrı değerlendirildiğinde, (a) bendinde yalnızca sigortalının işyerinde bulunduğu sırda meydana
gelen kaza olayının iş kazası olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.
İşyerinin tanımı 5510 sayılı kanunun 11. Maddesinin birinci fıkrasında:
“İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte
işlerini yaptıkları yerlerdir.” Olarak tanımlanmıştır.
İşyerinin tanımı 4857 sayılı İş Kanununda da yapılmıştır. 4857 sayılı
kanuna göre işyeri; “İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla
maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime
işyeri denir.
İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler)
ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım,
beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.
İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.”
22.05.2003 tarihinde yürürlükten kaldırılan eski iş kanunun birinci maddesinde tanımlanan iş yeri tanımında da benzer şekilde; “Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, işçi
çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere işyeri
denir.”denilmekdir.
VUK’ nun 156. Maddesinde yapılan tanıma göre işyeri: “Ticari, sınai,
zirai ve mesleki faaliyette işyeri, mağaza, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, çiftlik ve hayvancılık
tesisleri, dalyan ve voli mahalleleri, maden ve ocakları, inşaat şantiyeleri
ve vapur büfeleri gibi ticari ve mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen
veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.”
Asıl olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ve sonrasından diğer kanunlar açısından değerlendirildiğinde işyeri,
işin yapıldığı yerdir. Bu kapsamda işyeri, ticari, sınai, zirai veya mesleKASIM - ARALIK 2012
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ki faaliyetin yapıldığı yerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir çiftçinin
tarlası, bir doktorun muayenehanesi, bir manavın dükkanı ya da bir mali
müşavirin bürosu işyeri olarak kabul edilecektir. Bu durumun 5510 sayılı
kanunun 13. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi açısından değerlendirildiğinde, çiftçinin tarlasında, manavın dükkanında, doktorun muayenehanesinde ya da mali müşavirin bürosunda meydana gelen kaza olayı diğer
özel şartların da olması durumunda iş kazası olarak değerlendirilecektir.
5510 sayılı kanunun 13. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 4/b sigortalıları açısından değerlendirildiğinde, sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yani 4/b sigortalısı ise yürütmekte olduğu iş nedeniyle
meydana gelen kaza olayının iş kazası olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Burada önemli olan husus, sigortalının faaliyet konusu olmakta, yer
ve zamandan ziyade faaliyet konusunun icra edildiği sırada meydana gelen
kaza olayı iş kazası olarak değerlendirilecektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, manavın dükkanına ürün taşıdığı sırada, marangozun dolap tamiratı
için tamirin yapılacağı eve giderken meydana gelen kaza olayı diğer özel
şartların da olması durumunda iş kazası olarak değerlendirilecektir.
Tekrar belirtmek gerekirse, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 13. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen iş kazası
için belirtilen beş durumdan tüm bentler 4/a sigortalıları için uygulanabilecek iken 4/b sigortalıları için yalnızca (a) ve (b) bentlerinde belirlenen
durumlarda kazanın meydana gelmesi gerekmektedir.
3. İşverenin, 3. Kişinin Sorumluluğu ve Rücu
Kendi nam be hesabına çalışanlar açısından değerlendirildiğinde daha
önceden işverenlik ilişkisinin olmadığını belirtmiştik. İşverenlik ilişkisi
olmaması dolayısıyla herhangi bir işveren olamayacak ve bu doğrultuda
olmayan işverenin dolayısıyla sorumluluğu da bulunmayacaktır.
İş kazası, 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 rücu edilmektedir.
250
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Ayrıca Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle Kurumun sağlık hizmeti
sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına sebep olduğu
mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, Kurumun yaptığı sağlık
hizmeti giderleri tazmin ettirilir.
Dolayısıyla iş kazası 3. Bir kişinin kusuru nedeniyle gelmişse, sigortalıya ya da hak sahibine ödenecek tutarın yarısı oranında kişiye rücu edilecek, 3. Kişinin kastı ya da suç sayılır hareketi nedeniyle sigortalı sağlık
yardımı almışsa, bu tutarın da tamamı 3. Kişiden tazmin ettirilecektir.
4.Sonuç
01.10 2008 tarihinden yürürlükte bulunan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası kanununda belirtilen 4/b sigortalıları, iş kazası,
meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarına da tabi olmaktadırlar. Bu
çerçevede 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13. Maddesinin birinci fıkrasında (a) ve/veya (b) belirtilen durumlarda
meydana gelen kaza olayı diğer özel şartlarında bulunması durumunda,
4/b sigortalıları açısından iş kazası olarak değerlendirilecektir. İş kazasının
oluşmasında kusuru olan 3. Kişilere kişiye ya da hak sahibine ödenecek
tutarın yarısı kadar rücu edilmektedir.
KAYNAKÇA
T.C Yasalar (04.01.1961) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Ankara: Resmi Gazete (10703-10705sayılı)
T.C Yasalar (25.08.1971) 1475 Sayılı İş Kanunu Ankara: Resmi Gazete (13943 sayılı)
T.C Yasalar (22.05.2003) 4857 Sayılı İş Kanunu Ankara: Resmi Gazete (25134 sayılı)
T.C Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı)
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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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MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR STANDARDINA İLİŞKİN
UYGULAMA ÖNERİLERİ
APPLICATION SUGGESTIONS ABOUT ACOOUNTING POLICIES,
CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS STANDARD
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ*
Doç. Dr. Seçkin GÖNEN**
Öz
Muhasebede yapılan hataların düzeltilmesi konuları uzun yıllardır muhasebe literatüründe yer almakta ve ayrıntısıyla örneklendirilmektedir. Ancak, muhasebe politikaları ile muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin
literatürde oldukça ihmal edildiği gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı
da, muhasebe politikalarının istisnai durumlar dışında değiştirilmemesi,
değiştirilmesi halinde bu değişikliğin etkilerinin net bir şekilde ortaya konması, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin etkilerinin açıklanması ve
hataların düzeltilmesi gibi konuları kapsayan 8 numaralı “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” standardını
örnekler yardımı ile açıklamaktır. Çalışmanın bir diğer amacı da, TMS 8
ile gündeme gelen muhasebe politikaları ve hataların düzeltilmesi konuları
muhasebe çevreleri tarafından iyice anlaşılması ve sağlıklı uygulanır hale
getirmek için katkıda bulunmaktır. Çalışmada yer verilen örnekler aracılığı ile Politika değişikliğinin “Dipnot”, Tahmin değişikliğinin “Ek Kayıt”
ve Hataların ise “Finansal tablonun Yeniden Düzeltilmesi”ni gerektirdiği
tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri,
Hatalar
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Abstract
Concepts related with correction of errors in accounting have been existent in literature for many years and illustrated in detail. However, it is
observed that changes in accounting estimates and errors have been widely
neglected in literature contrarily. Aim of this study is to explain and exemplify Accounting Standard no.8 which includes issues like need for stability
of accounting policies apart from exceptions, clarification of effects of any
changes regarding, explanations of influences caused by changes in accounting estimates and correction of errors. Another purpose of this study is
to contribute the understanding and accurate implementation of accounting
policies and corrections of errors brought by IAS 8 in accounting field.
Through given illustrations in the study, it has been found that changes in
accounting policies require “Footnote”, changes in accounting estimates
entail “Additional Record” and errors necessarily call for “Readjustment
of Financial Statement”
Key Words: Accounting Policies, Accounting Estimates, Errors
1. GİRİŞ
Muhasebenin doğal uzantısı görünümündeki finansal tablolar, işletmenin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve mali yönden gelişmesinin
yeterli olup olmadığını belirleyen ve o işletme hakkında öngörümlemelerde bulunmaya yarayan tablolar olduğundan işletme çalışmalarının kontrol
edilmesine, işletmenin gelecekteki durumuna yön verebilecek kararların
alınmasına olanak sağlamaktadır.
Finansal tabloların hazırlanmasında yararlanılan temel muhasebe kavramlarından biri olan Tutarlılık Kavramı’na göre “Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde
değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, işletmeler, uyguladıkları muhasebe politikalarını
değiştirebilirler. Ancak, bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin
mali tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur”. Tutarlılık kavramına uyularak, muhasebe uygulamalarında değişiklikler yapılması, TMS
8’de yer alan muhasebe politikaları, muhasebe tahminleri ve hatalar çerçevesinde açıklanabilmektedir. Buna göre, standardın amacı; “muhasebe po18
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litikalarının seçilmesine ve değiştirilmesine ilişkin kriterleri belirlemek ve
muhasebe politikalarında ve tahminlerinde meydana gelen değişikliklerin
ve hataların düzeltilmesine ilişkin muhasebeleştirme ve açıklama esaslarını düzenlemektir. Standart, işletmenin finansal tablolarının geçerlilik ve
güvenilirliğini artırmayı ve işletmenin önceki dönemlerin finansal tablolarıyla ve diğer işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırılabilirliğini
sağlamayı amaçlamaktadır.” Standardın kapsamında, “muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması”, “muhasebe politikalarında ve muhasebe
tahminlerinde meydana gelen değişiklikler” ve “geçmiş dönem hatalarının
düzeltilmesi” ile ilgili muhasebe işlemleri gibi konular yer almaktadır. Ayrıca TMS 8 kapsamında “Geriye Dönük Uygulama” ve “Geriye Dönük
Yeniden Düzenleme” kavramları da açıklanmıştır. Geriye dönük uygulama, yeni bir muhasebe politikasının işlemlere, olaylara ve koşullara, söz
konusu politika hep kullanımdaymış gibi uygulanmasıdır. Geriye dönük
yeniden düzenleme ise, geçmiş dönem hatalarının düzeltilerek, düzeltilmiş
tutarların finansal tablolarda hiç hata olmamış gibi yer alması, ölçülmesi
ve açıklanmasıdır.
Bu çalışmada, muhasebe politikalarının olanaklar ölçüsünde değiştirilmemesi, değiştirilmesi halinde bu değişikliğin etkilerinin net bir şekilde ortaya konması, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin etkilerinin
açıklanması ve hataların düzeltilmesi gibi konuları kapsayan “TMS 8:Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar”
standardı incelenmiştir. Çalışmada standart metindeki sıra dahilinde “Muhasebe Politikaları”, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler” ve “Hatalar” konuları geliştirilen örnekler yolu ile açıklanmıştır.
2. Muhasebe Politikaları
TMS 8’ e göre muhasebe politikaları; “finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler,
esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalardır” şeklinde tanımlanmıştır.
Finansal tabloların belirli ilke ve kurallar esas alınarak hazırlanması
gerekmektedir. Bu ilke ve kuralları; Muhasebe uygulamalarına yön veren
temel kavramlar, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları, tekdüzen hesap sistemi ve tekdüzen hesap planı oluşturmaktadır.
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Böylece, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışları ile ilgili
bilgileri karşılaştırmalı olarak görmek isteyen kişilerin başka bir deyişle
finansal bilgi kullanıcılarının beklentileri, yıllar itibariyle aynı muhasebe
politikalarının izlenmesi ile karşılanabilir. Ancak, uygulanan politikaların
işletmenin gerçek durumunu yansıtmada yetersiz kalması, söz konusu politikaların değiştirilmesini gerektirir. Bu değişikliklerin etkilerinin mutlaka
açıklanması gerekir (Gürdal, 2008, 43).
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun kararlaştırdığı, işlemlerle, olaylarla ve koşullarla ilgili ve güvenilir bilgileri
içeren finansal tabloların TFRS tarafından tespit edilen muhasebe politikalarına uygun olması gerekmektedir Bu politikalarının uygulanmaması
için, söz konusu uygulamaların finansal tablo üzerindeki etkisinin önemsiz olması gerekir. Bununla birlikte, TFRS’den önemli olmayan sapmalara
neden olan uygulamaların bir işletmenin finansal durumunun, performansının ya da nakit akışlarının belli bir sunumunun elde edilmesi amacıyla
yapılması veya finansal tabloların bu amaçla düzeltilmesi uygun değildir.
Kurul tarafından yayımlanacak uygulama rehberi de, standartların bir parçası olmadığı için, finansal tablolar açısından bir gereklilik oluşturmamaktadır. Bununla birlikte, işlemler, olaylar ve koşullarla ilgili belirli bir TMS/
TFRS bulunmuyorsa, işletme yönetimi muhasebe politikasının geliştirilmesi ve uygulaması ile ilgili olarak alacağı kararlarda sonuca ilişkin bilgilerin; finansal tablo kullanıcılarının ekonomik karar verme ihtiyaçlarına
uygun ve güvenilir olmasını sağlamalıdır. İşletme yönetimi de söz konusu bu kararların uygulanmasında benzer veya ilişkili konularla ilgili diğer
TMS/TFRS’lerin getirdiği hükümleri ve varlıklar, borçlar, gelir ve giderlere ilişkin Kavramsal Çerçevede açıklanan tanımları, muhasebeleştirme
kriterlerini ve ölçme yaklaşımlarını dikkate almalıdır.
Bir TMS/TFRS farklı bir uygulamayı veya sınıflamayı gerektirdiği ya
da izin verdiği durumlar dışında, benzer işlem, olay ve koşullar için seçilen
ve uygulanan muhasebe politikaları tutarlı olmalıdır. Bu politikaların değiştirilmesi, karşılaştırılabilirliği zedeler. Muhasebe politikaları; bir TMS/
TFRS tarafından gerekli kılınıyorsa ve yapılan değişiklik finansal tabloları
daha uygun ve güvenilir olarak sunulmasını sağlayacaksa değiştirilebilir.
Ancak, daha önce meydana gelenlerden özü itibariyle farklı olan işlem
20
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veya olaylar için bir muhasebe politikasının uygulanması ve daha önce ortaya çıkmamış veya önem taşımamış işlem veya olaylar için yeni bir muhasebe politikasının uygulanması muhasebe politikası değişikliği olarak
sayılmamaktadır.
Bir işletme muhasebe politikalarındaki değişikliği, yeni bir TMS/
TFRS’nin uygulanması varsa, ilgili TMS/TFRS’ yer alan geçiş hükümlerine uygun bir şekilde yapmalıdır. Böyle bir hüküm yoksa, işletme muhasebe politikasındaki değişikliği geçmişe dönük olarak olarak uygulamalıdır.
Bununla birlikte, bir işleme, olaya ya da koşula ilişkin uygun bir TMS/
TFRS’nin olmaması durumunda, işletme yönetimi muhasebe standartlarının değişikliğe uğraması nedeniyle ilgili muhasebe politikasını değiştirmeyi tercih ederse, söz konusu bu değişikliği isteğe bağlı değişiklik olarak
muhasebeleştirilerek açıklanmalıdır.
Muhasebe politikasındaki değişiklik geçmişe dönük uygulanırsa, işletme etkilenen her bir özkaynak kaleminin finansal tablolarda bulunan
en eski döneme ilişkin açılış tutarını düzeltmeli ve söz konusu bu yeni
muhasebe politikası geçmiş dönemden beri uygulanıyormuşçasına geçmiş
dönemlerle karşılaştırılabilir bilgiler sunmalıdır. Bu bilgiler için mümkün
olan en eski dönemden başlayarak geçmişe dönük uygulama yapılmalıdır.
Açıklanmayan dönemlere ilişkin etki, ilgili sunulan en eski dönemin özkaynak kalemlerinin açılış bakiyesine yapılır. Düzeltme esas olarak ‘’geçmiş yıllar karları” kalemine yapılır. Ancak diğer özkaynak kalemlerine de
bu düzeltmeler yapılabilir.
Bir işletme, muhasebe politikasındaki değişikliğin geçmişe dönük kümülatif etkisini hesaplayamadığı için söz konusu yeni muhasebe standardını geçmişe yönelik olarak bütünüyle uygulayamıyorsa; mümkün olan
en yakın dönemin başından itibaren, yeni muhasebe politikasını ileriye
yönelik olarak uygular. Bu durumda, sunulan tarihten önceki döneme ait
düzeltmenin varlıklar, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar üzerindeki etkisi
göz ardı edilir.
Muhasebe politikası ile ilgili örneklere aşağıda yer verilmektedir:
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Örnek 1
ABC işletmesi süt ve süt mamulleri üreten bir işletmedir. Maliyet muhasebesi uygulamalarında yardımcı hizmet gider yerlerini esas üretim gider yerlerine dağıtırken yıllardan beri “Kademeli Dağıtım Yöntemi”ni
kullanmaktadır. Tüm maliyet raporları bu yöntemin uygulanmasıyla çıkarılmaktadır.
İşletme daha fazla ve hızlı rapor hazırlayabilmek için ERP (Enterprise
Resource Planning- Kurumsal Kaynak Planlaması) programı satın almış
ve adaptasyon çalışmalarını sürdürmektedir. ERP firmasının adaptasyon
çalışmalarında maliyet muhasebesi konusundaki danışmanları süt firmasına ikinci dağıtım işleminin “Matematiksel (Matriks) Dağıtım Yöntemi”
ile yapılmasının daha doğru sonuç vereceğini bu nedenle yeni programda
“Kademeli Dağıtım Yöntemi”nin terk edilerek “Matematiksel (Matriks)
Dağıtım Yöntemi”nin tercih edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak süt
işletmesinin mali işler müdürü” Matematiksel Dağıtım Yöntemi”nin daha
doğru sonuçlar verdiğinin bildirilmesine rağmen, işletmenin yıllardan beri
“Kademeli Dağıtım Yöntemi”ni kullandığını ve tüm maliyet raporlarının
bu varsayım altında hazırlandığını ifade ederek yöntem değişikliği istemediğini açıklamıştır. Geçmiş dönem-Cari Dönem karşılaştırılmasının “Kademeli Dağıtım Yöntemi” varsayımı altında yapıldığını yöntem değişikliği
gibi bir politika değişikliğinin dönemler arası karşılaştırmaları anlamsızlaştıracağını ifade etmiştir. İşletmenin ikinci dağıtım işlemini kademeli
dağıtım yöntemini kullanarak gerçekleştirdiği dipnotlarda belirtilmelidir.
Örnek 2
Y işletmesi geniş bir üretim hattına sahip olup, maliyet muhasebesi çalışmalarında çok sayıda anahtar kullanmaktadır. İşletmenin dağıtıma tabi
tuttuğu gider türü ve gider yeri sayısı aşağıdaki gibidir:
Birinci Dağıtıma Tabi Tutulan Gider Türü……………………… 128 tane
İkinci Dağıtıma Tabi Tutulan Gider Türü …………………………22 tane
Üçüncü Dağıtıma Tabi Tutulan Gider Yeri …………………………8 tane
Bu gider yeri ve gider türlerinin giderlerin dağıtımında kullanılan anahtarlar incelenmiş ve bunların çok az bir bölümünün zaman esaslı , birçoğunun ise zaman esaslı olmadığı için yeteri kadar doğru maliyet hesaplama22
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ya hizmet etmedikleri ortaya çıkmıştır. Buna göre zaman esaslı ve zaman
esaslı olmayan dağıtım anahtarlarının gider türü ve gider yerleri sayısının
aşağıdaki gibi dağılım gösterdiği anlaşılmıştır.
Zaman Esaslı

Zaman Esaslı Olmayan

Toplam

Birinci Dağıtıma Tabi Tutulan
Gider Türü

		

22		

106		

128

1		

21		

22

2		

6		

8

İkinci Dağıtıma Tabi Tutulan
Gider Türü

		

Üçüncü Dağıtıma Tabi Tutulan
Gider Yeri

		

Maliyet muhasebesi danışmanı barkot sistemine geçiş ile birlikte ve
kronometre kullanarak birçok maliyetin zaman esası dikkate alınarak gerçekleştirilebileceğini ifade etmiş dağıtım anahtarlarını gözden geçirerek
mümkün olanların zaman esaslı dağıtım anahtarları ile değiştirilmesinin
iyi bir muhasebe politikası değişikliği olacağını ifade etmiştir. Muhasebe
politikasının uygulanışı zaman esaslı dağıtım anahtarları artmış ve daha
doğru maliyet hesaplama imkanı doğmuştur. Politika değişikliğinden sonra
dağıtım anahtarlarının görünümü aşağıdaki gibi oluşmuştur:
			
Zaman Esaslı Zaman Esaslı Olmayan Toplam
Birinci Dağıtıma Tabi Tutulan
Gider Türü

		

68		

60		

128

12		

10		

22

6		

2		

8

İkinci Dağıtıma Tabi Tutulan
Gider Türü

		

Üçüncü Dağıtıma Tabi Tutulan
Gider Yeri

		

Zaman esaslı dağıtım anahtarları ile ilgili geçmişe ilişkin politika değişikliği dipnotlarda belirtilmelidir.
Örnek 3
X işletmesi muhasebe bilgi sistemini değiştirmeye ve yenilemeye karar vermiştir. Bu amaç doğrultusunda yeni bir Kurumsal Kaynak Planlama
(ERP) programı satın almıştır. İşletmenin mevcut programdaki muhasebe
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verileri ve bilgileri yeni programa yüklenmektedir. Stokların yeni programa aktarılması aşamasında stokların izlenmesinde barkod uygulamasına
geçilmesine karar verilmiş; işletme eski programda tartılı ortalama yöntemi uygularken yeni programda hareketli ortalama yöntemi uygulayabileceğini öğrenip, stok değerlemesini bundan böyle tartılı ortalama yöntemine
göre değil hareketli ortalama yöntemine yapmaya ilişkin politika değişikliğine gitmiştir. Söz konusu politika değişikliği dipnotlarda gösterilmelidir.
Örnek 4
X işletmesi temel politika olarak kar payı ve vergi ödeme yerine, dönem
karını mümkün olduğunca işletmede tutup aktifleri güçlendirmek ve mümkünse yeni yatırımlar yaparak rakipler ile daha güçlü mücadele edebilecek
gibi bir işletme politikası saptamıştır.
Bu işletme politikasından hareket ile şöyle bir muhasebe politikası belirlemiştir. Amortismana tabi tüm iktisadi değerler kullanım sürelerinin
%60’ında azalan bakiyeler yöntemine amortismana tabi tutulacak, kalan
%40’lık ömürlerinde yöntem değiştirilecek doğrusal amortisman yöntemine göre amorti edilecektir. Bu politikayla erken yıllarda daha fazla amortisman gideri kaydedilmesi sağlanacaktır.
İşletmenin, maliyeti 20 milyar TL olan bir duran varlığa ilk üç yıl azalan bakiyeler yöntemine göre, son iki yıl ise normal amortisman yöntemine
geçerek bu yöntemle amortisman hesapladığını varsayalım. Bu durumda
yıllar itibariyle ayrılacak amortisman tutarları ile amortisman oranları aşağıda verilen tablolardaki gibi gerçekleşecektir (Yükçü, 2009, 481-482).
Amortismanların yöntem değiştirmeden, her yıl azalan bakiyeler yöntemine göre hesaplanması durumunda ayrılacak yıllık amortisman tutarları
ile amorti edilme oranları aşağıdaki gibi olacaktır;
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Yıl
1
2
3
4
5

Amortismana Amortisman
Esas Tutar
Oranı (%)
(Milyon TL)
20.000
12.000
7.200
4.320
2.592

Toplam

40
40
40
40
-

ÇÖZÜM

Yıllık
Amorti
Amortisman
Edilme
Tutarı (Milyon Oranı
(%)
TL)
8.000
40
4.800
24
2.880
14,4
1.728
8,64
2.592
12,96
20.000
100,00

Son iki yıl azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçilmesi halinde tablo aşağıdaki gibi olacaktır;

Yıl
1
2
3
4
5
Toplam

Amortismana
Amortisman
Esas Tutar
Oranı (%)
(Milyon TL)
20.000
40
12.000
40
7.200
40
4.320
50
4.320
50

Yıllık Amortisman
Tutarı (Milyon TL)
Azalan
Normal
Amorti
Bakiyeler Amortisman
Edilme
Yöntemi
Yöntemi
Oranı (%)
8.000
40
4.800
24
2.880
14,4
2.160
10,8
2.160
10,8
15.680
4.320
100,00

Yukarıdaki tabloların incelenmesi sonucunda, azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçilen 4. yılda ayrılacak amortisman tutarı, toplam maliyet tutarı üzerinden bakıldığında, azalan bakiyeler
yöntemine göre % 2,16 artış göstermiştir.
Yöntem değişikliğine azalan bakiyeler yönteminde ayrılacak yıllık
amortisman tutarı (1.728.000.000 TL) ile normal amortisman yönteminde
ayrılacak yıllık amortisman tutarı (2.160.000.000 TL) açısından bakılacak
olursa, dördünce yılda % 25 oranında fazla amortisman ayırma olanağının
ortaya çıktığı görülmektedir.
Yöntem değişikliğine gidilmesi nedeniyle son iki yıla ilişkin amortisman oranı net değer üzerinden % 50’ye ulaşmaktadır ki, bu oran yasalarda
tanımlanmayan bir orandır.
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Örnek 5
X İşletmesi tam maliyet sistemine göre gelir tablosu hazırlamaktadır.
İşletme UFRS uygulamalarına tam uymaya karar vermiş ve değişken maliyet sistemine göre maliyet muhasebesi uygulamalarını sürdürecektir. Değişken maliyet sistemine geçildiğinde gider yeri, faaliyet merkezi ve mamul bazında giderler, sabit giderlerden ayrı hesaplanabilecek ve katkı payı
analizi yapılabilecektir. Bu politika değişikliği dipnotlarda ifade edilmiştir.
X işletmesi otomotiv parçaları üreten bir işletmedir. 2934-701-A nolu
dişliye ilişkin maliyet verileri aşağıdaki gibidir.
Maliyet
Sabit/
Maliyet
Maliyet Türleri
Kalemleri
Değişken
150,00 TL
D.İ.M. Malzeme
Değişken
Direkt İşçilik
70,00 TL
Gideri
40,00 TL Kadrolu
Sabit
Mevsimlik ve Fazla
30,00 TL
Değişken
Mesai
Genel Üretim
100,00 TL
Gideri
6,00 TL Endirekt Malzeme
Değişken
Endirekt İşçilik
14,00 TL
Sabit
Giderleri
25,00 TL Enerji
Değişken
10,00 TL Danışmanlık
Sabit
14,00 TL Sosyal Hizmetler
Sabit
7,00 TL Kira
Sabit
3,00 TL Emlak Vergisi
Sabit
Dışarıdan Sağ. Fayda
12,00 TL
Değişken
ve Hiz.
6,00 TL Amortisman
Sabit
4,00 TL Faiz
Değişken
Faaliyet Giderleri 50,00 TL
5,00 TL Ar-Ge Gideri
Sabit
25,00 TL Yönetim Gideri
Sabit
Pazarlama Satış Dağ.
10,00 TL
Sabit
Gideri (ücret)
Pazarlama Satış
10,00 TL Dağ. Gideri (prim ve Değişken
komisyon)
26
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Aşağıdaki tabloda tam maliyetleme ve değişken maliyetleme sistemine göre iki ayrı birim maliyetin hesaplanışı verilmiştir.
Tam Maliyet
Değişken
(VUK)
Maliyet (UFRS)
DİMM
150
150
Sabit Direkt İşçilik Gid.
40
----Değişken Direkt İşçilik Gid.
30
30
Sabit GÜG
53
----Değişken GÜG
47
47
Sanayi Birim Maliyet
320
227
40
----Sabit Faal.Gid.
Değ.Faal.Gid.

10

10

Birim Maliyet

370

237

Örnek 6
X İşletmesi bir üretim işletmesi olup üretilen malın maliyetine VUK
275 maddesi gereği genel üretim giderlerine %25 pay vermektedir. İşletme 01.01.20X1 tarihinden itibaren tümüyle UFRS düzenlemelerine uymaya karar vermiştir. Bu karara istinaden artık genel üretim giderlerinden
üretim maliyetine pay vermeyip bu giderleri doğrudan dönem gideri olarak
kaydedecektir. Bu politika değişikliği finansal tablo kullanıcılarına dipnotlarda gösterilerek duyurulmuştur.
3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler
TMS 8’ e göre muhasebe tahminlerindeki değişiklik; “bir varlık veya
yabancı kaynağın defter değerinin veya bunların cari durumunun saptanmasından ve gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan, dönemsel kullanım tutarının değişimi nedeni ile
yapılması gereken düzeltmelerdir”. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yeni bir bilgiden veya gelişmeden kaynaklanır, dolayısıyla, hataların
düzeltilmesi anlamına gelmez.
Tahminler en güncel ve güvenilir bilgilere dayalı olarak yapılır. Örneğin, şüpheli alacaklar, kullanımdan kalkmış stoklar, amortismana tabi varlıkların faydalı ömürleri veya gelecekteki ekonomik faydalarının beklenen
yararlanma şekilleri, garanti yükümlülükleri hakkında tahminler yapmak
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gerekir. Tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması durumunda, yeni
bir bilgi elde edilmesi veya deneyim kazanılması sonucunda, tahminin revize edilmesi gerekebilir.
Muhasebe politikasındaki bir değişiklik ile muhasebe tahminindeki bir
değişikliği ayırmanın zor olduğu hallerde söz konusu bu değişiklik, bir
muhasebe tahmini değişikliği olarak kabul edilir.
Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi ileriye dönük olarak, kar
veya zarar ile ilişkilendirilerek sadece değişikliğin yapıldığı cari dönem
ile ilgiliyse değişikliğin yapıldığı dönemde veya gelecek dönemler ile de
ilgiliyse hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde
finansal tablolara yansıtılmalıdır:
Muhasebe tahminlerindeki değişikliğin etkileri varlık, yabancı kaynak
veya özkaynak kalemlerinde değişiklik yaratıyorsa, ilgili varlık, yabancı
kaynak veya özkaynak kaleminin defter değerleri değişikliğin yapıldığı
dönemde düzeltilmelidir.
Muhasebe tahminindeki bir değişikliğin etkisinin ileriye yönelik olarak finansal tablolara yansıtılması, tahminde değişiklik yapıldığı tarihten
sonraki işlemlere, olaylara ve koşullara uygulandığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Muhasebe tahminlerindeki bir değişiklik sadece cari dönemi etkileyebileceği gibi, hem cari hem de gelecek dönemleri etkileyebilir.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi
olması beklenen bir muhasebe tahminindeki değişikliğin niteliği ve tutarı
finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin tahminin
mümkün olmadığı durumlar hariç, ayrı ayrı açıklanır. Gelecek dönemlere
ilişkin etkinin tahmininin mümkün olmaması nedeniyle açıklama yapılmıyorsa, işletme bu durumu belirtir.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile ilgili örneklere aşağıda yer
verilmektedir:
Örnek 1
KUZEY işletmesi fotoğrafçılık sektöründe çalışmaktadır. Önemli seremonilerin fotoğrafları çekilmekte ve baskısı yapılmaktadır. İşletme,
02/12/20X1 tarihinde 1.000.000 TL’ye 5 yıllık ömür olan bir fotoğraf baskı makinesi satın almış, 2 yıl doğrusal amortisman ayırdıktan sonra baskı
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makinesinin çok daha tekamül etmiş ve kaliteli hızlı çalışan baskı yapan
yeni bir versiyonunun piyasaya sürülmüş olduğunu öğrenmiştir. Yeni versiyon makine yine 1.000.000 TL’ye alınacaktır. Eski makine ise 200.000
TL’ye mütevazi işler yapan başka firmalara satılabilecektir. Bu düşünceden hareketle eski makine zararına satılmış, yeni makine alınmıştır. Bu
uygulama muhasebe tahminlerindeki, baskı makinesinin faydalı ömrünün
tahmininde değişiklik olarak dikkate alınmalıdır.
Örnek 2
GÜNEY işletmesi, yüksek fiyatlı beyaz eşya ürünleri üretip satmaktadır. Tüm ürünler, 1 yıllık garanti kapsamındadır. İşletme, ürünler için garanti karşılığını önceki dönemlerdeki garanti kapsamındaki hizmet bilgileri doğrultusunda muhasebe kayıtlarına aktarmaktadır. 2011 yılı içerisinde,
GÜNEY işletmesi, üretip sattığı araçların kusurlu olduğunu fark etmiştir.
Bu nedenle, işletme söz konusu kusurlu üretilen araçlarla ilgili olarak 2012
yılında daha fazla garanti kapsamında talep geleceğini beklemektedir. İşletme bu beklenen artışı “muhasebe tahminindeki değişikler” olarak kayıtlara almıştır. İşletmenin cari yılda garanti kapsamındaki talepler için
ek karşılık ayrılması bir muhasebe tahmini değişikliğidir. Çünkü garanti
karşılığının belirlenmesinde esas alınan konu, önceki dönemlerde garanti
kapsamında verilen hizmetlerin dikkate alınmasıdır.
Örnek 3 (Mirza ve Holt, 2011,65-66; Parlakkaya, 2010,78-79’dan
uyarlanmıştır)
ABC işletmesi, 1 Ocak 20X0 tarihinde bir fotoğraf baskı makinesini
1.200.000 TL’ye satın almıştır. Makinenin faydalı ömrü 8 yıl, hurda değeri ise 30.000 TL olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 20X2 tarihinde 2 yıllık
kullanımından sonra, işletme makinenin faydalı ömrünü ve hurda değerini
yeniden gözden geçirmeye karar vermiş ve bu konuda teknik uzmanlardan
yardım almıştır. Böylece 1 Ocak 20X2 tarihinde makinenin kalan faydalı
ömrü 3 yıl, hurda değerinin ise 200.000 TL olduğu belirlenmiştir. 20X2
yılı ve gelecek yılların revize olmuş yıllık amortisman tutarları aşağıdaki
gibi hesaplanmıştır.
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Yıllık Amortisman Tutarı
= (1.200.000-30.000) (8 yıl)
			
= 146.250 TL
Revize işleminden sonra yıllık amortisman tutarı ise aşağıdaki gibidir.
1 Ocak 2012 Net Defter Değeri = (1.200.000 – (146.250X2)
				
= 907.500 TL
Revize Yıllık Amortisman = (Net Defter Değeri – Revize Hurda Değeri) / Kalan Faydalı Ömür
Revize Yıllık = (907.500 – 200.000) / 3 = ~235.833
Örnek 4 (Demir ve Bahadır, 2011:148’den uyarlanmıştır)
ABC işletmesi finansal durumu iyi olmadığı için piyasadaki birçok tedarikçisine olan borcunu ödeyemeyen bir müşterisinden olan alacağının
şüpheli duruma düştüğünün tespit etmiştir. Söz konusu alacak 31 Aralık
2010 tarihli finansal durum tablosunda 260.000 TL brüt tutar- 260.000
TL şüpheli alacak karşılığı olarak raporlanmıştır. 31 Aralık 2011 tarihinde
müşterinin tasfiye edileceği ve tasfiye sonucunda A işletmesinin alacağına
karşılık bu müşteriden 160.000 TL’lik tutarı kısa bir süre içinde tahsil edilebileceği öğrenilmiştir.
A işletmesinin muhasebe tahminindeki 160.000 TL değişikliği 2011
yılı dönem net karına artış olarak dahil etmesi gerekir. Bunun için daha
önce ayrılmış karşılık 160.000 TL azaltılarak gelir kaydedilir. Şüpheli
duruma düşen alacak tutarının tamamı için karşılık ayırmak muhasebenin
ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkesi gereğidir. İlgili dönemde şüpheli duruma
düşen bir alacaktan daha az tutarda karşılık ayırmak bir hata işlemini de
örneklemektedir.
4. Hatalar
Faaliyet alanı ne olursa olsun, işletmelerin muhasebe hataları ile karşılaşması her zaman mümkündür. Söz konusu bu hatalar; matematiksel
yanlışlıklar, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde yanlışlıklar, bilgi
unutulması, kasıt ve suiistimallerden oluşabilir (Elitaş, 2011,83).
TMS 8’ e göre geçmiş dönem hataları, işletmenin bir veya daha önceki
finansal tablolarında, güvenilir bilgiyi kullanmaması veya yanlış kullanması sonucu ortaya çıkan aşağıda sıralanan, ihmaller veya yanlış bilgi30
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lendirmelerdir. Hatalar, finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi,
sunulması ve açıklaması sırasında ortaya çıkar. Eğer finansal tablolar,
önemli bir hata veya işletmenin finansal durumunu, finansal performansını veya nakit akışlarını yanlış göstermeye yönelik önemsiz de olsa kasıtlı
yapılmış ön bir hatayı içeriyorsa, TFRS’ye uygun değildir. Cari dönemde
yapılan hatalar finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa cari dönemde düzeltilmelidir. Ancak bazı durumlarda hatalar, sonraki dönemlerde
fark edilir ve bu geçmişe yönelik hatalar karşılaştırmalı bilgilerde izleyen
dönemlere ilişkin finansal tablolarda düzeltilir.
İşletme önceki dönem hatalarını fark edildikten sonra onaylanacak ilk
finansal tablo setinde geriye dönük olarak düzeltmeli ve bu işlemini ya hatanın yapıldığı döneme ait karşılaştırmalı tutarlarını yeniden düzenleyerek
ya da hata sunulan en eski finansal tablo döneminden daha önce ortaya
çıkmışsa, söz konusu geçmiş döneme ait varlık, yabancı kaynak ve özkaynak açılış tutarlarının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltmelidir.
Hataya ilişkin döneme özgü veya kümülatif etkilerin hesaplanamadığı durumlar haricinde önceki dönem hataları geriye yönelik yeniden düzenleme yoluyla düzeltilirler. Bununla birlikte etkilerin hesaplanamadığı
durumlarda ise, işletme geriye yönelik yeniden düzenlemenin mümkün
olduğu en eski dönemin varlık, yabancı kaynak ve özkaynaklarının açılış
tutarlarını yeniden düzenler ve bu cari dönem de olabilir.
Hataya ilişkin tüm geçmiş dönemlerin kümülatif etkisinin cari dönemin
başı için hesaplanamadığı durumlarda, işletme, karşılaştırmalı bilgilerini
uygulamanın mümkün olduğu en yakın dönemin başından itibaren ileriye
yönelik olarak yeniden düzenler.
Önceki dönemlere ilişkin hataların düzeltme etkileri, hataların fark edildiği döneme ilişkin kar veya zarara aktarılmaz. Geçmiş dönemlere ilişkin
özet finansal veriler de dahil olmak üzere geçmiş dönemle ilgili tüm bilgiler mümkün olan en eski döneme kadar geriye yönelik yeniden düzenlenir.
Geriye dönük hataların etkilerinin tutarlarının belirlenemediği durumlarda
(örneğin bir muhasebe politikasının yanlış uygulanması) işletme, karşılaştırmalı bilgileri mümkün olan en yakın dönemden itibaren ileriye dönük
olarak yeniden düzenler. Bu nedenle varlık, yabancı kaynak ve özkaynakların yeniden belirlenecek kümülatif tutarları göz önünde bulundurulmaz.
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Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ise, hataların düzeltilmesinden
çok farklıdır. Tahmin, niteliği gereği tam olmayan bilgileri esas aldığı için
düzeltilmeye gereksinimi bulunmaktadır. Daha sonra edinilen veriler bu
tahmini ya doğrular ya da yanlışlığını ortaya koyar. Hata ise, karar alma
sırasında eldeki bilginin yanlış kullanımı olup, daha sonraki bir tarihte bu
durum saptanır. Söz konusu saptama, elde edilen yeni bilgilerden kaynaklanmamaktadır (Sağlam vd, 2012: 958). Muhasebe tahminleri, yapıları
nedeniyle, yaklaşık tutarlar ile ifade edilebildiği için, ek bilgilerin öğrenilmesi sonucunda bu tahminlerde revizyon yapılması konusu gündeme
gelir. Örneğin; geçmiş dönemlerde güvenilir biçimde tahmin edilememiş
bir olasılıktan kaynaklanan gelir veya gider unsuru, temel hata düzeltmesi
değildir.
Bazı durumlarda, cari dönemde karşılaştırılabilirlik sağlanması için, bir
veya daha önceki geçmiş dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgilerin düzeltilmesi uygulanabilir değildir. Örneğin; geçmişe dönük uygulama gerektiren yeni bir muhasebe politikasına (önceki dönemlere yönelik uygulama
dahil) veya geçmişe dönük yeniden düzenleme gerektiren geçmiş dönem
hatalarının düzeltilmesine ilişkin bilgilerin toplanması veya bu bilgilerin
yeniden derlenmesi mümkün olmayabilir.
Finansal tablo dipnotlarında, muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar ile ilgili kamuoyuna yapılacak açıklamalarda aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir (Sağlam vd, 2012: 960):
• Uygulanan standardın başlığı
• Muhasebe politikası değişikliğinin varsa ilgili geçiş hükümlerine uygun olarak yapıldığı
• Muhasebe politikası değişikliğinin açıklanması
• Muhasebe politikası isteğe bağlı değişiklikler ile ilgili açıklamalar
• Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlerde
etkisi olması beklenen bir muhasebe tahminindeki değişikliğin niteliği
ve tutarı
• Geçmiş dönem hatalarının niteliği ve düzeltme tutarı
• Geçiş hükümlerinin varsa açıklanması
• Geçiş hükümlerinin varsa gelecek dönemle olası etkileri
• Cari ve sunulan her bir önceki dönem ile ilgili düzeltme tutarları
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• Eğer mümkünse sunulmayan dönemlerden önceki dönemlere ilişkin
düzeltme tutarları
• Muhasebe politikasındaki değişikliğin hangi tarihten itibaren ve ne
şekilde uygulandığı
Yukarıdaki açıklamaların sonraki dönemlere ilişkin finansal tablolarda
yinelenmesi şart değildir. Hatalar ile ilgili örneklere aşağıda yer verilmektedir:
Örnek 1
Bağımsız denetim firması olan ABC işletmesi, yaptığı bir denetim sırasında müşteri işletmenin alacaklarının niteliğine bakmaksızın tamamına
karşılık ayırdığı belirlemiştir. Hatanın nedeni araştırıldığında herhangi bir
kasıt olmadığı, muhasebe sorumlusunun bilgileri yanlış yorumladığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu hata, finansal tablo henüz onaylanmadığı için
düzeltilmiştir.
Örnek 2 (Demir ve Bahadır, 2011:151’den uyarlanmıştır)
ABC işletmesi, 2012 yılı finansal tablolarını düzenlerken, 2011 yılında
bilgi işlem sisteminde oluşan bir hata nedeniyle ürün maliyetlerinin hatalı
hesaplandığını belirlemiştir. Bu hatanın 2011 yılı finansal tablolarında satılan malın maliyetinin olması gerektiğinden 80.000 TL daha düşük ve ticari
mal stoklarının olması gerektiğinden 80.000 TL daha yüksek raporlanmasına neden olduğu belirlenmiştir. İşletme yönetimi TMS’ye uygun bir
şekilde geriye dönük uygulama gerçekleştirmeye karar vermiştir. Geçmiş
dönem hataları ile ilgili düzeltmeler geçmiş yıllar karları hesabı üzerinden
yapılır. Bu nedenle, önceki yılda satışların maliyetine kaydedilerek gider
yazılması gereken 80.000 TL’lik tutar geçmiş yıllar karlarının 1 Ocak
2012 tarihli değerinden indirilir. Ayrıca stoklardaki 80.000 TL’lik azalış ta
ticari mallar hesabından düşülür.
Örnek 3
Hataların düzeltilmesi uygulaması vergi boyutunda ülkemizde yıllardır
uygulanmaktadır. Bu uygulamayı, dağıtılacak karın doğru tespitinde TFRS
açısından düşünerek de örnekleyebiliriz.
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a) İşletmelerin yıl içerisinde istemeden yaptıkları hatalar vergi matrahını olduğundan düşük hesaplanmasına neden olabilir. İşletme yönetimi bu
hatayı herhangi bir vergi incelemesinden önce kendisi belirler ve düzeltme
beyannamesi ile bağlı bulunduğu vergi dairesine VUK madde 371 pişmanlık uygulaması ile bildirirse eksik hesaplanan vergiyi ödeyerek daha büyük
vergi cezalarından kurtulmaktadır. Düzeltme beyannamesi verilmesi bir tür
vergi boyutuyla hataların düzeltilmesi uygulamasıdır.
b) Maliye Bakanlığı vergi denetimi açısından faaliyette bulunan mükelleflerin çok düşük bir oranını vergi denetimine tabi tutabilmektedir. Çok
büyük bir oran (%99’a varan) denetlenememektedir. Bu nedenle Bakanlık
vergi gelirlerini arttırabilmek amacıyla belirli aralıklar ile (3-5 yılda bir)
farklı isimler ile (matrah düzeltme, vergi affı vb.) vergi cezasının affına
ilişkin yasal düzenlemeler yapar. Bu düzenlemelerden yararlanmak isteyen
vergi mükellefleri ek matrah artırımı bildiriminde bulunarak biraz daha
ek vergi ödemeyi kabul edip ödeyerek, ek matrah artırım bildiriminde
bulunulan yıla ilişkin vergi denetimine uğrama ihtimalinden kurtulurlar.
Maliye Bakanlığı ek matrah artırım bildiriminde bulunulan mali yılları denetlemez. Yasal düzenlemeler bu vaat ile yapılır. İşletmelerin bu tür yasal
düzenlemelere ilişkin ek matrah bildirimi elde edilmiş bir gelirin bir hata
sonucu matraha eklenmemiş olmasından veya yasal olarak gider kabul
edilmeyen bir giderin matrahtan düşülmesinden kaynaklanan bir hata olabilir. Dolayısıyla vergi affı uygulaması ile de olsa yapılan ek bildirim bir
hatanın düzeltilmesine dayanmaktadır.
SONUÇ
Muhasebe literatüründe muhasebe alanında yapılan hataların düzeltilmesi konusunda birçok çalışma bulunmaktadır. Buna rağmen, muhasebe
politikaları ve muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile ilgili az sayıda
çalışmaya rastlanmaktadır. TMS 8: “Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” standardı bu konuyu gündeme
getirmiştir. Muhasebe yoluyla elde edilen verilerin karşılaştırılabilirliği açısından göz önünde bulundurulan “Tutarlılık” kavramı çerçevesinde muhasebe uygulamalarında değişiklikler yapılması bu standartta yer almaktadır.
TMS 8, işletmenin finansal tablolarının geçerliliğini ve güvenilirliğini
34
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arttırmakla birlikte, karşılaştırılabilirliği amaçlamaktadır. Bu çalışmada,
muhasebe politikalarının seçimi, muhasebe tahminlerinde oluşan değişiklikler ve hataların düzeltilmesi ile ilgili konuları kapsayan bu standardın
daha iyi anlaşılması için her bir konuya ilişkin örnekler sunulmuştur. Çalışmada yer verilen örnekler aracılığı ile Politika değişikliğinin “Dipnot”,
Tahmin değişikliğinin “Ek Kayıt” ve Hataların ise “Finansal tablonun Yeniden Düzeltilmesi”ni gerektirdiği ortaya konmuştur. Söz konusu bu örnekler aracılığı ile konunun daha iyi anlaşılması ve uygulanabilmesi için
katkı sağlamak amaçlanmakta ve okuyuculara oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir.
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MUHASEBE HILELERINİN ÖNLENMESİ VE ORTAYA
ÇIKARILMASINDA KULLANILAN ÇAĞDAŞ ARAÇ VE
YÖNTEMLER
THE USE OF CONTEMPORARY TOOLS AND METHODS FOR
PREVENTING AND DETECTING ACCOUNTING FRAUDS
Yrd. Doç. Dr. Canol KANDEMIR*
Yrd. Doç. Dr. Şenol KANDEMIR**
Öz
AB ve özellikle ABD’de yaşanan ve çeşitli muhasebe hileleri içeren
büyük boyutlu şirket iflâslarından sonra işletmeler ve kamu kuruluşları bir
yandan muhasebe hilelerini önleme ve ortaya çıkarmada kullanılan geleneksel araç ve yöntemlerin etkinliğini sorgularken diğer yandan yeni ortaya çıkan birtakım araç ve yöntemleri de daha sık ve yaygın biçimde kullanmaya başlamıştır. Çağdaş mekanizmaların kullanımı genellikle muhasebe
hilelerini ortaya çıkarma ve önlemede muhasebe ve denetim alanına hukuk,
güvenlik, teknoloji gibi yakından bağlantılı diğer alanların katkı ve destek
vermesi biçiminde olmaktadır. Söz konusu mekanizmalar geleneksel mekanizmaları ikâme etmemekte, tam tersine hile ile mücadele gibi zor ve bir
ya da birkaç kurumun yetki ve yeterliliğini aşan bir görevin ve sorumluluğun sorumlu taraflarca etkili bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı
olmaktadır. Yeni araç ve yöntemlerin etkinlik derecelerinin göreli olarak
yüksek olması ve muhasebe hilelerinin giderek daha örgütlü ve karmaşık
bir hale gelmesi göz önüne alındığında muhasebe hileleri ile mücadelenin
elde mevcût bütün araç ve yöntemler ile geleneksel ve çağdaş yöntemlerin
birlikte ve eşgüdüm içinde kullanılması ile yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çalışma ilgili muhasebe ve denetim yazınının gözden geçirilmesiyle yeni mekanizmaların genel olarak ve özellikle nasıl kullanıldığını ve
etkili biçimde kullanılabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Hile İncelemesi, Anonim İhbar Hatları, Kurumsal
Yönetim, Veri Madenciliği, Nitelikli Finansal Raporlama.
* Çağ Üniversitesi, İİBF
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Abstract
In the EU and especially USA, upon the occurrence of large-scale accounting scandals which involve various accounting frauds, the corporations
and state-owned enterprises questioned on one hand the effectiveness of
traditional tools and methods used to prevent and detect accounting frauds,
on the other hand they began to use newly arisen tools and methods more
frequently and commonly. The use of contemporary tools and methods
brings the fields of accounting and auditing the support ond contributions
of other closely-related fieds such as law, security, and technology. New
tools and methods in question do not substitute for the traditional ones,
but enable all parties in charge to perform and discharge such a difficult
task and responsibility like the prevention and detection of accounting
frauds,which falls outside the scope of authority and competence of one
or a few parties only. Taking relatively high effectiveness of new tools and
methods and highly organized and complex nature of accounting frauds,
it is obvious that the fight against accounting frauds should be carried out
with the help of all tools and methods in hand, namely by using traditional
and contemporary tools in a cooperative and coordinated manner. By review of the relevant literature in accounting and auditing, this study aims at
introducing how these new mechanisms are presently used and how they
can effectively be used in general and particularly in preventing and detecting accounting frauds.
Key Words: Fraud Examination, Anonymous Hotlines, Corporate Governance, Data Mining, Quality Financial Reporting.
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I.GIRIŞ
Muhasebe hilelerini önleme ve ortaya çıkarmada etkili olduğu düşünülen kontrol ve denetim mekanizmaları sanıldığı kadar etkili olamamaktadır.
Nitekim hile ile ilgili birçok istatistik ve araştırma, kontrollar ve bağımsız
denetimleri en etkili araçlar arasında göstermemektedir. Özellikle 2002’de
ABD’de çıkarılan SOX1 muhasebe reformu yasasında hileye karşı öngörülen tüm kontrollara ve SAS No.992 hile standardında hile risk değerlendirmesinin zorunlu hale getirilmesine rağmen, hilelerin ortaya çıkarılmasında
en etkili yol denetimler ya da kontrollar değil, yapılan ihbarlar olmaya devam etmektedir. Bu bakımdan şüpheli eylem ve işlemler ile ilgili ihbarların
anonim (isim ve kimlik belirtmeden) olarak yapılabileceği ihbar hatlarının
önemli olduğu düşüncesi giderek yerleşmiştir. Nitekim hilelerin %46.2’si
ihbarlardan yola çıkarak ortaya çıkarılmış ve ihbarların büyük çoğunluğu
ise (%57.7) işletme çalışanları tarafından yapılmıştır. Hilelerin başka çalışmalar sırasında rastlantılar3 sonucu olması ortaya çıkarılması da üçüncü en
etkili araç (%20) olarak dikkat çekmektedir. (ACFE, 2008:4, 18-23)
1988 yılında ACFE4’nin kuruluşundan bu yana hile incelemesi (fraud
examination) adı altında yeni bir mesleğin ortaya çıktığı görülmektedir.
Muhasebe, hukuk, psikoloji, kriminoloji ve müfettişlik görevlerini birleştiren bu meslek hilenin bütün boyutlarıyla incelenmesini amaçlamaktadır.
Uygulamada daha çok hile ile ilgili riskli durumlar teşhis edildikten sonra
hile yöntemi, hileyi yapan kişiler ve hilenin sonuçlarını belirlemek için
işletmelerce görevlendirilen hile incelemecilerinden5 yararlanmak hata ve
hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması çalışmalarına katkı sağlayabilmektedir. Hile odaklı görüşme tekniği de hile incelemesi kapsamında ele
alınabilir. ABD’deki denetim standartlarında, hile incelemecilerinden denetim çalışmaları sırasında da yararlanılması önerilmiş, ancak bu tür bir
uygulama henüz yaygınlık kazanmamıştır.
1 Sarbanes Oxley Act (2002)
2 Statement of Auditing Standard No.99, Consideration of Fraud in a Financial Statement
Audit (2002)
3 Rastlantılar yerine göre bir müşteri şikâyeti, beklenmeyen şekilde işe gelmeme ya da
işten ayrılmalar, yanlış kişiye açılan bir telefon olabilmektedir. (Coenen, 2008:122-3)
4 Association of Certified Fraud Examiners
5 Certified Fraud Examiners (CFE)
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Ayrıca kurumsal yönetimin yapılan yasal düzenlemelerin katkısıyla
daha geniş bir uygulama alanı bulduğu gözlenmekte ve bağımsız üye konusu özellikle vurgulanmaktadır. Veri madenciliği de hemen hemen tüm
araç ve yöntemlerinin etkinliğini arttırmada kullanılabilecek bir araç konumunda bulunmaktadır. Son olarak, nitelikli finansal raporlama yasalara
göre verilmesi gereken asgarî ve geçmişe yönelik bilgilerle ile değil, sağlıklı iktisadî ve ticarî kararlar alınmasına olanak verecek derinlik, genişlik
ve güncellikte bilgiler verilmesini öngörmekte ve dolayısıyla piyasalarda
geçerli olan bilgi yetersizliği ve asimetrisi sorununu bir dereceye kadar
hafifletebilmektedir.
Bu çalışmada, hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması sürecinde
başarı ve etkinlik oranını yükseltmek için kullanılan geleneksel araç ve
yöntemleri tamamlayan ve destekleyen sözü edilen yeni araç, yöntem ve
yaklaşımlar ayrı ayrı incelenmekte, halihazırda genel olarak nasıl kullanıldığı ve özellikle muhasebe hileleri ile mücadelede nasıl kullanılabileceği
tartışılmaktadır.
II.HILE INCELEMESI
Denetim ve kontrol faaliyetlerinin hileleri ortaya çıkarmakta etkili olamaması sonucu yeni gelişen alanlardan birisi daha çok adlî muhasebe (forensic accounting) ya da hile incelemesi (fraud examination) adıyla bilinen
bir meslek olmuştur. Adlî muhasebeci ya da hile incelemecileri yalnızca hileyi ortaya çıkarmaya yönelik kanıtlar bulmak için araştırma, soruşturma,
denetleme ve kontrollar gerçekleştiren, aynen bir suçlu gibi düşünebilecek
sezgi ve yaratıcılığa sahip olan kişiler olmaktadır. Bunlar bağımsız ve iç
denetçilerin tersine herhangi bir önemlilik eşiği olmadan ve bu nedenle küçük ya da büyük olduğuna bakmadan bütün hile ve usûlsüzlükleri derinlemesine incelemeye tabi tutmaktadır. (Coenen, 2008:126-7) Adlî muhasebe
ve hile incelemesi farklı, ancak ilişkili mesleklerdir. Adlî muhasebe çalışmaları, ileride bir dava durumuyla karşılaşılabileceği bekleyişiyle muhasebeciler tarafından gerçekleştirilmekte ve hile, değerleme, iflâs işlemleri
ve başka bir dizi profesyonel hizmeti kapsamaktadır. Hile incelemesi ise,
hem muhasebeciler, hem de muhasebeci olmayanlar tarafından yapılabilmekte ve sadece hileyi önlemek ve ortaya çıkarmaya yönelik olarak yapıl40
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maktadır. Bu, genellikle karşı tarafla yüzleşmelerin yaşandığı, saldırgan
ve dayanıklı olmayı gerektiren bir iştir. Hile incelemecisi, bir tür gözlerini
kırpmayan ‘finansal dedektif’ olarak nitelendirilmekte, rakamlarla olduğu
kadar insanlarla da iyi ilişki ve iletişim kurabilmektedir. (Wells, 2003:76)
SAS No.99 standardı hile incelemecilerinin de doğrudan denetim komitesi ile çalışması ya da iç denetçi ya da bağımsız denetçilerden oluşturulan inceleme ekibinin bir üyesi olması olasılığından söz etmektedir.
(Burrowes vd, 2004:806) İnceleme ekipleri ilgili müşteri işletme personeli,
iç ve bağımsız denetçiler, işletme hukuk müşaviri, hile incelemecileri, işletme yönetiminden ve denetim komitesinden temsilciler, işletme güvenlik
personeli, dış danışmanlar ve bilişim uzmanlarından oluşturulabilmektedir.
Bununla birlikte incelemenin liderliği hile incelemecileri ya da adlî muhasebecilerde iken incelemenin gözetimi işletme hukuk müşavirinin üzerinde
kalmaktadır. (Coenen, 2008:130-3)
İnceleme ekibini kurmak ve hile incelemecilerinin amaçlarını belirlemek denetim komitesinin6 görevleridir. Genellikle amaç, hile ile ilişkisi olan kişi, hile yapan kişi ile teşekkül halinde hareket eden kişiler, hile
yapan kişileri yönlendiren yöneticiler, hilenin büyüklüğü ve malî tablolar
üzerindeki toplam etkisi, hilenin yapıldığı dönemler, hile yöntemleri ve
bunların uygulamalarını saptamak, hileyi ortaya çıkarma yöntemi ve hilenin meydana gelmeden önce ortaya çıkarılıp çıkarılamayacağı ile hilenin
tekrar yapılmasının önlenmesi yöntemlerini ortaya koymak olmaktadır.
Hile incelemecileri, yasal talepler dışında herhangi bir görüş belirtmemekte, ancak kanıt aramak ve bulmak ile görevli olmaktadır. İncelemelerini
yaparken kim tarafından görevlendirilmiş ise, ki bunlar bağımsız denetçi, müşteri işletme yöneticileri ya da işletme hukuk müşaviri olabilmektedir, onun verdiği talimatlar ve meslek örgütlerinin (AICPA7 ve ACFE)
belirlediği kural ve ilkeler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Hile
6 Denetim komitesi, inceleme sürecini yönlendiren ve incelemenin kapsamına karar veren organdır. Şüpheli kişinin bir üstünde bulunan kişi hile olasılığını değerlendirip incelemenin gerekli olup olmadığı konusundaki görüşlerini denetim komitesine iletebilmektedir.
(Coenen, 2008:128) Her işletmenin dönemsel olarak hile incelemesi yaptırmasını fayda/
maliyet analizi yaparak değerlendirmesi gerekmektedir. Elde edilecek fayda çoğu durumda
söz konusu maliyetin üstünde gerçekleşmektedir. (Golden vd, 2006:266)
7 American Institute of Certified Public Accountants
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incelemecileri gerekli ruhsatlara8 sahip, suçbilimi (kriminoloji) bilgisi
olan, bilirkişi özelliği olan, sorgulama ve görüşme tekniklerinde uzman,
değişken ve sistemsiz ortamlarda çalışabilen, sabırlı ve dinlemeye açık,
dayanıklı, sert sorular sorabilen ve gerilimli koşullarda bulunmaya alışık
kişiler arasından seçilmektedir. (Golden vd, 2006:267). İncelemede özellikle bilgi toplama aşamasında dış kaynaklardan yararlanılabilmekte, analitik incelemeler yapmakta, belgeleri ayrıntılı biçimde gözden geçirmekte,
kamuya açık ve özel veri tabanlarından bilgi toplamaya çaba göstermektedir. Denetim komitesi incelemenin kapsamına karar verirken potansiyel
kaybın büyüklüğünü, kaybın telafî edilme olasılığını, sigorta kapsamını,
bütçe olanaklarını, işletme personelinin çok yönlü niteliklerini, yönetimin
ve ortakların tercihlerini ve yasal kovuşturma seçeneğini dikkate alarak bir
değerlendirmede bulunmaktadır. (Coenen, 2008:135-9)
Hile incelemesi yapan şirketler bağımsız denetim şirketleri, muhasebe
şirketleri ve danışmanlık şirketleri olabilmektedir. Hile incelemesi bağımsız bir inceleme şirketine yaptırılabileceği gibi bağımsız denetim şirketinin
denetim ekibi dışında kalan başka bir inceleme ekibine de yaptırılabilmektedir. Her iki durumda da bağımsız denetçiler inceleme sonuçlanıncaya
kadar denetim çalışmalarını tamamlamamaktadır. Eğer hile incelemesi
yaptırılmakta ise, bağımsız denetçiler incelemeden haberdar edilmekte ve
incelemenin başında varsa bulgu, gözlem ve önerileri alınmaktadır. Bağımsız denetçiler hile incelemesi sürecine müdahale etmemekle birlikte incelemenin bütün bilgi ve sonuçlarına ulaşmak zorundadır, çünkü denetim
raporunda bunları dikkate alması gerekmektedir. (Golden vd, 2006:265-7)
Hile ve usûlsüzlüklere dönük inceleme ile malî tablolar denetimi (muhasebe denetimi ya da bağımsız dış denetim) birbirinden farklı olarak değerlendirilmektedir. Önemli bir farklılık, bağımsız dış denetimin sürekli ve
dönemsel olarak yapılması, hile incelemelerinin ise sadece hile yapılmış,
yapılıyor ya da yapılabilecek şeklinde bir tespit veya dayanak var ise gerçekleştirilmesidir. Tespit (dayanak), anonim hatlara yapılan ihbarlardan,
şikâyetlerden, davranış ya da yaşam biçimindeki değişikliklerden ya da iç
kontrol zaafiyetlerinden yola çıkılarak yapılabilmektedir. Bu durumda hile
8
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incelemesi, bir hile yapıldığı iddiası var ise veya bir hile ortaya çıkarılmış
ise verilen ayrı ve bağımsız bir danışmanlık hizmeti olmaktadır. Başka bir
farklılık, bağımsız dış denetimin sistemleri ve süreçleri, hile incelemelerinin adlî yasaları ve ceza yasalarını ihlâl eden kişileri hedef almasıdır. Hile
incelemecisi ya da adlî muhasebeci uzman tanık sıfatıyla adlî işlemler ile
ilgili kanıt toplamaya çalışmakta, malî tablolar konusunda herhangi bir görüş bildirmemektedir. Hile incelemecileri ve adlî muhasebeciler finansal
işlemlerin altında yatan nedenler üzerinde dururken, bağımsız denetçiler
finansal işlemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bağımsız denetçiler denetim
sürecinin kapsamı, zamanlaması ve yapısını belirlemek için geniş anlamda
iç kontrollara dayanmakta, hile incelemecileri ise iç kontrolların nasıl atlatılabileceği ve açıklardan nasıl yararlanılabileceğine bakmaktadır. Bağımsız
denetçiler standart denetim programları kullanmakta, hile incelemecileri
ise hayal güçlerini harekete geçirmek için serbest ve esnek olmaya ihtiyaç
duymakta, kendilerini potansiyel faillerin yerine koymakta ve olağan beklentilere, kalıplara, davranış modellerine uymayan yol haritaları aramaktadır. (Johnson ve Rudesill, 2001:65-6) Çoğu bağımsız denetçi insanların
genel olarak dürüst olduğuna inanmakta, hile incelemecisi ise bilinçli olarak yalanı, yanıltıcı bilgileri, abartmaları ve bunları bir soruna dönüştüren
girişimleri araştırmaktadır. Hile incelemecileri daha işin başından itibaren
şüphecidir, bir şeylerin yolunda gitmediği varsayımı ile hareket etmektedir.
Bağımsız denetçiler genel kabul görmüş muhasebe uygulamaları üzerinde
yoğunlaşmakta, yaptığı görüşmelerde evet-hayır soruları kullanarak doğru işlemi ve uygulamayı yapmaktadır. Hile incelemecileri ise şüphelileri
sorguya çekebilmekte ve zaman zaman soruşturma yapabilmektedir. Bir
yalanı ya da yanıltmayı yakalamaya çalışmaktadır. Evet-hayır soruları yerine açık uçlu sorular yöneltmektedir. Bağımsız denetçiler, bilgileri gözden
geçirmekte ve belgelerin içeriği hakkında sorular sormaktadır. Hile incelemecileri ise bilgileri gözden geçirirken bunların düzmece (sahte) olabileceğini varsaymakta ve belgelerin gerçek olup olmadığını anlamaya yönelik
sorular sormaktadır. Bağımsız denetçiler rakamları, kurala uygun muhasebe uygulamalarına göre kontrol etmekte, hile incelemecileri ise rakamların
yanlış olabileceğini düşünerek işe başlamaktadır. (Lekan, 2003:30-1)
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Golden vd (2006:21-2, 111-7, 243-6) ayrıntılı bir karşılaştırma yapmaktadır. Buna göre, bağımsız denetçi, malî tabloları, adlî muhasebecisi ya da
hile incelemecisi ise sadece hileyi incelemektedir. Bağımsız denetçi devriye polislerine, hile incelemecileri dedektiflere benzemektedir. Hile incelemecisi örnekleme yapmamakta ve hile ilgili tüm belgeleri eksiksiz biçimde
incelemektedir. Bağımsız denetçinin belirli bir çalışma planı ve çerçevesi
bulunmakta, hile incelemecisinin ise kendisini sınırlayan belirli bir plan ve
çerçevesi bulunmamaktadır. Denetim raporunun kendi başına bir değeri
ve anlamı vardır, kamuya finansal tablolarla ilgili bilgiler vermektedir ve
bağımsız denetçi bu konuda yetkili tek kuruluştur, hile inceleme raporunun
ise böyle bir anlamı ve değeri yoktur. Hile inceleme raporu kamuyu değil,
sadece konuyla ilgili tarafları ilgilendirmektedir ve müşteri işletme ya da
işletmenin hukuk müşaviri tarafından bir iddiayı açıklığa kavuşturmak için
kullanılan araçlardan biridir. Bağımsız denetimde süreç ve belgelendirme
belirli şekillerde genel kabul görmüş denetim standartları, denetim şirketinin usûlleri ve genellikle malî tablolardaki hesap sınıflandırmalarına göre
yapılmaktadır hile incelemesinde ise belgelendirme ve süreç belirli bir şekle bağlanmamıştır, finansal ve finansal olmayan bilgi ve belgelerin miktarı
ve niteliğine ilişkin daha geniş bir hareket alanına sahiptir. Bağımsız denetçi müşteri işletme yönetimi ve denetim komitesi ile planlanmış zamanlarda
düzenli olarak görüşmektedir , hile incelemecisi ise daha sık, sürekli ve
düzenli olmayan görüşmeler yapmaktadır. Bağımsız denetçi çalışmalarının
kapsamı, şekli ve zamanlamasını genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak kendisi belirlemektedir, hile incelemesinde ise çalışmanın
kapsamını, şeklini ve zamanlamasını incelemeci değil, inceleme ile ilgili
olan taraflarla görüştükten sonra müşteri işletme belirlemektedir. Bağımsız
denetçiden çalışması sonucunda bir denetim görüşü vermesi istenmektedir,
hile incelemecisinden ise belirli bir görüş vermesi değil, bulgu ve kanıtlar
elde ederek varsa hile olayını açıklığa kavuşturması istenmektedir. Bağımsız denetçi raporu özel bir kesimi değil, bütün kamuyu ilgilendirmektedir, hile inceleme raporu ise olası bir dava ile ilgili olarak yapıldığı için
yalnızca özel bir kesimin kullanımına açıktır. Bağımsız denetçi müşteri
işletme, müşteri işletme personeli, üçüncü kişilerin doğrulamaları, bağımsız gözlemler, testler, malî tablo açıklamaları ve diğer kaynaklardan bilgi
44

KASIM - ARALIK 2012

MALİ

ÇÖZÜM

toplamakta, hile incelemecisi ise soruşturma ve olası dava ile ilgili tüm
bilgileri toplamaya çalışmaktadır. Bağımsız denetçi tersi yönde bilgi ve
şüphe olmadıkça elde ettiği belge ve bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu
varsaymakta, hile incelemecisi ise daha şüpheci bir yaklaşımla belgelerin geçerliliğini, değiştirilme, tahrif edilme ve sahtecilik olasılıklarını da
dikkate alarak ayrıca değerlendirmektedir. Bağımsız denetçinin müşteri
işletme personeli ile yaptığı görüşmeler genel niteliktedir, hile incelemecileri ise görüşmenin amacını açıklayarak kanıt toplama sürecinde belirli
yanıtlar elde etmek istemektedir. Bağımsız denetçiden çoğunlukla çalışma
bulgu ve sonuçlarını sözlü olarak açıklaması ve anlatması istenmemekte,
hile incelemecisinden ise elde ettiği bulgu ve sonuçları müşteri işletme yönetimine, hukuk müşavirine, yönetim kuruluna ve düzenleyici kuruluşlara
ve hatta yargı kuruluşlarına anlatması ve açıklaması beklenmektedir. Sonuç olarak, denetim hileyi önlemeye, ortaya çıkarmaya ve caydırmaya çalışmakta, hile incelemesi ise şüpheleri araştırmakta, iddiaları kanıtlamakta
ya da çürütmekte ve son aşamada soruşturma, kovuşturma, yargı ve işten
çıkarma faaliyetlerinde müşteri işletmeye ve kamuya yardımcı olmaktadır.
Dolayısıyla, iç ve bağımsız (dış) denetçiler ile hile incelemecileri arasında
karşıtlıktan ya da birbirini ikâme etmekten çok tamamlayıcılık ve hatta bir
işbölümü ilişkisi varsaymak doğru olmaktadır.
Bütün finansal raporlama hilelerinin ortaya çıkarılmasında mutlak
güvence sağlayan bir denetim yöntemi olmadığı için denetçiler hile ve
usûlsüzlüklerin ortaya çıkarılması sorumluluğunu üstüne almaktan kaçınmakta, bu sorumluluğu tümüyle yönetime yüklemektedir. Öte yandan,
kamu (paydaşlar) hile ve usûlsüzlüklerin bulunması sorumluluğunu hiçbir
zaman yerine getiremeyecek olsa da bunu denetçilerden beklemektedir.
(beklenti boşluğu-expectations gap) Bu noktada, denetimlerde hile konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar (antifraud specialists) kullanılması tartışılmaktadır. Hile ve usûlsüzlüklerin ortaya çıkarılması ile muhasebenin
ilgili ve fakat farklı disiplinler olduğu kabul edildiğinde, denetim firmaları
denetimlerinde hile konusunda uzmanlaşmış kişileri istihdam etmeye başlamıştır. Ancak mevcût uygulama, hileye karşı uzmanların olay meydana
gelmeden önce değil, olay meydana geldikten sonra kullanılması biçimindedir. Son zamanlarda hile incelemecilerinin bağımsız denetçiler tarafınKASIM - ARALIK 2012

45

MALİ

ÇÖZÜM

dan hile olayı ortaya çıktıktan sonra değil, hile ortaya çıkmadan önlemek
amacıyla denetim çalışmalarında da kullanılması önerilmektedir. Bu öneride hile incelemecilerinin, hile iddiaları bildirildikten sonra bunları ortaya
çıkarmak için çağrılması yerine denetim sırasında önemli risk alanlarını
tespit etmek (hile risk değerlendirmesi) için görevlendirilmesi öngörülmektedir. (Wells, 2004: 74-6)
Günümüzde hile incelemesinin ayrı bir eğitim ve uzmanlık alanı olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Bağımsız denetçilere şart
koşulan meslekî şüphecilik yaklaşımı, hilelerin ortaya çıkarılmasında bu
tür olayları yaşamış olmanın getirdiği deneyimin yerine alamamaktadır.
Sözgelimi belgelerin gerçek ya da düzmece olup olmadığını araştırmak bağımsız denetçilerin görev tanımında olmadığı gibi bu konuda yeterli bilgi
ve becerileri de bulunmamaktadır. Öte yandan, hile yapan kişilerin başkalarının güvenini kazanmak için dürüst görünmeye çalışması ve denetim
çalışmalarını önceden tahmin edip buna göre davranmaları hilelerin ortaya
çıkarılmasında bağımsız denetçilerin işini zorlaştırmaktadır. Bu iki olgu da
hile incelemesi gereksinimini arttırmaktadır. Uzmanlık gereksiniminden
dolayı bağımsız denetçi risk değerlendirmesinde kuvvetli hile olasılığını
belirledikten sonra res’en ve doğrudan harekete geçmemekte, ancak durumu denetim komitesine aktarmaktadır. (Golden vd, 2006:253-5)
Hileli finansal raporlama ve kötüye kullanma eylemlerinin yapıldığı
karmaşık ve belirsiz ortamlarda geleneksel görüşme yapma becerileri, bilginin ve gerçeğin saklanıp saklanmadığını ya da sıradan bir yalan olup
olmadığını saptamakta yetersiz kalmaktadır. Bu duruma çözüm olarak geliştirilen hile odaklı görüşmeler yararlı olmaktadır. Temel olarak insanlara
sorular sormak ve bu sırada onların davranışlarını gözlemlemek anlamına
gelen bu araç hileye karşı bilgi toplamanın yanısıra bilgiyi doğrulatmak,
davranışları etkilemek ve kanıt toplamak amacıyla da kullanılmaktadır.
Önemli bir istisnaî durum belirlendiği ve bunun bir hata sonucunda olmadığı bulunduğunda, muhasebe yöntem ve uygulamaları tartışılmak ve
çapraz kontroldan geçirilmek istediğinde, görüşmede alınan bir cevap ya
da tepki şüpheli bulunduğunda ya da olası bir kötüye kullanma durumu ile
ilgili bir ihbar alındığında bu tekniğe başvurabilmektedir. (Hall, 2005:623) Gerçekte hile incelemecileri ister denetim çalışmalarından bağımsız,
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isterse denetim çalışmaları içinde görevlendirilsin, bağımsız denetçinin
hile incelemecilerinin bir dizi özelliğini kazanması hem kendi çalışmalarının verimliliğini arttırabilecek, hem de muhasebe hilelerinin önlenmesi
ve ortaya çıkarılması olasılığını yükseltebilecektir. Bu kapsamda bağımsız denetçiler görüşme ve sorgulama becerilerini9 geliştirmiş olmalıdır. Bu
becerilerin birincisi, sözlü olmayan (nonverbal) göstergeleri (vücut dili,
anormal davranışlar, ses gerginliği, vs) okumayı öğrenmektir. Vücut dili,
gerçeğe kelimelerden daha çok yaklaştırabilir. Denetçi şüpheli ile görüşme
ve sözlü olmayan davranışların anlamlandırılması konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaya çalışmalıdır. Aynı soruyu değişik biçimlerde birçok kez
yöneltmek ve yanıtların tutarlılığını araştırmak (açık uçlu sorular sorma
sanatı) gerekmektedir. Kanıtların gücüne inanmalıdır, çünkü zaman içinde
kanıtlar ortaya çıkmaya ve belli bir doğrultuyu göstermeye başlamaktadır.
Kanıtlar sınıflandırılmalı, imzalanmalı ve güvenli bir ortamda korunmalı,
kanıtların işaret ettiği bağlantılar araştırılmalıdır. Casus gibi davranmayı öğrenmeli, denetledikleri kişilere ipucu (bilgi) vermemeli, fazla konuşmamalı, daima dinlemeli ve çok sayıda açık uçlu sorular sormalıdır.
Hilekârları teşhis etmeye çalışmalıdır. Hilekârlar, yalan söylemede ve yanıltmada başarılıdır, güvenilirdir, dolandırıcıya benzemez, her yaş, cinsiyet
ve konumda olabilir. Hilekârlar tedirgin olabilirler, ancak nadiren başkala9 Giriş sorularının yöneltildiği görüşmeler bire bir yapılmalı, görüşmelerin %100 gizliliği
taahhüt edilmeli, duygusal ve hassas sorular yöneltilmemeli, görüşlerine neden başvurulduğu kişiye açıklanmalı, yanıtlar evet/hayır olacak biçimde sorular sorulmalı ve pazarlığa
girişilmemelidir. Bilgi toplamaya yönelik sorularda, daha fazla bilgi almak için hem açık
uçlu, hem evet/hayır cevaplı ve hem de onaylatma soruları sorulmalı ve sorular genelden
özele, bilinenden bilinmeyene doğru sıralanmalıdır. Değerlendirme sorularında, sözel ve
davranışsal belirtilerden yola çıkarılarak görüşülen kişilerin güvenilirliği anlaşılmaya çalışılmaktadır. İtiraf amaçlanan sorularda ise, suçluluk makûl olarak ortaya çıkınca kişiye
doğrudan suçlama yapılarak itiraf alınması, itiraf yoksa davranışın/eylemin gerekçelerinin
öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Görüşme yapılan insanlar şüpheliler ya da tanıklar olabilmektedir. Görüşmelerde farklı soru türleri kullanılmaktadır. (Wells, 2008:343-59) Sözel
aldatmaları ortaya çıkarmak için denetçiler görüşmeye temel oluşturacak bilgi altyapısını önceden oluşturmalı, görüşmeleri başından sonuna planlamalı, gerektiğinde yazılı soru
kâğıtlarından yararlanmalı, sessizliği bilinçli olarak kullanmalı, ayrıntıları öğrenmeye ve
hedefe yönelik sorular sormalı, olumsuz gelişmeleri tahmin etmeli, görüşmenin kontrolünü
daima elinde bulundurmalı, sorulara isteksiz cevaplar verilmesini önlemeye çalışmalı ve
notlar almalıdır. (Hall, 2005:63-5)
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rına tehlike arz eder. Bununla birlikte, hilekârlarla yalnız veya ıssız bir yerde bulunmak da güvenli değildir. Yasaların üzerinde kimseyi tanımamalı,
inceleme altındaki hiç kimseyle pazarlık yapmamalıdır. Korkmamalı, ancak düşüncesizce davranmamalıdır. İnsanlar, bordrolarının ifade ettiğinden
daha varlıklı görünüyor ise, bunun makûl bir açıklaması olmalıdır ve bu
açıklama kolaylıkla doğrulanabilmelidir. İnsanların ne giydiklerine, nerede yaşadıklarına özel önem vermelidir. Komiser Columbo’yu (defalarca
görüşme yapar, çünkü herkes her zaman her şeyi söylemez; bazen unutur,
bazen gizler; mükerrer görüşmeler, her turda biraz daha fazla bilgi ortaya
çıkarır.) hatırlamalıdır. Herkesten ve her şeyden şüphelenmelidir, çünkü en
açık görünen kanıt tümüyle yanlış olabilir. Fazlasıyla iyi görünen insanlardan şüphelenmelidir. En yardımsever kişi, denetçiyi gözlüyor olabilir.
Denetçinin konuştuğu kişi hilekârın ortağı olabilir. Hilekâr veya ortağının,
denetçinin ne kadar bilgi sahibi olduğu hakkında soru sormasına izin vermemek, tam tersine soru soran ve sorgulayan konumundan uzaklaşmamak
gerekmektedir. Şifahî olarak alınan bütün bilgileri doğrulatmalıdır. Alınan bilgilerin, mümkünse birkaç kez doğrulaması yapılmalıdır. Doğruyu
ortaya çıkarmak için (beyaz) yanlışlar ve yalanlar kullanılabilir. Denetçi
gerçekte öyle olmadığı halde elinde video-ses bandı veya özel dosya olduğunu söyleyerek ve şüpheliye göstererek süreci hızlandırabilir, itiraflar
alabilir. Bir kişinin hile ve usûlsüzlük yapması için gerekçesinin olması,
denetçinin onu soruşturmasını ve gerektiğinde savcılığa havale etmesini
engellememelidir. Denetçi suçu, hukuksal, siyasî, iktisadî, toplumsal ve
kültürel yönlerden incelemeli, fakat failin neden söz konusu fiili yaptığına
gereğinden çok önem vermemelidir. İtirafları yazılı hale getirmeli, bir itiraf
olduğunda bunu hemen belgelemelidir. İtirafı bir tanık gözetiminde almak
daha etkilidir. Özür mektupları da itiraflar kadar etkili olmaktadır. Böylece
kişi, bir suçlu haline gelmeden önce ıslah olma imkânına kavuşabilmektedir. (Lekan, 2003:31-2)
III.ANONIM IHBAR HATLARI
Anonim ihbar hatları, bilgi ve haber vermek için tahsis edilen doğrudan
telefon hatlarıdır, ancak bununla birlikte e-posta, mektup, faks gibi iletişim
kanalları da açık tutulmaya çalışılmaktadır, çünkü işletme bildirim amaçlı olarak ne kadar çok ve çeşitli araca sahip olursa önemli bilgiler alma
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olasılığı o kadar yüksek olmaktadır. (Biegelman ve Bartov, 2006:267-70)
İhbarlar10, yönetici ve şirket sahipleri tarafından yapılan hilelerin yarısından fazlasının ortaya çıkarılmasını sağlayarak bu tür hilelerde daha etkili
olduklarını kanıtlamıştır. Aynı biçimde anonim ihbar hatlarına sahip olan
işletmelerde hileden dolayı kayıp miktarı $56.500, olmayanlarda ise bunun
yaklaşık 3 katı olarak $135.000 bulunmuştur, ancak anonim ihbar hatları
hileye karşı en az kullanılan (%36,8) araç konumundadır. (Wells, 2004:46)
İhbar süreci 3 aşamalı olmakta ve ihbar kişisel, kurumsal, kültürel,
toplumsal ve somut olayla ilgili bir dizi değişkene bağlı olarak 3. aşama
geçildikten sonra yapılmaktadır. Birinci aşamada, olayın tanıkları bir muhasebe (finansal raporlama) hilesinin yapıldığını belirlemektedir. Tanığın
hile yapan kişiye göre işletme içindeki konumu hile hakkında bilgi sahibi
olmasında son derece önemli bir etkendir. İkinci aşamada tanık, yapılan ve
tespit edilen muhasebe hilelerinin yetkili kişi ve kuruluşlara bildirilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Üçüncü ve son aşamada ise tanık, ihbarı sessiz
kalmaya karşı ciddî bir seçenek olarak düşünmekte, bu seçeneğin en uygun hareket tarzı olduğuna ve faydasının maliyetini aştığına inanmaktadır.
(Rezaee, 2002:108-9)
10 İhbar, yanlış uygulamalar konusunda bilgisi olan eski ya da mevcût örgüt çalışanlarınca işverenin kontrolü altında bulunan yasa, ahlâk ve kuraldışı uygulamaların, söz konusu
uygulamaları düzeltebilecek kişi ya da kuruluşlara açıklanması olarak tanımlanmaktadır.
İhbarlar, işletmenin içinden ya da dışından gelebilmektedir. Finansal raporlama hilelerinde
bildirim hileye karışmamış yöneticilere, yönetim kuruluna, denetim komitesine, iç ve dış
denetçilere ya da düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara yapılabilmektedir. İhbarı yapan
kişiler öncelikle iç kanalları kullanmayı tercih etmektedir, çünkü iç kanallar özellikle finansal raporlama hileleri gibi duyarlı konularda tek kanal niteliğindedir ve dış kanalların
kullanılması iş ahlâkının, personel sadakatinin, meslek kurallarının ve etik yönergelerinin
ihlâl edilmesi olarak algılanmaktadır. (Rezaee, 2002:104-8) Hile değerlendirme anketleri
de ihbarların bildirilmesi için anonim ihbar hatları kapsamında değerlendirebilir. Hile değerlendirme anketlerinde çalışanlara, kendi kişisel görüşlerine göre uygun olmadıklarını
düşündükleri muhasebe uygulamalarından haberdar olup olmadıkları sorulmaktadır. (Lendez ve Korevec: 1999:51) Hile değerlendirme anketleri potansiyel hileler hakkında bilgi
toplamak, iç kontrol zaafiyetlerini ortaya çıkarmak ve hile yapma riski olan kişileri teşhis
edebilmek için düzenlenen ve suçlayıcı nitelikte olmayan soruların yöneltildiği bir bilgi
toplama ve/veya görüşme tekniğidir. Çalışanların çoğu, eğer doğru sorular yöneltilir ise hileyi açıklamak ve bildirmeye eğilimli olmaktadır. Sorgulamanın bir yararı da hileleri ortaya
çıkarma ve yakalanma düşüncesi uyandırmaktır, çünkü hile yapan kişiler haklarında bilgi
sahibi olan çalışma arkadaşlarının düzenli olarak bu görüşmelere çağrıldığını bilmektedir.
(Petersen ve Zikmund, 2004:33)
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İhbar yapan kişilerin belirli özellikleri saptanmıştır. Yaşanan olaylar, hilelerin sık sık içeriden bilgiye sahip olan çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler
ve diğer kişiler tarafından belirlendiğini ve bildirildiğini ortaya koymaktadır. İhbarcılar işletmelerinde gördükleri hileleri ve diğer yolsuzlukları
kişisel ve meslekî yaşantısını tehlikeye atarak açıklamakta, iş arkadaşlarını ve ailelerini kaybedebilmekte, kişisel acı ve bunalımını atlatmak için
alkole başvurabilmekte, genellikle varlıklı ve güçlü işletmeler ya da kamu
kuruluşları ile karşı karşıya gelebilmekte, misilleme yapılması olasılığı
yüzünden hile olayı ile ilgili bilgilerin ya da şüphelerin bildirilmesinden
kaçınmakta ve tüm bu nedenlerle hiç kimse ihbarcı olmak ya da ihbarcı
olarak anılmak istememektedir. İhbarcılar genellikle işvereninden intikam
almak için kolay yolu seçen kişiler olarak algılanmakta, bu durum kimi zaman doğru olmakla birlikte iddiaların kapsamlı olarak araştırılmaması için
de bir gerekçe olarak kullanılabilmektedir. (Biegelman ve Bartov, 2006:255-6)
İhbarları ele alırken hiç umursamamak ya da hemen sonuca gitmek istemek yanlış stratejiler olarak değerlendirilmektedir, çünkü ilk olarak ihbarı
önemsememek daha alt düzeylerde ve işletme içinde çözümlenebilecek
bir sorunun üçüncü kişileri ve düzenleyici kuruluşları da içerecek biçimde
işletme dışına taşmasına neden olabilmekte, ihbarda geçen iddialar kamuoyuna yansıyınca ya da basın ve yayın organlarında yayımlanınca işletmenin itibarı ve markaları üzerinde yıkıcı etkileri olabilmektedir. İhbarın
önemsenmemesi işletme personelinin moral ve çalışma isteği üzerinde de
olumsuz etkiler yapabilmektedir, çünkü işletmenin ilgisiz davranması ya
da konunun üzerine gitmemesi yönetime eleştirileri arttırabilmekte, düzenleyici kuruluşların müdahâleleri ve hissedarların dava açmasına yol açabilmektedir. Öte yandan, inceleme yaptıran işletme haklı olarak olayın bir an
önce ortaya çıkarılması için sabırsızlık gösterebilmektedir, ancak ihbarların incelenmesi sabır ve planlı davranmayı gerektiren bir süreçtir. (Golden
vd, 2006:313-9)
Gizlilik ve isim bildirmemek anonim ihbar hatlarının amacına ulaşması için yaşamsal öneme sahiptir, çünkü ihbar yapan kişilerin kimliği gizli
tutulmadığında bu yolla yapılan bildirim sayısı azalmaktadır. Anonim bildirimlerde ihbarcının kimliği bildirilmemekte ve yalnızca iddialar bildirilmektedir. Bu durumda işletme isim bildirilmemiş de olsa ihbar yapan
50
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kişiyle ilgili tüm diğer bilgileri (cinsiyet, içeriden ya da dışarıdan olması,
bölüm ya da düzey, vb) saklamak zorunluluğundadır. İhbar hattı arandığında iddialar ile birlikte ayrıca isim bildirilir ise, ihbar yapan kişinin kimliğinin işletmede konuyla ilgili asgarî sayıda insanın dışında hiç kimse tarafından bilinmemesine özen gösterilmektedir, çünkü gizliliğin ihlâl edilmesi
daha büyük sorunlara yol açmaktadır. (Biegelman ve Bartov, 2006:268)
2002 SOA muhasebe reformu yasası11, ihbarların etkili olmasını göz
önünde bulundurarak denetim komitelerini tartışmalı muhasebe ve denetim sorunları konusunda çalışanların kaygılarını gizli ve anonim biçimde
belirtmelerine olanak verecek süreçlerin oluşturulması ile yükümlü tutmuştur. (Wells, 2004:45) Yasa işletmeleri personel tarafından dile getirilen
sorunları öğrenmek ve araştırmakla yükümlü kılmakta, bir ihbar alma ve
değerlendirme mekanizması kurmak denetim komitesinin görevleri arasında sayılmaktadır. Bağımsız denetçiler, denetim komitesinin şikâyet ve
ihbarları değerlendirme süreçlerini anlamak ve işletme hukuk müşaviri ve
risk yönetim birimlerine danışarak denetim çalışmalarında göz önünde bulundurmak durumundadır. Öte yandan, yasa ihbarcıların korunmasına özel
önem vermekte ve ihbar hatlarının ihbarcılara misilleme yapılması olasılığını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmasını öngörmektedir. (Golden
vd, 2006:317-8) İhbarcılara misilleme yapılması durumları sayılarak ciddî
cezalar (işten çıkarma, daha alt düzeyde görevlere atama, açığa alma, gözdağı verme, işe almama ya da sözleşme uzatmama, kara listeye alma ve
disiplin ile ilgili diğer yaptırımlar) getirilmiştir. İddialarında haklı çıkan
ihbarcılar tüm haklarının verilmesini, geriye dönük gecikme faizli haklarının ödenmesini ve yargı sürecinden kaynaklanan harcamalarının (avukat,
mahkeme, bilirkişi, uzman tanık giderleri gibi) karşılanmasını talep etme
hakkında sahip olmakta, tam tersine iddiaları asılsız çıkan ihbarcıların ise
ilgili işletme ya da kamu kuruluşu tarafından sorumlu tutularak hakkında
yasal önlem alınması ve cezalandırılması istenebilmektedir. (Biegelman ve
Bartov, 2006:261-3) Hem halka açık olan, hem de olmayan şirketlerin ih11 Bu yasanın şirket sorumluluğu başlıklı bölümünde, denetim komitesinin muhasebe, iç
kontrol ve denetim ile ilgili konularda ihbarları kabul etmek, koruma altına almak ve işleme
koymak, ihbarların gizli ve anonim bir biçimde teslim edilmesini sağlamak görevi olduğu
belirtilmektedir. (Biegelman ve Bartov, 2006:261)
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barda bulunan personeli için yasal korunma sağlanmaktadır, ancak halka açık
şirket personeli için daha geniş korunma sağlanmaktadır. (Wells, 2008:288)
Alınan ihbarların geçerliliğine ve ayrıntılı inceleme gerektirip gerektirmediğine karar vermek işletmenin sorumluluğundadır. İşletme bu sorumluluğu, ihbarcı ile yapılan görüşmelerin içeriğini dikkatli biçimde inceleyerek yerine getirmekte ve iddiaların ciddîyetini doğrulatmaya çalışmaktadır.
(Biegelman ve Bartov, 2006:275) İhbar alınmasında ve raporlanmasında,
başlangıçta ihbarın ne şekilde, ne zaman, nereden alındığı, ihbarın kime
ve neden yapıldığı, iddiaların neler olduğu belirlenmelidir. Daha sonra ilk
inceleme yapılarak olay anlaşılmaya çalışılmakta ve iddiaların hemen harekete geçmeyi gerektirip gerektirmediği saptanmaktadır. Öncelikle ihbarı
inceleyecek küçük bir ekip kurulmalı, daha sonra ihtiyaca göre genişletilmelidir. İnceleme bulgu ve sonuçlarına erişim sınırlandırılmalıdır, çünkü
dedikodu makinasını durdurmak gereklidir. Bu arada basın ile ilişkilerin
düzenli biçimde sağlanması, basına yanıt ve açıklamaların yapılması için
işletme içinde bir birim görevlendirilmelidir. İhbarcının kimliği biliniyor
ya da belirlenebiliyorsa görüşme yaparak bilgi toplamak doğru bir yaklaşım olmaktadır. İhbarcı ve şüpheliler ile görüşmelerde bunların içinde
bulundukları koşullara ve kişisel özelliklerine dikkat edilmekte ve görüşmeler eldeki inceleme bulguları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İlk
ihbar sonrasında incelemeciye ulaşan doğru ya da yanlış yolda olduğunu
bildiren ikinci ihbarlar da titizlikle değerlendirilmelidir. İhbarlarda ilgili
ilgisiz birçok ayrıntı olduğu için esas iddiaları belirlemek ve her biri için
derinliğine inceleme yaparak sonuca gitmek gerekmektedir. (Golden vd,
2006:319-30) Ayrıca ihbarcıların verdikleri bilgilerin birtakım süslemeler
ve uydurmalar ile dolu olabileceği ve gerçeklerden uzaklaşan unsurlar olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Nitekim anonim ihbar hatlarına gelen
ihbarların sadece %5’inin gerçek ve ciddî olaylarla ilgili olduğu saptanmıştır. (Wells, 2002:401)
Bu mekanizmanın verimliliğini arttırmak için ihbar hatlarına yurtiçi ve
yurtdışından erişim kolay ve ücretsiz olmalı, hatlar olası bütün ihbarları toplamak için günde 24 saat ve haftada 7 gün açık bulundurulmalıdır.
Özellikle uluslararası ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin ihbar hatlarına
her dilden bildirim yapılabilmeli, çevirmenler ihbarcılarla konuşmak için
hazır bulundurulabilmelidir. Hatta çalışan operatörler eğitilmeli ve göze52
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tim altında tutulmalıdır. İhbarcılara geri bildirim ve daha sonraki aramalar
için bir referans numarası sağlanmalıdır. İddiaların incelenmesi ihbarcılardan bağımsız olarak yürütülmeye çalışılmalı, geri bildirim konusunda işletme hukuk müşavirliğinin görüşü doğrultusunda hareket edilmelidir. İhbarcılardan bilgi alınırken sadece iddialar üzerinde odaklanılmaya çalışılmalıdır.Hatta kabul edilen ihbarlar sadece finansal muhasebe konuları ile
sınırlandırılmamalı, her türlü kötüye kullanma olayı (hile, haksız kazanç,
hırsızlık, cinsel taciz, işyerinde şiddet ve baskı ve diğer ahlâk ve kuraldışı
davranışlar) ile ilgili bildirimler de kabul edilmelidir, çünkü bu şekilde
hatlar daha verimli olarak kullanılabilecektir. İhbar hatlarında telesekreter
yerine görevli personel olmalıdır, çünkü bu durumda görüşmelerin kopyalanması olanaksız hale gelmektedir. (Biegelman ve Bartov, 2006:26870) Şüpheli işlem ve davranışların bildirilebileceği anonim hatlarda yarı
zamanlı personel ya da bağımsız başka bir şirket görevlendirilebilmektedir. Öte yandan, kaybolan malın ya da paranın bulunmasına yardımcı olan
bilgiler veren çalışanların ödüllendirilmesi etkili bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu durumda işletmeler ödül vermeyi sıkı kurallara bağlamalı
ve bunlar şirket hukuk müşaviri tarafından gözden geçirilmelidir. Ödülün
miktarı, ortaya çıkarılan mal/paranın belli bir yüzdesine bağlanabilmekte
ve genellikle makûl düzeyde üst sınırlar saptanmaktadır. (Stern, 2005:28)
IV.KURUMSAL YÖNETİM
Kurumsal yönetim12, ana akım muhasebe ve finans yazınında işletme
12 Kurumsal yönetimin başka tanımları da bulunmaktadır. IFAC’e göre kurumsal yönetim, en geniş biçimde stratejik hedefler sağlamak, amaçlara ulaşılmasını güvence altına
almak, risklerin uygun biçimde yönetildiğinden emin olmak ve işletmenin kaynaklarının
sorumlu bir biçimde kullanıldığını kanıtlamak için yönetim kurulu ve işletme yönetimin
yaptığı uygulamalar ve üstlendiği sorumluluklar bütünü olarak tanımlanmaktadır. (IFAC,
2004:10) Kurumsal yönetim, işletmenin amaçlarının saptanması ve söz konusu amaçların
gerçekleştirilmesi ile güvenilir finansal raporlar üretilmesi süreçlerini içeren bir yönetim
yaklaşımı ve felsefesidir. (Goldberg ve Danko, 2003:53) OECD (İktisadî Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) kurumsal yönetimi işletmelerin yönetildiği ve kontrol edildiği ve dar anlamda
işletme yönetim kurulu, yönetimi ve hissedarları arasındaki ilişkilere odaklanan bir sistem olarak tanımlanmıştır. Kurumsal yönetim ekonomik ve sosyal hedefler ile bireysel ve
grupsal amaçlar arasında bir denge kurmaktadır. OECD’nin belirlediği kurumsal yönetim
ilkeleri hissedarların hakları, hissedarlara adîl davranılması, paydaşların rolü ve kamuya yapılan açıklamalar ve saydamlıktır. Kurumsal yönetim yapısı hak ve sorumlulukları işletme
içinde çeşitli taraflara dağıtmakta, karar alınması için kural ve yöntemleri ortaya koymakta
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hissedarlarının çıkarlarını koruyan ve genişleten kontrol mekanizmalarının
bütünü olarak tanımlanmaktadır. (Baker ve Owsen, 2002:783-4) Kurumsal
yönetim sadece şirket ve hissedarları arasındaki ilişkiler olarak değil, şirket
ile paydaşları (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, tahvil sahipleri, vb) arasındaki daha geniş bir ilişkiler ağı biçiminde değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kurumsal yönetimi işletmenin bütün faaliyet alanlarında
paydaşlara karşı hesap vermesini ve sosyal olarak sorumlu davranmasını
sağlayan işletme içi ve dışındaki “kontrollar ve dengeler sistemi” (checks
and balances)13 olarak nitelendirmek mümkündür. (Solomon, 2007:12-4)
Kurumsal yönetimin en önemli organları, yönetim kurulu ve onun
uzantısı niteliğinde olan denetim komitesidir. Yönetim kurulu, yetkinin
birkaç üst düzey yöneticide toplanmasını önleyen bir kontrollar ve dengeler sistemi yaratarak hissedarlardan aldığı yetki ile yöneticileri işe alma
ve yönetim planlarını, kararlarını ve uygulamalarını gözetim altında tutan
bir mekanizma olarak nitelenmektedir. İşletmelerde mülkiyet ve kontrolün
ve şirket amaçlarının, bunlara ulaşma yollarının belirlenmesi ve performansın izlenmesini
sağlamaktadır. (Rezaee, 2002:117-22) Dar anlamda, kurumsal yönetim şirket ve hissedarları arasındaki ilişkilerle sınırlandırılmaktadır. (Solomon, 2007:12) Geniş anlamda düşünüldüğünde ise, işletmenin kaynak sağlamak, etkin ve etken bir şekilde faaliyette bulunmasını
sağlamak, şirket/hissedar değerini arttırmak, yasal gereklilikleri ve genel toplumsal beklentileri karşılamak için uygulanan ve işletme faaliyetlerini hızlandırmaya, yönlendirmeye ve
izlemeye yardımcı olan yasalar, düzenlemeler ve koşullar kurumsal yönetim olarak tanımlanmaktadır. (Rezaee, 2002:118-9)
13 Anglo-Amerikan ve Anglo-Sakson kökenli olan kurumsal yönetim sisteminde, işletmeler menkûl kıymet borsalarına kaydolmakta ve hissedarlar hisse senetlerini serbestçe alıp
satmaktadır. Bu sistemde hisse sahipliği yaygın biçimde tabana yayılmış ve işletmelerin
yönetimi ile mülkiyeti açık biçimde birbirinden ayrılmıştır. İşletmeler yeni sermaye bulmak
için halka açılmak, hisse satmak gereğini duymuş, böylelikle mülkiyet dağılmış ve şirketlerin finansman biçimi mülkiyetin bileşimini belirlemiştir. Mülkiyetin küçük parçalar halinde
dağılması ve dolayısıyla mülkiyet ve kontrolün ayrılması, hissedarların şirket yönetimi üzerindeki etkisini de azaltmıştır. Etkileri küçük de olsa mevcût hissedarların hisselerini elde
tutmaya devam etmeleri ve potansiyel yatırımcıların hisse satın almaya devam etmeleri için
işletme yönetimlerinin kontrol edilmesi düşüncesi ortaya çıkmıştır. Kaynak sağlanmasından risk almaya ve kazançtan alınan paylara kadar asıl sorumluluk işletme yönetim kurulu
üzerinde olduğu halde faaliyetleri eylemli olarak işletme yönetimi yürütmektedir. Sonuç
olarak, yönetim ve yönetimin yaptığı işlemlerden sorumluluk işlevleri ayrılmış, şirketlerin
büyümesi ve mülkiyetin dağılması ile içe dönük ve kapalı şirket yapılarından dışa dönük
ve halka açık şirket yapılarına geçilmiş, yönetim kurulunun yönetimi kontrol ve gözetim
görevi giderek önem kazanmıştır. (Solomon, 2007:1-8)
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ayrılması yönetim kuruluna önemli görevler yüklemiştir. Hissedarlar ve
yöneticiler arasındaki çıkar çatışmalarının uyumlaştırılması, şirkete yatırılan paranın korunması, yönetim kararlarının onaylanması, yönetim performansının değerlendirilmesi ve hissedar değerini arttıracak biçimde kârın
dağıtılması yönetim kurulunun temel görevleridir. (Rezaee, 2002:141) Üst
yönetim faaliyetlerini etkili gözetim altında tutmak için bağımsız, uzman
ve çalışkan yönetim kurullarına sahip olmak yaşamsal bir öneme sahiptir.
Çalıştığı alanda bilgi ve deneyim sahibi olan, toplantılara sürekli ve hazırlıklı olarak gelen araştırmacı ve sorgulayıcı yönetim kurulları işletme
yönetiminin gözünde önemli bir iç kontrol mekanizması haline gelmekte
ve yönetim kurulunun desteğini almak için daha nitelikli ve geçerli bilgi
sağlanmasına neden olmaktadır. (Beasley vd, 2001:6)
Hileli finansal raporlama yapılan işletmelerin yönetim kurullarında eski
şirket personeli, hukuk müşaviri, danışmanlar, önemli tedarikçi ya da müşterilerin personeli ve yönetimin akrabaları bulunmakta ve bağımsız üyeler
azınlıkta kalmaktadır. Üyeler şirket hisselerinin ortalama olarak %32’sine
sahip olmaktadır. Üyelerin sahip olduğu hisselerin %80’i 2 üyenin elinde toplanmıştır. Üyeler ve şirket personeli arasında ailevî ilişkiler oldukça
yaygındır. Şirketlerin %66’sında genel müdür ve yönetim kurulu başkanı
aynı kişidir. Yönetimin güdümünde çalışan ve genel müdürün aynı zamanda başkanlık yaptığı yönetim kurulu diğer birçok çalışmada da kâr/gelir
manipülasyonu yapılan işletmelerin özellikleri arasında gösterilmektedir.
(Beasley vd, 1999:23-6) Gerek ABD ve gerekse dünya genelinde en çok
kayba neden olan hileler, işletme üst yönetimlerinin yönetim kurulu üyelerinin yetkilerini kullanmasını etkili biçimde önlemesi ile yapılmaktadır.
Yöneticiler yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini etkilemekte ve çeşitli
yollarla bağımsızlığına gölge düşürmektedir. Yönetim kurulunda aile bireyleri, arkadaşlar ve şirket çalışanları görevlendirilerek, tartışmalı hizmetlerine karşılık yönetim kurulu üyelerine danışmanlık ücretleri ödeyerek ya
da yönetim kurulu üyelerinin şirketle ilgili olumsuz haber ve bilgiler almasının önüne geçilerek yönetim kurulunun bağımsızlığı zedelenebilmektedir. (Thompson, 2003:71)
Yönetim kurulu içeriden (şirket personeli ya da yöneticisi olan) ve dışarıdan (şirket personeli ya da yöneticisi olmayan) katılan üyelerden oluştuKASIM - ARALIK 2012
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rulmaktadır. Tarihsel olarak yönetim kurulları işletme üst düzey yöneticilerinden, yatırım bankacılarından, büyük müşteri ya da tedarikçilerden, aile
çevresinden ve diğer kişilerden oluşmakta, bunların çıkarları iç içe geçmekte, içeriden gelen üyelerin çıkarları ön plana alınmakta ve yatırımcıların çıkarları ikinci plana atılmaktadır. (Giroux, 2004:241) İçeriden gelen
üyeler tam gün çalışma statüleri ve içeriden bilgi alabilmeleri nedeniyle işletmede daha nitelikli ve daha çok bilgi alabilecek bir konumda bulunmaktadır. Dışarıdan gelen üyeler ise yönetim karar ve uygulamalarını gözetmek konusunda yetkilerini kullanılırken daha tarafsız ve bağımsız hareket
edebilmektedir. Üst yöneticiler başta gelmek üzere içeriden gelen üyelerin
yönetim kurulunda çoğunluk oluşturması teşekkül halinde eylemlere ve
hissedar refahının bu tür teşekküllere aktarılmasına yol açabilmektedir. Bu
nedenle, yönetimi gözetim altında tutmak için dışarıdan bağımsız üyelerin
atanması, yöneticiler ve hissedarlar arasındaki vekâlet sorunlarını azaltabilmekte ve finansal raporlama hileleri dolayısıyla hissedarlardan yöneticilere servet aktarımını önlemekte önem kazanmaktadır. (Rezaee, 2002:143)
Dışarıdan gelen üyeler yönetim kararlarının değerlendirilmesinde yönetim
kuruluna uzmanlık ve tarafsızlık getirmektedir. Dışarıdan gelen üyeler
yeni fikir ve bilgiler getirmekte, işletme yönetiminin gerçekten tarafsız
ve bağlantısız bir bağımsız gözetimini gerçekleştirmekte ve üst yönetimin
ağırlığını ve etkisini dengelemektedir. Dışardan gelen bilgi, yenilikçilik,
uzmanlık ve tarafsızlık, içeriden gelen üyelerin getirdikleri değerli bilgiler ile harmanlanarak kurulun güçlü bir yönetim mekanizması durumuna
gelmesine neden olmaktadır. Gerçekte içeriden ve dışarıdan gelen üyeler
yönetim kuruluna farklı, fakat önemli yetenekler sunmakta ve etkili bir
yönetim kurulu içeriden ve dışarıdan gelen üyelerin birbirini dengelemesi
ile ortaya çıkmaktadır. (Solomon, 2007:82-95)
Kurumsal yönetimin diğer bir önemli organı olan denetim komitelerinin
işlevleri ve sorumlulukları zaman içinde giderek genişlemiştir. 1940’lardan 2000’lere kadar isteğe bağlı olan ve daha sonra zorunlu hale gelen
denetim komiteleri geleneksel olarak şirketin yönetim kurulu tarafından
oluşturulmuş, işlevleri, sorumlulukları ve yönetmelikleri yönetim kurulunca onaylanmış ve işletme yönetimi ve bağımsız denetçiler arasındaki bağlantıyı sağlamıştır. (Rezaee, 2002:154-5) SOA muhasebe reformu yasası
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ile denetim komitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Denetim komitelerinin geçmişte, işletme yönetimi ve bağımsız denetçilerin çalışmalarına
mühür basmaktan ibaret olan görev tanımı ilk kez bu yasa ile bağımsız
denetçilerin gözetimi, denetim ücretleri ve sözleşmelerinin onaylanması,
denetim dışı işlerin kabul edilmesi işlevlerini de kapsayacak ve denetim
komitesinin görevleriyle ilgili kendi yaklaşımını oluşturmaya imkân verecek biçimde genişletilmiştir. Denetim komiteleri bu yasa sonrasında işletme yönetimi, bağımsız denetçiler, iç denetçiler ve yönetim kurulu arasında
çok önemli bir kesişme noktasına konumlanmıştır. Bu bağlamda denetim
komitesi, yönetim kurulu onayı olmadan dış kaynaklardan bağımsız muhasebe, hukuk ve yönetim danışmanlığı alabilmektedir. Bağımsız denetçiler
artık raporlarını işletme yönetimine değil, denetim komitesine vermektedir. Bağımsız denetçiler, denetim komitesi ile düzenli bir iletişim kurarak
denetim planlamasından uygulamaya ve raporlamaya kadar olan süreçte
yakın çalışma ilişkisi içinde bulunmakta, bağımsız denetçi ve denetim komitesi arasındaki toplantılar özellikle riskli alanlar, farklı muhasebe yöntemleri ve yönetim tahminleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. (Goldberg ve
Danko, 2003:54-6)
Genellikle dışarıdan bağımsız üyelerden oluşturulan denetim komitesinin iç ve bağımsız denetçilerle ilişki kurarak işletme yönetiminin malî raporlarına nitelik ve güvenilirlik katması öngörülmüştür. (Imhoff, 2003:118)
Denetim komitesinin gözü ve kulağı olan iç denetimin gözetimi de, denetim komitesinin en önemli sorumluluklarından biri olmaktadır. (Davidson
ve Ebersole, 2002:17) Denetim komiteleri, sorun belirlemeyi iç denetimin önemli bir parçası haline getirmelidir. İç denetimden sadece önemli
sorunları değil, küçük büyük ayrımı yapmadan bütün sorunları denetim
komitesine iletmesini talep etmelidir, çünkü küçük sorunları ortaya çıkaramayan ve değerlendiremeyen iç denetçilerin büyük sorunları da ortaya
çıkaramayacaklarını varsaymak durumundadır. Bu nedenle, sadece önemli
olayların değil, bütün hileli ve ahlâkdışı eylemlerin inceleme sonuçlarını özet halinde ve yazılı olarak almalıdır. Denetim komiteleri yönetimin
bilinçli körlüğünü ise ortadan kaldırmalı, işletme yönetiminin potansiyel
olarak ciddî ve olumsuz olayları toplantılarda dile getirmesini sağlamalıdır. Yeni, olağandışı, beklenmeyen ve bilgisi olmadığı konularda daha
KASIM - ARALIK 2012

57

MALİ

ÇÖZÜM

şüpheci bir yaklaşım benimseyerek daha çok soru sormalıdır. Denetim komitesinin özellikle iç denetim bölümü başkanı ile sürekli ilişkileri olmalı,
iç denetçilerin bilgi, gözlem ve düşüncelerini ayrıntılı olarak öğrenmelidir. Yöneticilerin seyahat ve diğer harcamalarını, şirket varlıklarına sahip
çıkma derecesini gösterebileceğinden dolayı dikkatli bir biçimde gözden
geçirmelidir. (Thompson, 2003:73)
Denetim komiteleri finansal raporlama süreci, iç kontrol sistemi ve
denetim işlevleri üzerindeki gözetim görevlerini yerine getirebilmek için
işletmeden ve işletme yönetiminden bağımsız olmak zorundadır. İşletme
yönetimi, iç ve dış denetçilerle sürekli iletişim halinde olmalı ve yeterli sayıda toplantı yapmalıdır. Denetim komitesi üyeleri düzenleyici kuruluşlar
ve standart oluşturan kuruluşlar tarafından çıkarılan ilgili yasa, düzenleme
ve standartları anlayacak ve malî tabloları yorumlayabilecek kadar finansal
bilgiye sahip olmalı, artan sorumlukları ile orantılı olarak ücretlendirilmeli
ve görevlerine daha çok zaman ayırmalıdır. (Rezaee, 2002:156-67) Etkin
denetim komitelerinin tamamıyla dışarıdan gelen uzman üyelerden oluşması önerilmektedir. Denetim komitelerinin bağımsız denetçilerin tarafsızlığının güvence altına alınmasındaki rolü de özellikle önemlidir. (Solomon,
2007:174) Etkin bir denetim komitesi, denetim ve denetim dışı ücretlerin
ayrıntılı açıklanması gibi bağımsız denetçilerin bağımsızlığını ilgilendiren
konularda duyarlı olmak ve bağımsız denetçilerin etkili bir denetim yapmak için gerekli uzmanlık ve yeterliliğe sahip olmasını gözetmek zorundadır. Nitelikli finansal raporlama, denetim komitesi, üst yönetim, muhasebe yöneticisi ve bağımsız denetçi arasında etkili iç iletişim ve ilişkilere
bağımlı olduğu için denetim komitesi bağımsız denetçilerle malî tablolara
ilişkin ulaştığı sonuçları tartışmalı ve tüm tarafların önemli muhasebe yöntemlerinin seçimi, uygulanması ve açıklanması konusunda bilgilendirilmesini sağlamalıdır. (Davidson ve Ebersole, 2002:15-6)
Kurumsal yönetim ilkelerine göre faaliyet gösteren işletmelerin yönetimleri daha nitelikli ve becerikli olmakta ve bu da malî performansın yükselmesine neden olmaktadır. Etkili kurumsal yönetim, hesap verilebilirlik
ve değer yaratma arasında kuvvetli ilişkiler olduğu belirtilmektedir. (Solomon, 2007:15) Nitekim kurumsal yönetimin 5 ilkesi hesap verilebilirlik,
etkinlik, etkenlik, doğruluk, adalet, sorumluluk gibi kavramlar çerçevesin58
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de şekillendirilmiştir. Kurumsal yönetim, güç ve yetkiden çok hesap verilebilirlik, sorumluluk kavramları ile işletme kaynaklarının kullanılmasının
ve dolayısıyla işletme kaynaklarını kullananları söz konusu kaynakların
etkin ve verimli kullanılması konusunda gözetim altına tutulması düşüncesine dayanmaktadır. Etkili kurumsal yönetim uygulamalarında, üst yönetim yönetim kurullarına, yönetim kurulları da hissedarlara hesap vermektedir. Böylelikle şirket/hissedar değeri artırılırken, yönetici, yönetim kurulu
üyeleri ve yatırımcıların çıkarları paralel hale getirilmeye çalışılmakta,
dolayısıyla kurumsal yönetim yatırımcılara hizmet etmek ve korumak için
yönetim kurulu, denetim komitesi, yönetim ve denetçiler aracılığıyla işletmede hesap verilebilirlik ve sorumluluğun gözetilmesi mekanizması haline
gelmektedir. Özellikle halka açık şirketlerin finansal raporlama sürecinde
kurumsal yönetimi güçlendirmek finansal raporlama hilelerini azaltmakta
ve finansal raporlama sürecini saydamlaştırarak hissedarların ve kamunun
işletmenin yaptığı işlem ve faaliyetlere güven duymasını teşvik etmektedir.
Finansal raporlama sürecinin saydamlığının arttırılması ise denetimden geçirilmiş malî tabloların önemli hata, hile ve usûlsüzlüklerden arındırılmış
olmasını gerektirmektedir. Finansal raporların doğruluğu, nitelikli olması
ve saydamlığı yatırımcıların sermaye piyasalarına güvenini arttırmakta,
finansal raporlama hilelerinin meydana gelmesi ise sözü edilen güvenin
azalmasına neden olmaktadır. (Rezaee, 2002:119-22) Bu bakımdam geleneksel olarak hilelerin ortaya çıkarılması bağımsız denetçilerin sorumluluğu olarak algılanmakla birlikte, son zamanlarda finansal raporların
doğruluğu, güvenilirliği ve nitelikli olması konularında bütün kurumsal
yönetim yapılarının ortak sorumluluğu olduğu da sık sık ileri sürülmeye
başlanmıştır. (Rezaee, 2002:123)
İşletme yönetimi üzerindeki kontrollar zayıf olduğu zaman finansal raporlama hilelerinin önemli bir koşulu yerine gelmiş olmaktadır. Nitekim
hileye marûz kalan işletmeler kalmayan işletmelere göre belirli kurumsal
yönetim zaafiyetlerini14 göstermektedir. Hileli finansal raporlama yapılan
14 Genel olarak ve özellikle hile olayından önce denetim komitesine sahip olma olasılığı
daha düşüktür. Denetim komitesinde daha az bağımsız üye ağırlığı vardır. Denetim komiteleri daha az toplantı yapmakta ve iç denetim bölümünden daha az destek almaktadır.
Yönetim kurulunda daha az bağımsız üye ağırlığı vardır. Yönetim kurulu ve denetim komitesindeki bağımsız üyeler, daha kısa sürelerde çalışma olanağı bulmuştur ve şirkette daha
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işletmelerin %25’inde denetim komitesi bulunmadığı, denetim komitelerinin çoğunun yılda bir kez toplantı yaptığı, denetim komitesi üyelerinin
%65’inin muhasebe ruhsatları olmadığı ve muhasebe ve finans görevlerinde deneyimli olmadığı saptanmıştır. Denetim komitesi üyelerinin %65’i
dışarıdan gelen bağımsız üyeler olduğundan komitelerin makûl derecede
bağımsız olduğu, ancak yeterince uzman ve çalışkan olmadıkları saptanmıştır. (Beasley vd, 1999:5,22-3) Araştırmalar denetim komiteleri dışarıdan gelen bağımsız üyelerden oluşan işletmelerde, hile yapılması olasılığının daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Dışarıdan gelen üyelerden
oluşan ve 3 üyesinden en az biri yeterli muhasebe ve finans bilgisine sahip
olan denetim komitelerinin15, işletme yönetiminin iç denetim birimi ile ilişkilerini ve iç denetim biriminin çalışma ve bulgularını gözden geçirmekte
olduğu, iç denetim biriminin başkanı ile doğrudan ve özel ilişkiler geliştirdiği ve yeterli uzunlukta toplantılar gerçekleştirdiği bilinmektedir. (Rezaee, 2002:177-8) İşletmelerde denetim komitesi olmasının hileleri azalttığı
konusunda kanıt elde edilemese de bağımsız üyelerin yönetim kurullarında
daha çok bulunması ve işletmede daha çok pay sahibi olmasının muhasebe hilesi yapılması olasılığını azaltacağı varsayılmaktadır. Ancak bağımsız
üyeler birden fazla işletmenin yönetim kurullarında görev yaptıkları zaman muhasebe hilesi görülmesi olasılığı da o oranda yükselmektedir. Aynı
biçimde işletme genel müdürünün aynı zamanda yönetim kurulu başkanı
olması durumu ile hile yapılan işletmelerde daha çok karşılaşılmaktadır,
ancak bu durumun hileyi arttırdığını tespit edemeyen çalışmalar da bulunmaktadır. (Crutchley vd, 2007:55,71)
Denetim komitesinin hata ve hileleri ortaya çıkarmak açısından çok
önemli bir görevi de malî tabloların düzeltmeler sonucunda yeniden düzenlenmesi durumlarını araştırmaktır. Yeniden düzenleme gereksinimi ortaya çıktıktan sonra denetim komitesi bu durumla ilgili ayrı bir inceleme
az pay sahibidir. Yönetim kurulları daha büyüktür. Şirket kurucusu ya da genel müdürünün aynı
zamanda yönetim kurulu başkanı olarak hizmet vermesine daha sık rastlanmaktadır. Yönetim
kurulunda veto hakkı olan hissedar-üye bulunması olasılığı daha düşüktür. İçeriden gelen üyeler
işletmede daha çok payı elinde bulundurmaktadır. (Beasley vd, 2000:444-52)
15 Ancak denetim komitesindeki üyelerin özellikleri temel olarak deneyim ve eğitim ile
ilişkilendirse de malî uzmanlık bilgisinin eskiyeceği ve bunların yenilenmesi için ek kurumsal yönetim maliyetlerine katlanmak gerekeceği dikkate alınmalıdır. (Burrowes, 2004:809)
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gerekip gerekmediğine karar vermektedir. Genel olarak düzeltme ve yeniden düzenleme gerektiren 3 durum söz konusu olmaktadır. Bunlardan
birincisi, raporlanan kârı düşüren, ikincisi raporlanan kârı yükselten ve son
olarak teknik hatalar içeren düzeltmelerdir. İlk düzeltme hemen her zaman
denetim komitesi incelemesi gerektirmekte, diğer düzeltmeler ise her zaman inceleme gerektirmemektedir. Denetim komitesi gerekirse dışarıdan
bir danışman, hile incelemecisi ya da adlî muhasebeci görevlendirerek belirlenen noktalarda iç ve bağımsız denetimden daha ayrıntılı bir inceleme
yaptırabilmektedir. Olağan bir denetimde dolaylı olarak araştırılan yönetimin dürüstlüğü konusu hile incelemesinde artık doğrudan doğruya araştırılmakta, başka bir anlatımla yönetimin dürüst olmayabileceği varsayımı
ile hareket edilmektedir. Kısa incelemeler birkaç haftada yapılabilmekte
iken tipik bir inceleme birkaç ay ya da yıl alabilmektedir. Bu nedenle, denetim komitesi incelemenin kapsamını belirlerken zaman ve maliyet konularında deneyimini ve takdirini kullanmak durumundadır. Burada amaç
hata ve hilelerin neden meydana geldiğini bulmak ve malî tabloların doğru
biçimde düzeltilmesini gözetmektir. (Krell, 2005:24-5)
V. VERİ MADENCİLİĞİ ANALİZİ
Denetim giderek artan ölçüde gelişmiş teknolojiye bağımlı hale gelmektedir. Teknoloji denetimde iki biçimde kullanılmaktadır. İlk olarak, çalışmaların belgelendirilmesi süreci ve gerek denetim ekibi içinde ve gerekse
denetim ekibi ile müşteri işletme arasındaki iletişim çoğunlukla elektronik
biçimde yapılmaktadır. İkinci olarak teknoloji, müşterinin marûz kaldığı
risk faktörleri, kıyaslamalar, iş süreçleri ve stratejik analizlerde denetim
ekibine daha fazla bilgi sağlamaktadır. (Green, 1999:350) Ayrıca günümüzde fikri ürünlerin %93’ünün elektronik ortamlarda saklanması bilgisayar destekli denetim tekniklerinin (BDDT) kullanılmasını beraberinde
getirmiş ve sonuç olarak veri madenciliği (data mining) denetim ve incelemenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Veri madenciliği ile normların,
standartların ya da beklentilerin dışında kalan eğilim ve gelişmeler saptanmaya çalışılmaktadır. Veri madenciliği analizi diğer analitik tekniklerden
farklıdır, çünkü diğer teknikler toplulaştırılmış finansal bilgiler kullanırken
veri madenciliği analizi hesaplar ya da diğer müşteri bilgileri içinde bireyKASIM - ARALIK 2012
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sel olarak olağandışı kalemleri bulmaya yönelik olarak sorgulama ya da
araştırma yapmaktadır. (Golden vd, 2006:370, 385-7)
Bilgisayarlar ve bilgi teknolojisi bağımsız denetçilerin işini bir yandan karmaşıklaştırırken diğer yandan yeni olanaklar getirmektedir. Nitekim otomasyonun artması daha karmaşık bir iç kontrol ortamı yaratmıştır.
Farklı noktalarda verilerin işlenmesi, dünya ölçeğinde ağ bağlantıları, bilgi
sistemlerine uzaktan erişim ve genel olarak teknolojik devrim, hızla değişen ortama ve beraberinde getirdiği risklere ayak uydurması için denetim
programlarının yeniden tasarlanmasını gerektirmektedir. Deneme-sınama
ile doğruluğu öğrenilmiş denetim teknik ve işlemleri genel olarak uygulama yeteneğini kaybetmiştir. Öte yandan, kâğıt belgeden giderek elle yapılan denetim giderek azalmaktadır. Bugünkü standart uygulama kâğıtlar
yerine bir klasörün sözgelimi 10.sıradaki dosyasını açmak ve incelemek
şeklinde olduğundan denetimin derinliği büyük ölçüde artmıştır. Dolayısıyla denetçilerin bilgi teknolojisi riskleri ve kontrolları ile teknoloji tabanlı denetim teknikleri konusunda bilgi sahibi olmaları önerilmektedir.
Nitekim 1982’de hata/hileleri bulmak için kullanılan teknikleri saptamak
için çalışma kâğıtları üzerinde yapılan bir çalışmada, hata/hilelerin yaklaşık %30’unun analitik işlemler sayesinde ortaya çıkarıldığı belirlenmiştir.
Söz konusu tarihten 16 yıl sonra görünüm geniş ölçüde değişmiş ve denetçilerin %94’ü veri elde etme ve analizinde BDDT’ni kullanmaya başlamıştır. Analitik işlemler bilgisayar ve yazılımlar aracılığıyla sadece analiz için
değil, aynı zamanda ayrıntılı testler, riskin belirlenmesi, sonuçların rakamsallaştırılması ve temel risk alanlarına odaklanılması konularında da kullanılmaktadır. BDDT sayesinde denetçiler çok hızlı bir biçimde işletmelerin faaliyetlerini gözden geçirebilmekte ve belirli ilgi alanlarında ayrıntılı
inceleme yapabilmektedir. Bunun kadar önemli olan başka bir üstünlük,
BDDT aracılığıyla denetim programları dahilinde işlemlerin %100’ünün
test edilebilmesi ve önemli hesaplamaların yeniden yapılabilmesidir. (Coderre, 2004:51-3)
Bilgisayar destekli denetimin/incelemenin başında elde hangi bilgilerin
olduğu değerlendirilmektedir. Veriler eğer mümkün ise denetim/incelemeye başlamadan ve işletmede ilk saha incelemesini yapmadan önce toplanmış olmalıdır, çünkü böyle yapmakla verilerin bozulması ya da zedelen62
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mesi riski azaltılmaktadır. Toplanan veriler doğruluk ve tamlık açısından
kontrol edilmelidir. Veriler hakkında dosya adı, ilk kayıt ve değişiklik tarihleri, dosya büyüklüğü, dosya türü, dosya yeri dosyayı oluşturan kişi,
dosyayı son kayıt eden kişi, dosya üzerinde yapılan değişikliklerin sayısı
gibi bilgiler de özellikle önemlidir. Verileri düzenli arşivleme, verilere hızlı
erişim, veri girişlerinin kontrollü yapılması, mükerrer verilerin iptal edilmesi, verilerin tamlığı ve doğruluğunun kontrol edilmesi, verilerin temizlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi, anahtar kelime aramalarının eksiksiz ve hatasız yapılması, veri kurtarma olanakları, verileri zaman, tarih,
yazar, dosya türü, uzantıya göre sınıflandırma veri madenciliğinde yapılan
temel işlemlerdir. Veri madenciliği ile çok sayıda işlem analiz edilebilmekte, eğilimler belirlenebilmekte, incelenmesi gereken belgeler belirlenebilmekte ve geleneksel yöntemlere göre daha kısa zamanda ayrıntılı inceleme
yapılabilmektedir. Bu analiz kâğıt belge incelemesine göre daha ekonomik ve daha kapsamlı olmaktadır, çünkü tarih, zaman, tutar, onay, kişiler
yönünden işlemlerin %100 kontrolünü sağlamaktadır. Özellikle belgeler
eksik olduğu zaman mantıksal ilişkiler olup olmadığını anlamaya yardımcı olmakta, bulgu ve sonuçlar daha açık bir biçimde özetlenmekte ve sunulmaktadır. Bununla birlikte bilgisayarlar ve veri madenciliği denetim ya
da incelemenin tamamını oluşturmamakta, sadece onun bir parçası olarak
düşünülmekte ve denetçi/incelemecinin deneyimi ve takdiri ile yaptığı belge incelemesi, görüşme ve gözlemin yerine geçmemektedir. (Golden vd,
2006:387-98, 412-8)
BDDT, bilgisayar ve yazılımlar veriler arasındaki ilişkilerin araştırılmasında, dönemler ve bölgeler arasında karşılaştırmalar yapılmasında,
veri dosyalarının sınıflandırılması, aranması, birleştirilmesinde; endeksleme, toplama, kayıtları eşleştirme, değerleri yeniden hesaplama gibi işlevlerde çok hızlı çalışmakta ise de bunlar yalnızca denetçilere görevlerini
kendi yetenek ve bilgilerini kullanarak daha etkili ve etken bir biçimde
yapmalarında yardımcı olan araçlar konumundadır. BDDT’nin uygulama
sonuçlarının değerlendirilmesi, doğrulanması ve yorumlanmasında denetçilerin takdiri ve yargısı zorunlu olmaktadır. BDDT’nin uygulanmasında
en önemli nokta, denetçilerin verileri etkileşimli biçimde araştırma ve söz
konusu ön araştırmaların sonuç ve yorumlarına dayalı olarak ek analizKASIM - ARALIK 2012
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ler yapabilme yeteneğini göstermesidir. Denetim yazılımları, denetçilerin
verileri istediği gibi düzenleme, ham veri ve rakamları bilgiye ve öneriye
dönüştürme yeteneğini geliştirmektedir. Bu yazılımlar, denetçilerin çeşitli
varsayımlara göre ne gibi sonuçlar elde edebileceğini kolaylıkla görmesine
yardımcı olmaktadır. İlk yapılan çalışmalara bağlı olarak hipotezler geliştirilebilmekte, sınanmakta ve gerektiğinde değiştirilebilmektedir. BDDT
farklı veri tabanlarından hızlı ve etkin bir şekilde bilgi toplanmasına, belirli yapı ve ilişkilerin ortaya çıkarılmasına olanak vermektedir. Denetim
yazılımları denetçilere mükerrer, eksik ve olağandışı işlem örneklerinde
olduğu gibi hileleri ortaya çıkarmak amacıyla işlemleri incelerken yararlı
olacak birçok komut içermektedir. Söz konusu komutlar, verilerin tamlığını ve doğruluğunu değerlendirmek, tedarikçi ödemelerini kendine yönlendiren personeli bulmak amacıyla personel ve tedarikçi adreslerini karşılaştırmak, şirket çeklerinin kopyalarını bulmak için mükerrer çek numaralarını araştırmak, sık sık adres değiştiren ya da adres olarak posta kutularını
gösteren satıcı/tedarikçileri ortaya çıkarmak, kayıp çek ya da faturaları
tespit etmek için işlemleri sıra numaralarına göre analiz etmek, birden çok
kodu ve adresi olan satıcı/tedarikçileri bulmak, aynı adreste görünen satıcı/
tedarikçileri ortaya çıkarmak, kontrol ya da sözleşme sınırlarının hemen
altında kalan işlemler için yapılan ödemeleri sınıflandırmak istediklerinde
denetçilere yardımcı olmaktadır. Böylelikle denetçiler verileri anlamaya
çalışarak hileyi gösterebilecek veri kalıplarını (gelen stoklarda eksi kayıtlar, iptal edilen satışlar, yüksek satış iadeleri vb) tanıyabilmekte ve belirleyebilmektedir. Denetçilerin belirlediği ölçütlere uyan ya da olağandışı
bir yapı gösteren işlemler potansiyel hile olaylarını işaret edebilmekte ve
daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Şüpheli işlemlerin diğer
işlemlerden ayrılarak yakından incelenmesi ve çalışmaların söz konusu işlemlerin üzerinde yoğunlaştırılması hileleri ortaya çıkarma olasılığını yükseltmekte ve olası kayıpları azaltmaktadır. (Coderre, 2004:87-9)
VI.NİTELİKLİ FİNANSAL RAPORLAMA
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre yapılan zorunlu ve dönemsel finansal raporlamanın, politizasyona uğramış muhasebe standartla64
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rı16 ve standart oluşturma sürecinden dolayı sermaye piyasalarına yeterince
yararlı bilgi veremediği savunulmaktadır. Ayrıca finansal bilgiler yayımlanıncaya kadar eskimekte17 ve aslında yatırımcılara ulaşıncaya kadar birçok uzman, analist ve danışmanın süzgecinden geçmektedir. Bu bilgiler
göreli eski ve birkaç süzgeçten geçmiş de olsa yararlı olmaktadır, çünkü
bu sayede spekülasyon azalmakta ve uzmanlar bilgiyi doğrulatmış olmaktadır. Bununla birlikte piyasalarda tam ve güvenilir bilgiye ulaşılamaz ise
16 Genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartları kaliteli muhasebe standartlarının
özelliklerinin tamamına sahip olamaması ve standart oluşturma sürecindeki zaafiyetler muhasebe standartlarının gerek özel sektör düzenleyici kuruluşları, gerek yasama ve gerekse
de kamu sektörünün düzenleme yetkisini devrettiği bir kuruluş tarafından oluşturulması
durumlarında tam olarak giderilememesi de ayrı bir bilgi sorunu yaratmaktadır. Kaliteli
muhasebe standartlarının kesin bir tanımı bulunmamakla birlikte finansal bilgilerin kullanıcılarının ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilmeleri, belli bir kavramsal çerçeve içerisinde birbirleriyle tutarlı olmaları, muhasebeye konu olan işlemlerin hukuksal şeklinden çok
ekonomik önemini yansıtmaları, karşılaştırılabilirlik ve tutarlılığın sağlanmasını teminen
alternatif uygulamalardan kaçınmaları, açık ve anlaşılır olmaları, standartların uygulanmasını sağlamak üzere gerekli yaptırım mekanizmalarının kurulmuş olması, kaliteli muhasebe
standartlarının temel özellikleri arasında sayılmaktadır. Kaliteli muhasebe standartlarının
üretilebilmesi için standart belirleme sürecinin şeffaf, uygulayıcı ve kullanıcı olarak ilgili
tüm çevrelerin görüşlerinin sürece katılımını sağlayabilecek bir şekilde yapılandırılması ve
oluşturulan standartların uygulanmasını teminen yasal yaptırım mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Buna paralel olarak, standart oluşturma fonksiyonunu üstlenecek
kuruluşun sahip olması gereken nitelikler de, yaptırım gücünü sağlayacak yasal desteğin
bulunması, tam zamanlı olarak görev yapması, yeterli uzman kadroya sahip olması, çalışma
esaslarının değişen ihtiyaçlara ve uygulamada karşılaşılan sorunlara zamanında cevap verebilecek şekilde tanımlanması, uluslararası gelişmelere uyumu sağlamaya yönelik önlemleri
alabilmesi ve faaliyetlerinde çıkar gruplarından bağımsız olması olarak ortaya çıkmaktadır.
Standartların belirlenmesinde doğrudan katılımcı, ilgili tüm çevrelerin görüşlerinin sürece
katılımını sağlayacak bir yöntemin izlenmesi ve her aşamada ilgililerin bilgilendirilmesi
standartların uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin önceden tedbir alınabilmesini sağlayacak, ihtiyaçlara cevap verip vermeyecekleri konusunda yönlendirici olacaktır. (Üstündağ, 1999:3-4, 16-7)
17 Finansal tabloların muhasebe döneminin bitiminden birkaç hafta/ay sonra yayımlanması nedeniyle sermaye piyasaları yatırım kararları alırken denetimden geçmiş malî tabloları
kullanamamaktadır. Yatırım kararları, denetimden geçmiş malî tablolar yerine denetlenmemiş ara dönem gelir/kâr açıklamaları, malî analistlerin tahminleri ya da kişisel ilişkilerle
elde edilmiş bilgilere dayalı olarak verilmektedir. Kurumsal yatırımcılar doğrudan işletme
yönetiminden finansal bilgi alabilmektedir. Bağımsız denetçilerin çalışmalarından da yararlanmakta, ancak diğer yollardan bilgi almaya ve bunları doğrulatmaya çalışmaktadır.
Potansiyel yatırımlar hakkında karar alırken ise malî analistlerden alacakları bilgiye güvenmektedir. Basın-yayın araçları ise, malî analistler ve diğer bilgi sağlayıcılarınca gerçek
zamanlı bilgi yaymak amacıyla kullanılmaktadır. (Baker ve Owsen, 2002:789)
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yatırımcılar, piyasaları bildiğini iddia eden uzmanların insafına terk edilmiş olmaktadır. Bu tür tam olmayan bilgi finansal piyasalarda belirsizlik
yaratmakta, bu durum yatırımcılar ve alacaklılar için riski arttırmaktadır.
Artan risk, yatırımcı ve alacaklıların daha yüksek getiri oranı ve kâr talep etmesine yol açmaktadır. Daha yüksek getiri oranı ve kâr talebi ise
daha yüksek sermaye maliyeti ve daha düşük hisse senedi fiyatları ortaya
çıkarmaktadır. Başka bir anlatımla eksik (tam olmayan) bilginin hisse senedi fiyatlarını düşürdüğü sonucuna varılabilmektedir. İşletmeler, nitelikli
finansal raporlar hazırlama maliyetlerinin yüksek olduğunu ileri sürerek
yararlı bilgileri sunmaktan kaçınır ise, ek bilgi toplama ve analiz maliyetleri finansal tablo kullanıcılarının üzerine yüklenmekte, dolayısıyla kullanıcıların toplam maliyetleri yükselmekte, bu durum kullanıcıların kâr
beklentilerini arttırmakta, işletmenin nakit akışlarını indirgemek için daha
yüksek iskonto oranları kullanmasıyla net bugünkü değer ve sonuç olarak
şirket değeri düşmekte, tersine finansal raporlama niteliğinin yükseltilmesi, şirketlerin hisse senedi fiyatlarını ve dolayısıyla piyasa değerini yükseltebilmektedir. Bu çerçevede, nitelikli finansal raporlama (quality financial
reporting), piyasaların gereksinmelerini karşılamak için daha çok bilgi
sağlanması olarak tanımlanabilmektedir. Nitelikli finansal raporlama tam,
anlaşılır, güncel ve yatırımcılar ile analistlere eşzamanlı bilgi sunarak daha
sağlıklı yatırım ve kredi kararları alınması suretiyle refahın yaratılması ve
dağıtılmasında sermaye piyasalarında alınan kararlara yardımcı olmakta
ve kaynak tahsisinin doğru biçimde yapılmasını sağlamaktadır. (Miller ve
Bahnson, 2002:6-7, 11, 31-3, 161-2) Nitelikli finansal raporlama, malî tablo kullanıcılarının sağlıklı yatırım ve kredi kararları alabilmesi için ihtiyaç
duyabileceği olası bütün bilgileri veren ve saydam malî tablolar üreten bir
yaklaşımdır. Saydamlık malî tabloların her boyutunu kapsaması ve önem
sırasına göre işlem/olayların, muhasebe yöntemlerinin, meslekî takdir
kullanılan tahakkukların, özün önceliği ilkesi uygulamasının, tahminlerin
ve malî tablo bütünlüğünün kamuya tam açıklanmasını gerektirmektedir.
(Mensah vd, 2006:48-50) Ancak finansal raporlama zinciri ve sürecinin
böyle bir nitelik kazanması için bunun bütün kamu bileşenleri ve finansal
bilgi kullanıcılarının ortak ve genel talebi haline gelmesi gerektiği açıktır.
66
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VII. SONUÇ VE DEGERLENDİRME
Günümüzde işletmeler muhasebe hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılması için genellikle iç kontrol, iç denetim, bağımsız denetim ve güvenlik
soruşturmaları gibi geleneksel mekanizmaları kullanmaktadır. Söz konusu
mekanizmalar yararlı olmakla birlikte ekonomik ve ticarî gelişmelerin hızına uygun biçimde değişim gösterememekte ve iktisadî ve ticarî ortam
dönüşüm geçirip yeni bir görünüm ve yapıya kavuşurken halâ dönüşüm
öncesi ortamın kontrol ve denetimlerini yapmaya çalışmaktadır. Sonuç
olarak, bu kontrol ve denetim araçlarından beklenen etkinlik sağlanamamakta ve özellikle muhasebe hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasında düşünüldüğü ölçüde başarı elde edilememektedir.
Gerçekte salt muhasebe hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılması için
değil, sağlıklı bir kontrol atmosferi ve kültürü yaratmak amacıyla günümüzde hemen hemen her işletme kendi bünyesinde iç kontrol yapıları ve
sistemi kurmakta, bir iç denetim birimi oluşturmakta, finansal bilgilerinin
bağımsız denetimi yaptırmakta ve istihdam ettiği çalışanlarının güvenlik
soruşturmalarını yaptırmaktadır. Bu ve bunun gibi diğer bütün geleneksel mekanizmalar adeta işletmelerde bulunması gereken asgarî kontrol,
denetim ve gözetim bileşenleri durumuna gelmiştir. Geleneksel mekanizmaları kurmak konusunda çeşitli fayda/maliyet analizleri yapıldığı bir gerçektir, ancak söz konusu mekanizmaların var olması gerektiği konusunda
herhangi bir soru işareti bulunmamaktır. Tartışma daha çok bu mekanizmaların yeteri kadar etkili olup olmaması noktasındadır. Geleneksel mekanizmaların etkinliğini arttırmanın yollarından birisi bunların hukuken,
kâğıt üzerinde kurulmakla kalmayıp fiilen işlevsel olması için çaba göstermektir. Mekanizmaların kurulması ve işletilmesi için beşerî ve maddî
yeterli kaynak tahsis edilmesi ile insan kaynaklarının meslekî statüleri ve
özellikle bağımsızlıklarının güvenceye alınması bu kapsamda ele alınabilir. Geleneksel mekanizmaların etkinliğini arttırmanın başka bir yolu ise
söz konusu araçları belirli amaçlara ve özellikle muhasebe hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılması amacına ulaşmak için yeni ortaya çıkan etkili
yeni mekanizmalar ile desteklemektir. Çağdaş mekanizmalar bir yandan
kendi özgül alanlarında derinlemesine ve ayrıntılı inceleme ve sorgulama
gerçekleştirirken, öbür yandan geleneksel mekanizmaların eksikliklerinin
giderilmesinde ve daha da güçlendirilmesinde yeni yetenek ve beceriler
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kazandırarak bunların öngörüldüğü ya da beklendiği gibi işlerlik kazanmasını sağlayabilecektir. Bu bakımdan geleleneksel ve çağdaş mekanizmaların birlikte kullanılması büyük olasılıkla kontrol ve denetim maliyetlerini
arttıracaktır, ancak muhasebe hilelerinin sayısı ve neden olduğu kayıp ve
hasarların azaltılması (faydalar) ile bu maliyetlerin fazlasıyla aşılabileceği
değerlendirilmektedir. Hiç kuşku yok ki, daha az hatalı ve hileli (daha doğru ve güvenilir) finansal ve ekonomik bilgiler ile verilecek sağlıklı yatırım
ve kredi kararları ile ulusal kaynaklar daha verimli alanlara yönlendirilecek, bireysel ve toplumsal refahın eşzamanlı gerçekleştirilmesi imkân ve
ihtimâl dahilinde olabilecektir.
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Öz
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Kanun şirketler hukukunda köklü değişiklikler içermektedir. Bu değişiklikler arasında
anonim şirket yönetim kurullarını hem yapısal hem de işlevsel yönden etkileyen önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin amacı çalışabilir, profesyonel, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimin sağlanmasıdır.
Bu amaçla yeni TTK’da ilk kez yönetim kurulunun devredilemez görev ve
yetkileri açıkça düzenlenmiştir. Bu çalışmada, anonim şirket yönetim kurulunun m. 375’de yer alan devredilemez görev yetkilerinin tamamı değil
yalnızca “muhasebe ve finans denetimine” ilişkin devredilemez görev ve
yetkisi ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yönetim Kurulunun
Devredilemez Görev ve Yetkileri, Muhasebe ve Finans Denetimi.
Abstract
New Turkish Commercial Code number 6102 has entered into force as
from July 1, 2012. Subject Code constitutes radical changes in company
law. These changes also include significant arrangements which influence
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the joint stock corporation boards of directors in view of both structure and
function. The purpose of this arrangement is to enable a functional, professional, transparent and accountable government. In this vein, the new
Turkish Commercial Code arranged the inalienable duty and authorities of
the board of directors for the first time. In this study, we will not deal with
the complete inalienable duty and authorities of board of directors included
in Article 375 but only with the inalienable duty and authority regarding
“accounting and financial audit”.
Keywords:New Turkish Commercial Code, Inalienable Duty and Authority of Board of Directors, Accounting and Financial Audit.
1. GİRİŞ
Yeni TTK, yönetim kurulu ile genel kurul arasında işlevler ayrılığı ilkesini kabul etmiştir. Bu amaçla, her iki organında devredilemez görev ve
yetkilerini m. 375 ve 408’de açık kanun hükmü olarak ilk kez düzenlemiştir. Kanun koyucu, her iki organında devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan alanlarda yönetim kurulunun yetkili olduğunu m. 374’de ifade
etmiştir. Buna göre, yönetim kurulu, şirketi yönetim ve temsil yetkisinin
yanında kanun ya da esas sözleşmede genel kurulun yetkisine bırakılmış
bulunanlar dışında, şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkili organdır.
Kanun koyucu, yönetim kuruluna şirketin işletme konusu ile ilgili her konuda karar alma yetkisini düzenleyerek anonim şirketlerde genel kurula
karşı yönetim kurulunun konumunu güçlendirmiş ve etkili hale getirmiştir.
Yeni TTK’nın yönetim kurulu organıyla ilgili olarak getirdiği düzenlemelerden bir tanesi de yönetim yetkisinin devrine ilişkin sınırlamadır. Mülga TTK’dan farklı olarak yeni TTK’da yönetim kurulu, üst gözetim yetkisi
dışında kalan yönetime ilişkin her türlü yetkisini devredemeyecektir. Bu
konuda sınır yönetim kurulunun devredilemez yetkilerini düzenleyen m.
375’deki hükümlerdir. Bu hükümler arasında önemli olanlardan birisi de
yönetim kurulunun “muhasebe ve finans denetim” sisteminin kurulmasına
ilişkin devredilemez yetkisidir.
Muhasebe ve finans denetimin arz ettiği bu önem sebebiyle bu çalışmada, yeni TTK’ya göre yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerini belirterek bir anonim şirkette “muhasebe ve finans denetim” sisteminin
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kapsamına, kurulmasına ve kurulmaması halinde yönetim kurulunun hukuki ve cezai sorumluluğuna, şirketler topluluğuna ilişkin hükümler saklı
tutularak yer verilecektir.
YÖNETİM KURULUNUN DEVREDİLEMEZ GÖREV VE 		
YETKİLERİ
6102 sayılı TTK’nın yönetim kurulu organıyla ilgili olarak getirdiği
önemli yeniliklerden bir tanesi de yönetim yetkisinin devridir1. TTK m.
365 uyarınca, kanundaki istisnalar saklı olmak üzere anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Bu düzenleme ile kanun
koyucu yönetim ve temsil yetkisini elinde bulunduran yönetim kurulunun
kanundaki istisnalar dışındaki yetkilerini devredebileceğine işaret etmektedir. Yönetim yetkisinin devrini düzenleyen m. 367’ye göre, yönetim kurulu, yönetim yetkisini kısmen ya da tamamen, bir veya birkaç üyeye bırakabileceği gibi, tamamen üçüncü kişilere de bırakabilir. Hemen belirtelim
ki, yönetim kurulu, her görevini devredemez. Bu konuda sınır m. 375’de
düzenlenen devredilemez görev ve yetkileridir.
Yönetim kurulunun m. 375’e göre, devredilemeyen görev ve yetkileri; şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,
şirketin yönetim teşkilatının belirlenmesi, muhasebe, finans denetimi ve
şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini
haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları, yönetimle görevli
kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst
gözetimi, pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere
defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi, borca batıklık
durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulmasıdır. Yönetim
kurulu, bu yetkilerini ne şirket esas sözleşmesi ile ne de genel kurulda alı2.

1 Mülga TTK’dan farklı olarak yeni TTK, yönetim yetkisinin devrinde her anonim şirketin ihtiyaç duyduğu yönetim şeklini oluşturabileceği esnek bir yönetim modeli benimsemiştir. Bu düzenleme ile şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamının yürütme yetkisini haiz
olmayan (non-executive) üye konumuna geçebilecektir (m. 367’nin gerekçesi)
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nacak bir karar ile hiçbir organa, kurula ve komiteye devredemeyeceği gibi
feragat da edemez (Doğan, 2011, 169)2. Ancak yönetim kurulu, sayılan bu
görevleri dışında kalan diğer görevlerini tamamen ya da kısmen yönetim
kurulu üyesi olan ya da olmayan kişilere devredebilecektir (Doğan, 2011,
119-220)3. Yönetim yetkisi devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun
tüm üyelerine aittir.
Yönetim kurulunun m. 375’de düzenlenen devredilemez görev ve yetkilerinin her biri ayrı bir çalışma konusu olabileceğinden bu çalışmada,“muhasebe
ve finans denetim” sisteminin kurulması dışındaki görev ve yetkilerine yer
verilmeyecektir. Belirtmek gerekir ki, yönetim kurulunun devredilemez
görev ve yetkileri anılan hükümde sayılanlar ile sınırlı değildir. Yönetim
kurulunun bu madde de sayılanların dışında kanunda düzenlenmiş devredilemez görev ve yetkileri bulunmaktadır4.
3. YÖNETİM KURULUNUN MUHASEBE VE FİNANS DENETİM
SİSTEMİNE İLİŞKİN DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİSİ
Şirketin muhasebe düzeninin kurulması ile kastedilen kanuna ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre muhasebe servisinin, konsolide
hesap sisteminin, defter ve kayıtlarının tutulma kurallarının tespiti, hesap
planlarının yapılmasıdır. Hemen belirtelim ki, devredilemez olan muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, muhasebe sisteminin kurulması görevidir.
Finansal denetim için gerekli sistemin kurulması da yönetim kurulunun
devredilemez ve vazgeçilemez görevlerindendir. Finansal denetim sisteminin kurulması ile amaçlanan şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin kurulmasıdır. Yönetim kurulu
2

Devredilemezlik ile kastedilen yetkilerin sadece yöneticilere devrinin yasak
olmasının yanında herhangi bir ast ya da üst organa ya da genel kurula da devrinin
mümkün olmamasıdır.
3 Geçerli bir yönetim yetkisinin devri için iki tane şekli şarta ihtiyaç vardır.
Birinci şart şirket esas sözleşmesinde konuya ilişkin bir düzenleme bulunması gereklidir. Bunun için esas sözleşmede yetki devrine izin verildiğine dair bir hüküm
bulunması yeterlidir. İkinci şart ise iç yönergenin hazırlanmasıdır. Zira, yetki devrinin nasıl yapılacağı iç yönerge ile düzenlenir. İç yönerge, anonim şirketin teknik,
idari ve hukuki açıdan yönetimine ilişkin hususları düzenler.
4 Yönetim kurulunun bu yetkilerine örnek olarak kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim
şirketlerde sermaye artırım kararı alma yetkisini verebiliriz (TTK m. 332).
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bu sistem için gerekli örgütü kurmalı ve bunu şirketin yönetim teşkilatında
da göstermelidir (TTK m. 375)5.
3.1. Muhasebe Sistemi
Anonim şirket muhasebesinin belirlenmesini, programlanmasını ve
hangi ortamda tutulacağını yönetim kurulu karara bağlar. Muhasebenin
belirlenmesi ve programlanması yeni TTK m. 515’de düzenlenen “dürüst
resim ilkesi”ne göre belirlenmesini de içerir. Bu ilkeye göre, anonim şirketlerin finansal tabloları, şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini,
öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam ve anlaşılabilir bir şekilde şeffaf ve güvenilir olarak, gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık olarak çıkarılmalıdır.
Kanunun 88. Maddesine göre “gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve
bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak
zorundadır.” Bu madde ile amaçlanan muhasebe sisteminin uluslararası
finansal raporlama standartlarına uyumlu olmasını sağlayabilmektir.
Türkiye (Uluslararası) Muhasebe Standartları ile birlikte şirketlerin bugüne kadar uyguladıkları muhasebe sisteminde köklü değişiklikler meydana gelecektir. Şirketlerin bu değişikliklere uyum sağlayabilmesi için yönetime önemli görevler düşmektedir. Kaldı ki muhasebe sisteminin gerekli
şekilde kurulması yönetimin devredilemez görev ve yetkilerindendir. Bu
bağlamda yönetim, muhasebe personelinin Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlamalı, muhasebe standartlarına
uyumlu programları temin etmeli ve gerekli teknik ekipmanı kurmalıdır.
Finansal raporlamanın muhasebe standartlarına uyumlu olup olmadığını
da kontrol etmelidir. Finansal raporlamanın hatalı veya hileli olmasından
birinci dereceden işletme yönetimi sorumludur.

5 Söz konusu hükmün gerekçesinde de belirtildiği gibi finansal denetim sistemi, aynı zamanda şirketin finansal kaynaklarını ve bu kaynakların kullanılmasının denetimini içerdiği
gibi şirketin likiditesinin denetimini de içermektedir.
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3.2. Finansal Denetim Sistemi
Finansal denetim ile kastedilen şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesine yönelik bir iç denetim sisteminin kurulması ve bunu yapacak olan
bölümün gösterilmesidir. İç denetim yalnızca borsada işlem gören şirketler için zorunlu bir denetim ve gözetim mekanizması olamaz. Her anonim
şirket, ihtiyacı ölçüsünde şirket içi yapılanmada finans denetim sistemini
oluşturmak zorundadır. Zira finans, modern işletmeciliğin bir gerçeğidir ve
büyüklük kriterine bağlı tutulamaz (Tekinalp, 2011, 129-130). Bu nedenle
şirket hangi büyüklükte olursa olsun, şirkette muhasebeden tamamen bağımsız uzmanlardan oluşan, etkin bir iç denetim komitesinin oluşturulması
iyi bir iç kontrol sistemi için olmazsa olmaz koşuldur. Zira, bir anonim şirketin denetimi, yalnızca bağımsız denetim kuruluşuna bırakılmamalıdır6.
Kaldı ki, 6335 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yeni TTK’nın 398 inci
maddesinde yapılan değişiklik sonucu anonim şirketlerin tamamı bağımsız
denetime tabi olmayabilir. Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağını Bakanlar Kurulu belirleyecektir. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki,
bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerde “muhasebe ve finans
denetimi” ayrı bir önem arz edecektir7.
İç kontrol; yönetimin temel fonksiyonlarından biridir ve evrensel ifadesiyle iç kontrol işletme faaliyetlerinin verimliliği ve etkililiği, finansal
raporlamanın güvenilirliği, yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluğu
sağlamak amacıyla işletme içinde oluşturulan ve işletmenin tüm çalışanları
tarafından etkilenen bir süreçtir. İç kontrollerin etkili bir şekilde tasarlanıp
işletilmesi ve sürekli gözetilmesinin temel sorumluluğu, işletmenin en üst
düzeydeki yönetim birimine, ülkemizde yönetim kuruluna aittir (Cömert,
2008, 21-27).
6 M. 375’in gerekçesinde de açıkça ifade edildiği gibi bir bağımsız denetim kuruluşunun
çok sayıda hizmet ettiği şirket vardır ve bu kuruluşlar denetledikleri tüm şirketleri bir teftiş
kurulu gibi içerden ve yakından izlemeleri mümkün olmadığından her şirketin kendi iç
denetim sistemini kurması gereklidir.
7 6102 sayılı yeni TTK’nın temel hedeflerinden birisi de tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olması idi. Bu amaçla mülga TTK’da anonim şirketlerde zorunlu olan
iç denetleme organı kaldırılmıştı. Ancak 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra
tüm sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olmayacağından bu denetim dışı kalan anonim şirketlerde iç denetleme organı da bulunmayacağından anonim şirketlerin denetimi
anlamında bir geriye gidiş olduğu kanaatindeyiz.
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İç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik
sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur (Uzun, 2008).
Yeni TTK’nın anonim şirketlerde yönetim ve temsil ile ilgili esaslar
başlığı altında yönetim kurulunun görev dağılımını düzenleyen 366. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen “Yönetim kurulu, işlerin gidişini
izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını
uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir” hükmü ile
kurumsal yönetim ilkelerinde denetim komitesi olarak ifade bulan denetim
komitelerinin kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiş ancak
bu düzenleme ile belli bir ölçütü esas alan, bir gereklilik ya da zorunluluk
öngörülmemiştir (Cömert, 21-27).
Kanunun 378. maddesinde ise şu ifadeler yer almaktadır. (1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için
gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla,
uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.
Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. (2) Komite, yönetim kuruluna her
iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret
eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.
Kanunun 366. ve 378. maddelerini birlikte değerlendirdiğimizde, borsada işlem gören şirketlerde iç kontrol sisteminin kurulması zorunluluk
iken diğer şirketlerde isteğe bağlı bırakılmıştır. Kanunun 378. maddesinde
belirtildiği gibi denetçinin gerekli görüp bunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmesi halinde iç kontrol sisteminin kurulması diğer şirketlerde de
zorunludur. Borsada işlem gören şirketler Sermaye Piyasası Kuruluna veya
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kuruluna bağlı olduklarından dolayı
bu şirketler bağlı bulundukları mevzuat gereği zaten iç kontrol sistemini
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kurmak durumundaydılar dolayısıyla bu şirketler için yeni bir durum söz
konusu değildir. Burada kanunla birlikte getirilen yenilik bağımsız denetçilerin gerekli görüp yönetim kuruluna bildirmesi halinde diğer anonim
şirketlerde de iç kontrol sisteminin kurulmasının zorunlu tutulmasıdır.
İç kontrol sisteminin bağımsız denetim çalışmalarının kapsamını ve
güvenilirliğini belirleyen en önemli unsur olduğunu düşünecek olursak,
bağımsız denetçilerin denetimini yaptıkları şirketlerde iç kontrol sistemi
kurulmasını talep etmeleri kaçınılmaz olacaktır.
İç kontrol sisteminin kurulması için bağımsız denetçilerin talepte bulunması beklenmeden yönetim tarafından kurulması gerekir. Çünkü iyi
bir iç kontrol sistemi işletme varlıklarının korunmasına, faaliyetlerde verimliliğin sağlanmasına, kaynakların tasarruflu ve verimli kullanılmasına,
muhasebe bilgilerinin doğruluğunun ve zamanında elde edilmesinin sağlanmasına, hata ve hilelerin ortaya çıkartılmasına ve yönetimin belirlediği amaçlarına ulaşılabilmesine yardımcı olmaktadır. İç kontrol sisteminin
sağladığı yararları göz önüne aldığımızda, şirketler tarafından kanundaki
zorlamaya gerek kalmaksızın sistemin kurulması gerektiğini söyleyebiliriz.
YÖNETİM KURULUNUN DEVREDİLEMEZ GÖREV VE 		
YETKİLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU
Yeni TTK, mülga TTK’da dağınık olarak düzenlenmiş bulunan sorumluluğa ilişkin hükümlerini, anonim şirketlerin on birinci bölümünde “hukuki sorumluluk” başlığı altında on ikinci bölümde de “cezai sorumluluk”
başlığı altında topluca düzenlemiştir. Yönetim kurulunun devredilemez
yetkilerini düzenleyen m. 375 hükmü emredici niteliktedir. Bu nedenledir
ki, anonim şirketin ihtiyacı olan “muhasebe ve finans denetim” sisteminin
kurulmaması, yönetim kurulunun hem hukuki hem de cezai sorumluluğuna sebep olacaktır.
4.

4.1. Hukuki Sorumluluğu
6102 sayılı TTK, hukuki sorumluluğa ilişkin özel hükümlerini m. 549
ila 554 arasında düzenlemiştir. Çalışma konumuza ilişkin hukuki sorumluluk m. 553’de ele alınmıştır. Bu hüküm uyarınca, yönetim kurulu üyeleri,
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kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal
ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Bu düzenleme ile kanun koyucu, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunda kusurlu sorumluluk
prensibini benimsemiştir. Mülga TTK m. 336’ya göre de yönetim kurulu
üyelerinin sorumluluğu kusur sorumluluğu olmakla birlikte m. 338 ile sorumluluktan kurtulmak isteyen yönetim kurulu üyesinin kusursuzluğunu
ispatlaması gerektiğini düzenleyerek yönetim kurulu üyelerinin aleyhine
kusur karinesini kabul etmiş idi (Güney, 2012, 201-208).
6102 sayılı TTK’da yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu düzenleyen anılan hükmün birinci fıkrası 6335 sayılı Kanunun 28 ve 41 inci maddeleri ile değişikliğe uğramıştır. Değişiklikten önce 553. maddenin birinci
fıkrasında, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ederek verdikleri zarardan dolayı
hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı sorumlu oldukları kabul edilmekte ve kusurlarının bulunmadığını ispatlayarak
sorumluluktan kurtulabilecekleri öngörülmekte idi. Bu nedenle, yönetim
kurulu üyelerine dava açan davacıların, zararı ispat etmeleri yeterliydi.
Ayrıca yönetim kurulunun kusurlu olduğunu ispat etmesine gerek yoktu.
Bu halde sorumluluktan kurtulmak isteyen yönetim kurulu üyesi, kusursuz
olduğunu ispat etmekle yükümlü idi (Kendigelen, 2011, 401). Ancak 6335
sayılı Kanun ile m. 553/1’de yapılan değişiklik sonucu, yönetim kurulu
üyelerinin kusurlu olduğunu ispat yükü davacıya yüklenmiştir. Yapılan bu
değişiklik ile yeni TTK, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu bir kusur sorumluluğu olarak düzenlemiş ve mülga TTK m. 338’dekine benzer
bir düzenlemeye de yer vermediğinden kusurun ispatı bakımından yönetim
kurulu üyeleri tarafından aksi ispatlanması gereken bir karine söz konusu
değildir. Bu nedenle, davacılar, şirketin uğradığı zarar ile birlikte yönetim
kurulu üyelerinin kusurlu olduğunu da ispat etmekle yükümlüdürler (Güney, 2012, 208-209).
Yeni TTK, yönetim kurulu üyelerinin müteselsil sorumluluğuna ilişkin
mülga TTK’da bulunmayan bir sorumluluk anlayışını kabul etmiştir. Farklılaştırılmış teselsül olarak ifade edilen ve m. 557’de düzenlenen bu anlayışa göre, aynı zararın meydana gelmesinde birden fazla yönetim kurulu
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üyesinin sorumluluğunun bulunması halinde her bir üyenin dış ilişkide kişisel indirim sebeplerini ileri sürerek zararın kendilerine isnat edilebilecek
miktarıyla sorumlu tutulacaklardır (Kendigelen, 2011, 406)8. Bir diğer ifadeyle, farklılaştırılmış teselsül sisteminde her bir yönetim kurulu üyesinin
sorumluluk miktarı, verilen zararla kusur arasındaki nedensellik oranıyla
sınırlandırılmıştır (Güney, 2008, 189).
Sonuç olarak, “muhasebe ve finans denetim” sisteminin kurulması
yönetim kurulun devredilemez görev ve yetkilerinden olduğu için bu düzenlemeye aykırılık halinde zarara sebep olan yönetim kurulu üyelerinin
tamamının sorumluluğu söz konusudur (Tekinalp, 2011, 271)9. Ancak,
yeni TTK’nın kabul ettiği farklılaştırılmış teselsül prensibi uyarınca, zarara sebep olan yönetim kurulu üyeleri, zararın tamamından tam teselsül
olarak değil farklılaştırılmış teselsül ilkesine göre, zarara katkıları oranında, sorumlu olacaklardır. Esasen farklılaştırılmış teselsül ilkesinde zararın
birlikte ya da tek başına gerçekleşmesi şartı bulunmamakla birlikte, bir zararı birden fazla yönetim kurulu üyesinin tazmin etmekle yükümlü olduğu
hallerde, farklılaştırılmış teselsül anlayışı, sorumlu olan üyeler lehine fakat
alacaklı aleyhine olabilecektir. Zira, bu ilkeye göre, ödeme güçlüğü içinde
bulunan yönetim kurulu üyesinin verdiği zarar ödeme güçlüğü bulunmayan diğer üyelerden tahsil edilemeyecektir (Kırca, 2006, 657). Oysa müteselsil sorumluluk esasının kabul edildiği mülga TTK’ya göre, alacaklı,
ödeme güçlüğü bulunmayan yönetim kurulu üyesinden zararın tamamını
tahsil edebilmekte idi. Çünkü tam teselsülün esas alındığı durumlarda birlikte zarar verenlerin her biri zararın tamamından sorumludurlar.

8

Yazara göre, zararın meydana gelmesine sebep olan her bir yönetim kurulu
üyesinin sorumluluğu; somut olaya göre tek başına sorumlu olduğunda kendisinden talep edilebilecek miktardan fazla olamayacaktır. Böylece hiçbir yönetim kurulu üyesi şahsen kendisine isnat edilemeyen daha ağır bir sorumluluğa katlanmak
zorunda kalmayacaktır.
9 Yazara göre, yönetim kurulu, organ sıfatıyla sorumlu olduğundan kural olarak
tüm üyeler sorumludur. Sorumluluktan doğan tazminat talebi zamanaşımına
uğramadığı sürece yönetim kurulu üyesinin görevde olması ya da olmaması,
sorumlu tutulması bakımından önemli değildir.
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4.2. Cezai Sorumluluğu
Türk Ceza Kanununun ceza sistematiğine uygun olarak düzenlenen
“suçlar ve cezalar” kenar başlığı içeren ve yeni TTK ile ilk kez düzenlenen
m. 562 uyarınca, defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, belgelerin kopyasını sağlamayanlar, ticari defterlerin gerekli onaylarını yaptırmayanlar, defterlerini kanuna uygun olarak tutmayanlar, hileli envanter
çıkaranlar ve anılan hükümde sayılan diğer suçları işleyenlere hapis ve
adli para cezaları öngörülmüştür. Anılan hükümdeki suçlar, şikayete tabi
olmadığından savcıların resen takip edecekleri kabul edilmiştir. Cezai sorumluluğu düzenleyen söz konusu hükümde 6335 sayılı Kanun m. 30 ile
önemli değişiklikler yapılmıştır.
Çalışmamızın bu bölümünde “muhasebe ve finans denetim” sisteminin kurulmaması halinde yönetim kurulu üyelerine atfedilebilecek cezalar
tespit edilecektir. İlgili hüküm doğrudan yönetim kurulu üyelerine yönelik olmasa da yönetim kurulunun sorumluluk alanına giren maddelere atıf
yapılarak cezai hükümler düzenlendiğinden yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğu söz konusu olacaktır. Çünkü bir anonim şirkette “muhasebe
ve finans” sisteminin kurulması beraberinde defter ve kayıtlarının tutulmasını, saklanmasını, hesap planlarının oluşturulması ile birlikte şirketin
finansal kaynaklarını, bunların kullanılmasını, likiditesinin denetimini ve
izlenmesini de içerdiğinden aşağıdaki hallerde yönetim kurulu üyelerinin
hem adli para cezası ile hem de hapis cezası ile cezalandırılacağı kanaatindeyiz. Buna göre,
- TTK m. 64/1-3 uyarınca, ticari defterlerin tutulmaması, saklanmaması ve tasdik ettirilmemesi,
- TTK m. 65 uyarınca, ticari defterlerin kanuna aykırı olarak tutulması,
- TTK m. 66’ya aykırı olarak hileli envanter çıkarılması,
- TTK m. 86’ya göre, görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin
kullanıma hazır bulundurulmaması,
- TTK m. 88’e göre, münferit ve konsolide finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tutulmaması, hallerinde yönetim
kurulu üyeleri dört bin Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
- TTK m. 210 uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetim elemanlarına bilgi ve belge verilmemesi, eksik verilmesi ya da görevlerini
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yapmalarının engellenmesi, hallerinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, yönetim kurulu üyeleri üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
- TTK m. 562/6’ya göre, ticari defterlerin mevcut olmaması ya da hiçbir kayıt içermemesi, yahut TTK’ya uygun saklanmaması hallerinde, sorumlu olan yönetim kurulu üyeleri üç yüz günden az olmamak üzere adi
para cezası ile cezalandırılır.
- M. 549 uyarınca, belgelerin ve beyanların kanuna aykırı düzenlenmesi ve ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapan yönetim
kurulu üyeleri, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır,
- M. 550’ye göre, sermaye hakkında yanlış beyanda bulunan, sermaye
taahhüdünün ödeme yetersizliğinin bilen, ödenmemiş sermayenin ödenmiş
gibi gösteren yönetim kurulu üyeleri üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
veya adli para cezası ile cezalandırılır.
Belirtmek gerekir ki, ceza hukukunda şahsi sorumluluk prensibinin gereği olarak, anılan fillerin oluşumunda rolü bulunan yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluğu asıldır.
5. SONUÇ
Anonim şirketlerin ikili organ yapısı içinde yeni TTK, genel kurul karşısında yönetim kurulunu etkili kılmıştır. Şirketin en üst seviyede yönetim
ve temsil organı yönetim kuruludur. Şirketin yasal temsilcisi olan yönetim
kurulu, genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri dışında şirketin işletme konusu ile ilgili her konuda karar almaya ve şirketi yönetmeye yetkili kılınmıştır. TTK, yönetim kurulunun devredilebilen ve devredilemeyen
görevlerini ilk kez hüküm altına alarak hem hukuki hem de cezai yaptırımlara bağlamıştır.
Yönetim kurulunun “muhasebe ve finans denetimi” yetkisi, muhasebe
sisteminin kurulması ile birlikte iç denetim ve iç kontrol sisteminin kurulması yetkilerini de kapsamaktadır. Yeni TTK’da pay senetleri borsada
işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilen iç kontrol sisteminin, diğer
şirketler için bağımsız denetçinin tasarrufuna bırakılması yerine zorunluluk haline getirilmesi gerekirdi. Böylece işletme varlıklarının korunması,
faaliyetlerde verimliliğin sağlanması, kaynakların tasarruflu kullanılması,
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muhasebe bilgilerinin doğru ve zamanında elde edilebilmesi için önemli
bir adım atılmış olacaktı.
Sonuç olarak, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen yeni TTK, bir
anonim şirkette “muhasebe ve finans denetim” sisteminin kurulmasını yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasında düzenlemiştir.
Kanunun bu yetkiyi yönetim kuruluna vermesi beraberinde denetim düzenini işletebilecek profesyonel bir yönetimin oluşmasını sağlayacaktır. Bir
anonim şirkette “muhasebe ve finans denetim” sisteminin kurulmaması
doğrudan doğruya yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracaktır.
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KDV ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN TÜRK FİNANSAL
KİRALAMA SEKTÖRÜNE ETKİSİ
THE EFFECT OF CHANGE IN VAT RATE ON TURKISH
LEASING SECTOR
Arş. Gör. Dr. Taylan ALTINTAŞ*
Arş. Gör. Emre Selçuk SARI**
Öz
Kiralama işlemi, bir maddi duran varlığın kullanım hakkının belirli bir
süre için kira veya başka bir fayda karşılığında kiracıya devredilmesidir.
Kiralama işlemleri finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerçekte bir taksitli satış işlemi olan finansal kiralama günümüzde işletmelerin yaptıkları yatırımları finanse etmede başvurabilecekleri en önemli alternatiflerden biridir.
Finansal kiralama kavramı, 1985 yılında kabul edilen Finansal Kiralama Kanunu ile Türk mevzuatına girmiştir. Türkiye gibi sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde finansal kiralama gibi alternatif finansman
imkanlarının kullanılmasının yararı yadsınamaz. Nitekim, ülkemizde finansal kiralama sektörünü teşvik etmek amacıyla, finansal kiralama ile satın alınan varlıklara doğrudan satın almaya göre sembolik bir Katma Değer
Vergisi (KDV) oranı uygulanmaktaydı. Ancak 2007 yılı sonunda bu uygulamaya son verilerek finansal kiralama işlemlerindeki önemli bir teşvik
unsuru ortadan kaldırılmıştır.
Bu çalışmada finansal kiralama kavramı, finansal kiralamaya ilişkin
düzenlemeler ve ülkemizdeki finansal kiralama sektörü hakkında özet bilgi
verilmiştir. Finansal kiralama sektörüne ilişkin veriler göz önüne alınarak
KDV düzenlemelerinin finansal kiralama sektörüne etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Finansal Kiralama, Türk Vergi Düzenlemeleri,
Türk Finansal Kiralama Sektörü
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Abstract
A lease is the transfer of the right to use an asset for a certain period
of time to the lessee in return of rent or other benefit. Leases fall into two
categories; financial and operational leases. Financial leasing, which is an
installment purchase, is one of the most important alternatives in financing
the investments.
Financial leasing concept was introduced to Turkish legislation with
the Financial Lease Law in 1985. The benefits of the alternative financing
techniques such as financial leasing cannot be ignored by the countries like
Turkey with insufficient capital stock. As a matter of fact, in order to promote financial leasing, a symbolic rate of Value Added Tax was imposed
on the goods purchased via financial leasing with respect to direct purchase. But this important incentive provided to financial leasing transactions
was removed at the end of 2007.
In this study, brief information about financial leasing concept, regulations related to leasing and leasing sector is provided. The data related to the
leasing sector is studied and the effect of VAT regulations on the leasing
sector is examined by taking the relevant data on the financial leasing business into the considerations.
Key words: Finance Lease, Turkish Tax Regulations, Turkish Leasing
Sector
GİRİŞ
İşletmelerin günümüz rekabetçi koşullarında ayakta kalabilmek ve faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmek için yatırım yapmaları
gerekmektedir. Bu yatırımların finansmanı konusunda işletmelerin kullanabileceği çeşitli finansman teknikleri vardır. Kiralayanın, kiracının talebi
üzerine bir varlığı üçüncü kişiden satın aldığı ve bu varlığa ilişkin fayda ve
risklerin önemli ölçüde kiracıya devredildiği finansal kiralama işlemleri de
bu finansman tekniklerinden biridir.
Finansal kiralama ilk olarak 1950’li yıllarda ABD’de gelişme göstermiştir. ABD dışında diğer Avrupa ülkelerinde gelişimi ise 1960’lı yıllardan
sonra olmuştur (Öztürk, Bal, Bal, 2007, 68). Dünyada son otuz yıldan beri,
uzun dönemde faydalanılacak olan sabit varlıkların finansal kiralama yo86
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luyla sağlandığı görülmektedir. Son yıllarda ABD’de yabancı kaynaklarla
finanse edilen sabit varlık alımlarının üçte biri finansal kiralama yoluyla
sağlanmıştır (Yıldırım, Albez, Küçük, 2006, 361).
Bu çalışmada finansal kiralamaya ilişkin dünyadaki ve ülkemizdeki
başlıca düzenlemelere kısaca değinilmiş ve ülkemizde finansal kiralama
sektörünün durumu hakkında özet bilgi verilmiştir.
Türkiye’de finansal kiralama işlemlerinde uygulanan KDV’ne ilişkin
vergi avantajı 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu tarafından
kaldırılmıştır. Çalışmada vergi oranındaki bu değişikliğin finansal kiralama sektörüne etkisi sektörel verilerden yararlanılarak incelenmiştir.
1. FİNANSAL KİRALAMA VE FAALİYET KİRALAMASI AYRIMI
Kiralama işlemi, bir maddi duran varlığın kullanım hakkının belirli bir
süre için kiracıya kira veya başka bir fayda karşılığında devredilmesidir
(Norton, Diamond, Pagach, 2004, 667).
Kiralama işlemleri faaliyet kiralaması ve finansal kiralama olarak ikiye
ayrılır. Finansal kiralama kiralama konusu olan varlığa ait fayda ve risklerin önemli ölçüde kiracıya devredildiği kiralamalardır. Bir varlığın sahipliği ile ilgili riskler; muhtemel atıl kapasiteden kaynaklanabilecek zararlar, teknolojik eskime, ekonomik koşullardaki değişiklikler sonucu ortaya
çıkabilecek olumsuzluklardır. Bir varlığın sahipliğine ilişkin faydalar ise;
varlığın ekonomik ömrü boyunca kullanımından elde edilmesi beklenen
getiriler ve varlığın değerindeki artıştan ya da elden çıkarılmasından beklenen kazançlardır. Finansal kiralamada sözleşmenin bitiminde finansal
kiralama konusu varlığın sahipliğinin devredilmesi şart değildir (Epstein,
Jermakowicz, 2010, 656). Finansal kiralama işleminin özü, kiraya verenin
finansmanı ile kiracının finansal kiralama konusu varlığın kullanım hakkını elde etmesidir. Bu durumda iktisadi açıdan söz konusu varlığın kredili
olarak satın alınması ile finansal kiralama ile elde edilmesi arasında önemli
bir farklılık bulunmamaktadır (Lewis, Pendrill, 2004, 216).
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun Kasım 1982’de yayınlamış olduğu 17 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı’na göre; finansal kiralama bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her
türlü risk ve yararların devredildiği sözleşmedir. Sözleşme süresi sonunda,
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mülkiyet devredilebilir veya devredilmeyebilir. Bunun dışındaki kiralamalar faaliyet kiralamasıdır.
Türk Vergi Kanunu’nda, finansal kiralamanın tanımı Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’ndaki tanım ile benzerlik göstermektedir. 213 numaralı Vergi
Usul Kanunu’nun mükerrer 290. Maddesine göre; Finansal Kiralama: Kira
süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan
tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır.
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre; finansal kiralama kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı
veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı
sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir.
2. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN NİTELİKLERİ
319 Sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde vergi mevzuatımız kapsamında finansal kiralama işlemlerinin nitelikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kriterlerden ez az birini karşılayan bir kiralama
sözleşmesi, finansal kiralama işlemi olarak kabul edilecektir.
a) İktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi: Sözleşmede iktisadi kıymetin kiracıya devrine ilişkin hüküm olması
veya satım opsiyonu olması ve kiracının yüksek bir olasılıkla bu opsiyonu
kullanacak olması halidir.
b) Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük
bir bedelle satın alma hakkı tanınması.
c) Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması.
d) Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin
toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90›ından daha büyük bir
değeri oluşturması.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 17 numaralı Kiralama İşlemleri Standardı’nda, bir kiralama işleminin finansal kiralama işlemi ola88
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rak nitelendirilmesi için gerekli kriterleri belirlemiştir. UMS 17’nin Türkiye Muhasebe Standartları tarafından yapılan resmi tercümesi olan TMS
17’de bu kriterler aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Bu kriterlerden en az birinin
var olması halinde o kiralama işlemi finansal kiralama olarak kabul edilecektir.
a) Kiralama sözleşmesinde, kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama
süresi sonunda veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi.
b) Kiracıya, kiralanan varlığı buna ilişkin opsiyonun kullanım tarihinde
oluşması beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düşük bir bedelle
satın alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının beklenmesi.
c) Mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan
varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması.
d) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine
eşit olması.
e) Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece,
sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması.
f) Kiracının kiralama işlemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin
fesih işleminden kaynaklanan zararlarının kiracı tarafından karşılanması.
g) Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerindeki değişmelerden kaynaklanan kazanç ya da kayıpların kiracıya ait olması (örneğin kiralama süresi
sonundaki satış gelirlerinin tamamına eşit bir kira indirimi şeklinde).
h) Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir bedelle bir dönem
daha kiralamayı sürdürme hakkının bulunması.
Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’nun (FASB) 13 numaralı “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı”nda bir kiralama işleminin finansal kiralama işlemi olarak nitelendirilmesi için gerekli
kriterler belirlenmiştir. Bu kriterlerden en az birinin var olması halinde o
kiralama işlemi finansal kiralama olarak kabul edilecektir.
a) Yapılan sözleşemeye göre sözleşme sonunda finansal kiralama konusu varlığım sahipliği kiracıya geçecektir.
b) Yapılan sözleşmeye göre düşük bir değerden satın alma opsiyonu
vardır.
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c) Kiralama sözleşmesinin süresi, kiralama konusu varlığın ekonomik
ömrünün %75’i veya daha fazlasını kapsamaktadır.
d) Kiralama konusu varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri
(sözleşme süresince kiracı tarafından ödenecek olan sigorta, bakım-onarım ve vergiler hariç), varlığın gerçeğe uygun değerinin %90’ını geçiyorsa
kiralama işlemi finansal kiralama olarak kabul edilir.
Görüldüğü gibi VUK’ta, Uluslararası Finansal Raporlama Standartların’nda
ve Amerikan Finansal Raporlama Standartları Kurulu’nun düzenlemelerinde
finansal kiralamanın tanımı benzerlik arz etmektedir.
3. FİNANSAL KİRALAMAYA İLİŞKİN DÜNYADAKİ VE 		
TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA DÜZENLEMELER
Dünyada finansal kiralama işlemlerine ilişkin ilk düzenlemelerden biri
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından Kasım 1976’da yayınlanan (Financial Accounting
Standards Board, http://accountinginfo.com/study/lease-01.htm, 10 Mayıs 2012) ve 1 Ocak 1977’den yürürlüğe giren 13 numaralı standarttır.
Bu standart ile faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımı yapılmış,
finansal kiralama işlemlerinin nasıl muhasebeleştirileceği ve raporlanacağı açıklanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından
yayınlanan ve 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren geçerli olan Uluslararası
Muhasebe Standardı (UMS) 17’de de paralel bir düzenleme yapılarak faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımı yapılmıştır.
Türkiye’de finansal kiralamaya ilişkin ilk düzenleme 28.06.1985 tarih
ve 18795 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3226 sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiştir. Bu kanunun amacı, finansman sağlamaya yönelik finansal
kiralamayı düzenlemektir. Kanun ile Türkiye’de finansal kiralama sektörünün hukuksal çerçevesi çizilmiştir. Ancak bu kanunda finansal kiralama
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır (Altıntaş, 2004, 171). Türkiye’deki finansal kiralama ile
ilgili olarak bir diğer düzenleme ise 24.04.2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4842 sayılı kanundur. Vergi Usul Kanunu’nun
290. maddesini yeniden düzenleyerek finansal kiralama işlemlerinin değerleme esaslarını açıklayan kanun çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafın90
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dan yayınlanan VUK 319 numaralı Genel Tebliği ile Türkiye’deki finansal
kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilme şekli belirlenmiştir. Bu düzenlemeler FAS 13 ve UMS 17 ile paralellik göstermektedir. Bu düzenlemeler,
sadece finansal kiralama sektörünü değil, vergi mevzuatı çerçevesinde finansal kiralama işlemi olarak kabul edilen tüm işlemleri de kapsamaktadır.
Kiralama işlemelerine ilişkin ülkemizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da
düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemeler finansal kiralama şirketleri
ve halka açık şirketler ile ilgilidir. 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununun 10. Maddesine göre Türkiye’de finansal kiralama şirketleri BDDK’nın
denetimine tabidir. Ayrıca, finansal kiralama şirketi halka açık bir şirket
ise SPK’nın düzenlemelerine de tabi olacaktır. BDDK’nın 1 Kasım 2006
ve 17 Mayıs 2007 tarihlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğlerine
göre finansal kiralama şirketleri bağımsız denetimden geçmiş finansal
tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlamalı ve
internet sayfalarında yayınlamalıdırlar. Dolayısıyla, tüm finansal kiralama
şirketleri ve finansal kiralama şirketi olmayan halka açık şirketler finansal
kiralama işlemlerini TMS 17 ve diğer ilgili standartlara göre raporlayacaklarıdır.
Türkiye’de konu ile ilgili önemli bir yasal düzenleme de, finansal kiralama işlemlerinde kiralama konusu varlık üzerindeki KDV oranlarına ilişkindir. Buna göre, Türkiye’de finansal kiralama ile satın almanın önemli
bir avantajı, 1 Ocak 2008’e kadar KDV’nin %1 olarak uygulanmasıydı.
Bu uygulama 3226 sayılı kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama
işlemlerini kapsamaktaydı. Ancak 30 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren bu avantaj ortadan kaldırılmıştır. Finansal kiralama işlemelerindeki KDV oranlarındaki bu avantajın ortadan kalkmasının, finansal
kiralama sektörünü olumsuz yönde etkilediği gözükmektedir (Finansal
Kiralama Derneği, http://www.fider.org.tr/?intPageStructureNo=13&si
ntLanguageID=0&bytContentType=3&intPageNo=34&strHitCountPar
am=2|13|0|265|735), 15 Nisan 2012).
Nitekim 27 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/2604
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 3226 sayılı kanun çerçevesinde finansal
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kiralama işlemi olarak kabul edilen makine ve teçhizat alımlarında uygulanacak KDV oranı yeniden %1’e indirilmiştir.
4. ARAŞTIRMANIN AMACI
Çalışmanın amacı, ülkemizde finansal kiralama konusu varlıklara uygulanan KDV oranlarındaki 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren değişikliğin finansal kiralama sektörünü etkileyip etkilemediğinin araştırılmasıdır.
Bu amaçla ülkemizdeki finansal kiralama sektörünün son 10 yıllık verileri
incelenmiştir. Bu kapsamda incelenen veriler Finansal Kiralama Derneği
(FİDER), BDDK, SPK, Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), Dünya Bankası (World Bank) ve Avrupa Leasing Federasyonu (Leaseuropa)’ndan elde
edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında finansal kiralama konusu varlıklara
uygulanan KDV’nin finansal kiralama sektörü ile ilişkisi araştırılmıştır.
5. ÜLKEMİZDE FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN DURUMU
Türkiye’de finansal kiralama sektörünün son 10 yıldaki durumu incelendiğinde, finansal kiralama ile yapılan yatırımların gelişmiş ülkelerle
kıyaslandığında geri kalmış olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 1’de Türk finansal kiralama sektörünün 2006-2010 yılları arasındaki işlem hacmi ve
dünya sıralamasındaki yeri verilmiştir.
Tablo 1. Türk Finansal Kiralama Sektörü İşlem Hacmi ve Dünya
Sıralamasındaki Yeri
Yıl
İşlem Hacmi (Milyon $)
Dünya Sıralaması
2006
4.900
24
2007
7.650
20
2008
4.720
28
2009
1.930
31
2010
2.820
28
Kaynak: Finansal Kiralama Derneği Dünya Leasing Verileri (http://
www.fider.org.tr)
Tablo 1 incelendiğinde 2007 yılında 7.650 Milyon $ finansal kiralama
işlem hacminin 2010 yılı sonu itibariyle 2.820 Milyon $’a düştüğü görülmektedir. Dünya sıralamasında ise Türkiye 2007 yılında 20. sıradayken
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2010 yılına gelindiğinde 28. sıraya gerilemiştir. Finansal kiralama sektöründe 2008 yılından itibaren başlayan hızlı bir düşüş olduğu gözükmektedir.
Tablo 2’de 2006-2010 döneminde bazı gelişmiş ülkeler ile Türkiye’nin
karşılaştırmalı penetrasyon oranları verilmiştir. Penetrasyon oranı, belli bir
ülkede finansal kiralama miktarını yansıtan bir orandır. Bu oran finansal
kiralama işlem hacminin toplam finansman işlem hacmine bölünmesi ile
bulunur (http://dictionary.babylon.com).
Tablo 2. 2006-2010 Döneminde Bazı Gelişmiş Ülkeler İle
Türkiye’nin Karşılaştırmalı Penetrasyon Oranları (%)
2010 2009 2008 2007
2006
Amerika
17,1
17,1 16,4
26
27,7
Çin
3,8
3,1
2,2
Almanya
14,3
13,9 16,2 15,5
23,6
Japonya
6,3
7
7,2
7,8
9,3
Fransa
10,5
10
12,2
12
11
İtalya
13,1
13,1 16,9 11,4
15,2
Rusya
7,7
4,1
7,4
7,6
Kanada
15,1
14
19,6
22
22
Brezilya
23,8
19
16,9
İngiltere
18,5
17,6 20,6 11,6
12,7
Avustralya
12
10
10
16
15,9
İsviçre
10,2
10,6 14,2 14,2
12
Türkiye
3,9
3,7
7,1
6,6
8
Kaynak: http://www.fider.org.tr
Tablo 2 incelendiğinde, dünyada finansal kiralama sektöründe en büyük işlem hacmine sahip ülkelerin penetrasyon oranları Türkiye ile mukayese edildiğinde ülkemizin 2010 yılı itibariyle penetrasyon oranının oldukça düşük seviyede olduğu görülmektedir. Ancak 2006 yılında %8 olan
Türkiye’deki penetrasyon oranının bu ülkelerin oranlarına daha yakındır.
2009 yılından itibaren ülkemizin penetrasyon oranında ciddi bir düşüş yaşanmıştır.
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Türkiye’de finansal kiralama sektörüne ilişkin 2001-2011 dönemine ait
başlıca göstergeler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Finansal Kiralama Sektörüne Ait Başlıca Göstergeler
Yıllar
İşlem
Sözleşme Özel Kesim
İşlem
GSYİH
Hacmi
Sayısı
Toplam
Hacmi/Özel
(Bin TL)
Yatırımları
Sektör
Top.Yat(%)
2000 1.050.579
19.719
26.237.218
4,0%
166.658.021
2001
947.880
6.712
28.128.163
3,4%
240.224.083
2002 2.099.046
19.383
43.390.442
4,8%
350.476.089
2003 3.135.322
24.233
62.005.347
5,1%
454.780.659
2004 4.127.527
28.581
97.377.460
4,2%
559.033.026
2005 5.702.014
37.239
115.064.780
5,0%
648.931.712
2006 7.702.221
42.963
143.299.094
5,4%
758.390.785
2007 10.230.726
51.519
151.923.699
6,7%
843.178.421
2008 6.811.738
19.878
152.369.267
4,5%
950.534.251
2009 3.385.834
6.197
125.382.780
2,7%
952.558.579
2010 4.844.261
10.186
164.408.689
2,9%
2011 8.448.451
14.648
234.582.090
3,6%
Kaynak: Finansal Kiralama Derneği Sektör Raporları (http://www.fider.org.tr)

İşlem
Hacmi/
GSYİH
(%)
0,6
0,4
0,6
0,7
0,7
0,9
1,0
1,2
0,7
0,4
0,4
0,7

Tablo 3 incelendiğinde finansal kiralama sektörünün 2001-2007 yılları
arasında işlem hacminde, sözleşme sayısında, işlem hacminin özel sektör yatırımlarına oranında ve işlem hacminin gayri safi yurt içi hâsılaya
(GSYH) oranında artış yaşandığı görülmektedir. Ancak 2008-2011 yılları
arasındaki süreç incelendiğinde finansal kiralama sektörüne ait göstergelerde bir düşüş söz konusudur. Finansal kiralama sektörünün işlem hacmi
2008 ve 2009 yıllarında ciddi bir düşüş ile karşılaşmış, 2010 ve 2011 yılında tekrar artmaya başlayarak 2007 yılındaki seviyeye yaklaşmıştır. Ancak sözleşme sayısına bakıldığında, 2011 yılında yapılan sözleşme sayısı
2007 yılının çok uzağındadır. Bu durumda az sayıda ve daha büyük işlem
hacimli sözleşmeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla küçük ölçekli
sözleşmelerin ağırlığı azalmıştır. Ayrıca finansal kiralama sektörünün işlem hacminin Türkiye’deki özel sektör toplam yatırımlarına ve gayri safi
yurt içi hâsılaya olan oranlarının da 2008’den sonra azaldığı izlenmektedir.
Türkiye’de finansal kiralama konusu varlıkların mal gruplarına göre
dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.
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2002

2001

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mal Gruplarına
Göre Dağılım(%)
Makine ve
75% 75% 67% 70% 69% 74% 73% 71%
Teçhizat
Kara, Deniz, Hava
9%
9% 17% 13% 14% 13% 13% 15%
Ulaşım
Araçları
Bilgisayar
ve Büro
4%
5%
4%
6%
6%
6%
6%
7%
Ekipmanları
Gayrimen12% 11% 12% 11% 11% 7%
8%
7%
kul
Kaynak: Finansal Kiralama Derneği Sektör Raporları

2003

Tablo 4. Finansal Kiralama Konusu Varlıkların Mal Gruplarına Göre
Yıllar İtibariyle Dağılımı

68%

69%

64%

62%

16%

16%

10%

16%

9%

10%

17%

18%

7%

5%

9%

4%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tablo 4’te görüldüğü gibi ülkemizdeki finansal kiralama işlemlerinin
büyük kısmı makine ve teçhizat alımları için yapılmaktadır.
Türkiye’deki finansal kiralama işlemlerinin sektörel dağılımı Tablo
5’de görülmektedir.
Tablo 5. Finansal Kiralama İşlemlerinin Sektörlere Göre Dağılımı
İşlem
Hacminin
Sektörel
Dağılımı
İmalat
51% 46% 46% 50% 43% 43% 46% 51% 61%
Hizmet
45% 46% 46% 44% 49% 48% 45% 42% 35%
Tarım
3% 4% 4% 4% 6% 7% 7% 4% 2%
Diğer
1% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 3% 2%
Kaynak: Finansal Kiralama Derneği Sektör Raporları
Tablo 5 incelendiğinde işlem hacminin tamamına yakınının imalat ve
hizmet sektörlerinde olduğu görülmektedir.
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SONUÇ
Günümüzde işletmelerin yaptıkları yatırımları finanse etmede başvurabilecekleri en önemli alternatiflerden biri finansal kiralamadır. Finansal kiralama yoluyla varlık edinme yoluna giden işletmelerin başlıca avantajları
söz konusu yatırımın %100’ünün finansman ile edinilme imkânı olması,
kira ödemelerinin kiracının ödeme gücüne göre esnek olması, ödemelerin
baştan belirlenmiş olması ve sözleşme süresinin işletmenin ihtiyacına göre
belirlenebilmesidir.
Ülkemizde finansal kiralama sektörünü teşvik etmek amacıyla 1 Ocak
2008’den önce finansal kiralama ile satın alınan varlıklardaki KDV oranı
%1 olarak uygulanmaktaydı. Bu durumun finansal kiralama sektörü üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gözükmektedir. Ancak 30 Aralık 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 2008 yılının başından geçerli olmak üzere bu
önemli avantaj ortadan kaldırılmıştır.
Bu avantajın ortadan kalkmasıyla finansal kiralama sektörü gerek işlem
hacmi, gerekse sözleşme adedi olarak önemli bir kayba uğramıştır. Bu durumu sadece 2008 yılında meydana gelen küresel finansal krize bağlamak
yanlış olacaktır. Nitekim çalışmada ortaya konan veriler ışığında gayri safi
yurt içi hâsıla ile finansal kiralama işlem hacmi karşılaştırıldığında bu değişiklikten sonra finansal kiralama sektörü işlem hacminin gayri safi yurt
içi hâsıla içindeki oranının düştüğü gözükmektedir.
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren finansal kiralama işlemlerindeki KDV
oranının değiştirilmesi ile sektörde ortaya çıkan olumsuzluklar sonucunda, 27 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/2604 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile finansal kiralama yoluyla satın alınan ve ilgili
kararda sayılan makine ve teçhizat alımlarında 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren KDV oranının eskiden olduğu gibi %1 olarak uygulanacağına karar
verilmiştir. Çalışmada ortaya konduğu üzere, ülkemizdeki finansal kiralama işlemlerinin önemli bir kısmı makine ve teçhizat ile ilgilidir. Dolayısıyla yürütme organı bu durumu dikkate alarak KDV avantajını öncelikli
olarak makine ve teçhizat alımları için uygulamaya koymuştur. Yürütme
organının finansal kiralama işlemlerine ilişkin almış olduğu bu kararın
önümüzdeki dönemlerde sektörü olumlu etkileyeceği öngörülebilir.
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VERGİ PLANLAMASI YÖNTEMİ OLARAK AMORTİSMANLARIN
VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING DEPRECIATIONS AS A METHOD OF TAX PLANNING
FROM THE VIEWPOINT OF TAX PROCEDURE LAW AND TURKISH
ACCOUNTING STANDARDS
Dr. Yasemin TAŞKIN*
Öz
İşletmeler vergi planlaması yoluyla ödeyecekleri vergiyi azaltmak istemektedirler. Amortismanlar da vergi planlaması yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Amortisman hem vergi hem de muhasebe açısından
önemli bir konudur. Başka bir deyişle her iki alanın da ortak konusudur.
01.07.2012’de yürürlüğe giren Türk Ticaret kanunu ile muhasebe sisteminde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler amortismanları da
etkilemiştir. Bu değişiklik Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik yapılmaması
nedeniyle uygulamada farklılık yaratmıştır. Bu farklılık ise işletmeler açısından bazı sorunlar yaratabilecektir.
Anahtar Sözcükler: vergi, vergi planlaması, amortisman, giderler, muhasebe, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS).
Abtract
For the enterprises want to decrease taxes they must pay, tax planning
has always been a very important issue for them. It’s accepted that depreciations is one of the methods of tax planning. Depreciation is significant
for both taxation and accounting practices. The Turkish Commercial Code
which has been implemented since 01.07.2012, brought up some changes
in accounting system. This legal changes affected the depreciation applications. Although those changes in the Turkish Commercial Code has been
occured, Tax Procedure Law hasn’t been matched those changes yet. Therefore, it’s accepted that this situation causes some troubles for enterprises.
* İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali Hukuk A.B.D
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Key Words: tax, tax planning, depreciation, expenditures, accounting,
Turkish Accounting Standards.
I. GİRİŞ
İşletmelerin temel amacı kar maksimizasyonu ve maliyet ve gider
minimizasyonu olarak ifade edilebildiğine göre, vergi yüklerini azaltma
eğiliminde olmaları da doğal karşılanmalıdır” Ancak, işletmeler vergisel
açıdan cezalı duruma düşmemek için kanuni yollardan vergiden kaçınırlar.
İşletmeler, literatürde “vergi planlaması” olarak da tanımlanan vergiden
kaçınma yoluyla ödeyecekleri vergileri azaltmaya çalışırlar. Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle vergi yüklerini azaltırlar İşletmelerin
bu amaçla kullanabilecekleri yöntemlerden biri de giderleştirmedir. Bu
yolla maddi duran varlıklarını amortisman yoluyla itfa ederek bir vergi
planlaması yöntemi uygulamış olurlar.
Temel olarak VUK hükümleri çerçevesinde dikkate alınarak amortisman ayrılmakta ve bu yolla giderleştirme yapılarak safi kazanç tespit edilmektedir. Bu kapsamda maddi duran varlıkların faydalı ömürleri dikkate
alınarak, çeşitli amortisman yöntemleri uygulanır.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile işletmeler açısından yeni düzenlemeler yapılmış ve 6335 sayılı değişiklik kanunu ile de 1yapılan bu
değişikliklere VUK uyum sağlanmıştır.
Bu çalışmada; öncelikle işletmeler açısından vergi planlaması ve giderlerin taşıdığı anlam açıklandıktan sonra, amortisman konusu VUK ve
TMS-16 açısından açıklanacak ve konuya ilişkin farklılıklar her iki düzenleme dikkate alınarak açıklanacaktır.
II. İŞLETMELER AÇISINDAN VERGİ PLANLAMASI VE 		
GİDERLER
İşletmelerin uzun dönemdeki başarısı çeşitli koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu başarı işletmelerin müşterileri için yaratacağı değere,
rakiplerinden daha iyi işler yapabilmesine ve bir anlamda stratejik planını
iyi yapabilmesine bağlı olup, aynı zamanda bu planın eksiksiz bir şekilde
1
		

100

Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkındaki Kanun.

KASIM - ARALIK 2012

MALİ

ÇÖZÜM

uygulanmasına da bağlıdır. (Gürsoy, 2009, 9) Ayrıca işletmeler açısından
karın artırılması ve buna bağlı olarak ödenecek vergilerin azaltılması da
temel amaçlar arasında yer almaktadır. Bu noktada ise işletmelerin karını
azaltabilecek yöntemlerin başında giderler gelmektedir.
Çeşitli amaçlarla kurulmuş olan işletmeler faaliyetleri sırasında bazı
giderlerin indirilmesine izin veren düzenlemelere dayanarak çeşitli giderlerini indirebilmektedirler. Var olan bu düzenlemeler ise işletmelerin yatırım ve finansman kararları üzerinde etkili olmaktadır. İşletmeler çeşitli
kanunlarda yer alan gider hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerini ve vergi
yüklerini planlama yoluna gidebilmektedirler. (Oktar, 2004, 23)
Bu aşamada vergi planlaması işletmeler açısından önem taşımakta ve
işletmelerin kuruluş yeri ve hukuki şekilleri, faaliyet konuları, muhasebe
sistemleri, faaliyet süreçleri, yatırım ve finansman kararları, üretim süreçleri, pazarlama politikaları vb. kararları üzerinde önemli etkiler yaratabilmektedir. (bkz. Oktar, 2004, 3-47) Çünkü işletmeler açısından bakıldığında vergilendirme bir maliyet unsuru olarak görüldüğü için, bu maliyetten
kurtulma sürecinde vergi planlaması yapılması gündeme gelmektedir.
Yasal sınırlar içinde uygulanan vergi planlaması, kısa dönemde işletmeler açısından vergi tasarrufu sağlayarak, serbest kalan iktisadi kaynakların
daha etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Uzun dönem
de ise vergi gelirlerinin artmasını sağlayarak iktisadi kalkınma ve büyüme üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Mükellefler vergi planlaması
yoluyla vergi kanunları sınırları içinde vergi yüklerini azaltma veya tamamen ortadan kaldırma yollarını aramaktadırlar. (Oktar, 2004, 2.9.) Ancak
vergi planlaması, finansal planlamanın içinde yer almanın yanı sıra işletmenin satış, üretim, yatırım vb. planlamaları ile bütünlük arzetmek zorunda olup, işletmenin hedef ve stratejileri ile de uyumlu olmak zorundadır.
(Sözer,1998)
Yasal yollarla vergi yükünün azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması olarak tanımlanan vergi planlaması yasal sınırlar içinde kalındığı
sürece vergi kanunları açısından da herhangi bir suç oluşturmamaktadır.
Ancak verginin yasal olmayan sınırlar içerisinde azaltılması ise vergi kanunları açısından suç oluşturmakta ve yapılan eylemin kanunlarda yer alan
cezalarla cezalandırılması söz konusu olmaktadır.
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İşletmelerin vergi planlaması yapmaları yanında çeşitli kanunlarda
yer alan gider hükümlerini kullanarak ödeyecekleri vergileri azaltmaları
da mümkündür. İşletmelerin yatırım ve finansman kararları üzerinde etkili olan bu gider hükümleri Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda yer almaktadır. Vergiye tabi gelirin ve kurum kazancının tespitinde bu giderler indirilmekte ve ödenecek vergi miktarı bulunmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 40. maddesinde indirilebilecek giderler, 41. maddesinde ise indirilemeyecek giderler açıklanmıştır. Bu kapsamda; ticari kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi için yapılacak
genel giderler, personel ücretleri, işçilerin işyerindeki tedavi, ilaç ve giyim
giderleri, işçiler için ödenen sosyal güvenlik primleri, işçilere işyerinde ya
da eklentilerinde yapılan beslenme ve barınma giderleri, işle ilgili olarak
ve işin gerektirdiği ölçüde yapılan seyahat konaklama giderleri, işle ilgili olarak sözleşme, mahkeme kararı ya da kanun hükmüne göre ödenen
zarar, ziyan tazminatlar, işletmede kullanılan taşıtların giderler ve kanunda tanımlanmış diğer giderler vergi matrahından indirilebilecektir. Ayrıca
vergiyle ilgili VUK’un amortisman ve değerleme hükümlerini düzenleyen
258-330 arasında kalan maddelere göre; işletmede kayıtlı olan gayrimenkullerin amortismanları gider olarak yazılabilir; değerleme konusundaki
hükümlerin uygulanması ile de vergi matrahı azaltılabilir ya da artırılabilmektedir.(Bilici, 2010, 153)
Vergi matrahının azaltılmasını önlemek amacıyla GVK’nın 41. maddesinde ise indirilemeyecek giderler açıklanmıştır. Bu kapsamda; işletme
sahibi ile eşinin çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ile aynen aldıkları diğer değerler, teşebbüs sahibinin kendisine, eşin, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar vb,
ödemeler, teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek
faizler, teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmeden olan
alacakları üzerine yürütülecek faizler, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)
13. maddesi kapsamında transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde
emsallere uygun olmayan fiyat ya da bedeller üzerinden yapılacak işlemler, her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar, kiralama yoluyla edinilen ya da işletmede kayıtlı
taşıtların işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve
amortismanları gider olarak indirilemeyecektir.
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İşletmelerin KVK kapsamında bir hesap dönemi içinde elde ettikleri
safi kazancın tepsinde GVK’nın ticari kazanç hükümleri uygulanmaktadır.
(KVK M.6(2)) Bu durumda GVK’nın 40. maddesinde sayılan giderleri hasılatlarından indirebilmektediler. Ayrıca bu indirimlere ek olarak KVK’nın
8. maddesi ile 10. maddesinde yer alan gider ve indirimleri de kazançlarından düşebilmektedirler.
Kurum kazancının tespitinde ise KVK bazı indirimlerin yapılamayacağını hüküm altına almıştır. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımı (KVK m.13), örtülü sermaye (KVK m.12) ve diğer indirimler
(KVK m. 11) olarak tanımlanan hükümler gereği kanunda yer alan düzenlemelere göre tespit edilen ve matrahı azaltan uygulamalar kanunen kabul
edilmeyen gider olarak kabul edilmektedir.
III. VERGİ USUL KANUNU’NDA AMORTİSMAN
Amortisman kavramı, hukuk, işletme, iktisat, maliye ve muhasebe literatüründe önemli yer tutan kavramlardan biri olup, her bir dalın özelliğine
göre de farklı anlamlara gelebilmektedir. Amortismanın maliyet unsuru
olma yönü vergi hukuku açısından önem taşımaktadır. Çünkü işletmede
bir yıldan fazla kullanılması düşünülen ve ticari mübadeleye konu olmayan
duran varlıkların, bir yıl içinde değerlerinde meydana gelecek kayıpların
üretilen malın maliyetine ilave edilmesi ya da ilgili yılın gideri olarak indirilebilmektedir. (Gündüz ve Perçin, 1999, 3) Ayrıca vergi planlaması
yöntemlerinden biri olarak da kabul edilen amortisman, işletmelerin vergilendirilebilir karlarının belirlenmesinde önemli bir giderleştirme yöntemi olması sebebiyle önem taşımaktadır. Ayrıca maddi duran varlıkların
işletmelerin toplam aktifleri içerisinde önemli yer taşıması, bahse konu
varlıklarda amortisman yöntemleri ve muhasebeleştirme işlemleri açısında
üzerinde düşünülmesi gerekli konuları oluşturmaktadır. (Yükçü ve İçerli,
2007, 15)
Vergi planlamasında önemli rol oynayan amortisman maliyet unsuru
olma özelliğinden dolayı önem taşımaktadır. Amortismanın fon biriktirme işlevinden ziyade işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve eskimeye,
aşınmaya ve yıpranmaya maruz bulunan iktisadi kıymetlerde ortaya çıkacak değer kayıplarının, üretilen malların maliyet bedeline eklenmesi ya da
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içinde bulunulan hesap döneminin gideri olarak kabul edilmesi yanında;
amortisman, sermayenin geri alınmasında kaynak oluşturulması ve duran
varlığın yenilenmesini sağlaması nedeniyle önemli bir finansman aracı
olarak kabul edilebilmektedir. (Oktar, 2004, 25)
Amortismanlar normal üretim giderlerinden farklı bir özellik taşımaktadır. Çünkü üretim dönemi boyunca üretim için kullanılan maliyet unsurları söz konusu dönemde değerlerinin tamamını kaybederek üretimde
kullanılırlar ve ürün değeri içinde kaynaşırlar. Ancak üretim aracı olarak
kullanılan mallar, bir hesap dönemi içinde değerlerinin tamamını değil, bir
kısmını kaybetmektedirler. Bu nedenle söz konusu üretim mallarının değerinde meydana gelen azalma gider olarak düşülebilmektedir. (Bulutoğlu,
1976, 356)
İşletmeler açısından sermayenin korunmasında ve aynen devam ettirilmesi amacını taşıyan amortisman, aynı zamanda bir maliyet ve gider
unsuru olarak kabul edilmektedir. VUK’a göre amortisman ayrılması konusunda mükellefler serbest bırakılmış olsa da, amortismanların maliyet
ve gider unsuru olması olarak kabul edilmesi, amortismanın ayrılmasını
zorunlu hale getirmektedir. Çünkü amortisman ayrılmadığı durumda, sermayenin bir kısmı kar olarak dağıtılabileceği gibi, gerçek maliyetlerin de
saptanması mümkün olmayacaktır. (Kocahanoğlu ve Yüksel, 1985, 19)
Mevzuata göre ayrılan amortismandan, biriken amortismanın duran
varlığın yenilenmesinde ya da yeni duran varlık alımında kullanılmasına
kadar geçen süre içinde, ya dönen varlıkların finansmanında ya da borçların ödenmesinde kaynak olarak kullanılabilecektir. (Güvemli, 1998, 361)
Amortisman konusu VUK’un 313-330. maddelerinde mevcutlarda
amortisman, alacaklarda ve sermayede amortisman ve özel haller olmak
üzere üç bölüm halinde düzenlenmiştir.
Amortisman, işletmede bir yıldan fazla kullanılan, aşınmaya, yıpranmaya ya da kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkuller ve gayrimenkul gibi VUK hükümlerine göre değerlenen iktisadi kıymetlerin değerlerinin yine bu kanun hükümlerine göre yok edilmesidir.(VUK m. 313.)
Amortisman konusunda gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler
VUK’un 269. maddesinde tanımlanmış olup, gayrimenkullerin bütünleyici
parçaları, eklentileri, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar ve gayri
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maddi haklar gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymet olarak kabul
edilmiştir.(Oktar, 2011, 258)
IV. MUHASEBEDE VE TÜRKİYE MUHASEBE 			
STANDARTLARI’NDA AMORTİSMAN
Muhasebede amortisman, genel muhasebe ve mal oluş muhasebesinde uygulama alanı bulmakta olup, genel muhasebe ve mal oluş muhasebesinin konuya bakış açıları farklılık göstermektedir. Genel muhasebede
amortisman, işletmenin varlıklarının herhangi bir dönemdeki ya da dönem
sonundaki net defter değerini belirleyebilmek için yapılan işlemlerdir. Mal
oluş muhasebesinde2 ise amortisman, üretime katılan duran varlıkların bu
işlevinden dolayı üretim mal oluşuna katkıda bulunma işlemi olarak kabul
edilmektedir.(Güvemli, 1998, 2007)
Türkiye Muhasebe Standartlarında amortisman konusu 16 No’lu Maddi
Duran Varlıklar Standardı’nda (TMS-16) düzenlenmektedir. Bu standart
finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklarındaki yatırımını belirlemesinde ve bu yatırımlarda ortaya çıkacak değişimlerin belirlenmesinde maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenleme
amacını taşımaktadır. (Yükçü ve İçerli, 2007, 15.16)
Bu standartta amortisman, bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince sistematik olarak dağıtılması’ olarak tanımlanmaktadır. Her döneme ilişkin amortisman gideri, başka bir varlığın defter değerine eklenmediği sürece gelir tablosu ile ilişkilendirilebilmektedir.
Standarda göre; bir varlığın amortismana tabi tutarı kalıntı değeri düşülerek belirlenmekte ve kalıntı değeri genellikle değersiz ve dolayısıyla
amortismana tabi tutarın hesaplanmasında önemsiz olarak kabul edilmektedir.
Standarda göre; amortisman ayırma ile ilgili faydalı ömür işletmenin
söz konusu varlıktan beklediği faydaya göre belirlenir ve bir anlamda işletmenin takdirine dayalıdır.
2 İşletme muhasebesi ve özellikle maloluş muhasebesinin görevi, işletmenin iç alanında
ortaya çıkan değer hareketlerini izlemek, mal oluş yerlerinin neye malolduğunu, hesaplamak, ürettikleri toplam ve birim ve maloluşları belirleyip, kısa dönemlerde sonuçlar çıkartmaktır. Kurumsal Muhasebe Düzeni ve Bunun Türkiye’deki Durumu, YMM Rapor,06, 15
Haziran 2006, s. 41
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Standartta amortisman ayırma yöntemleri işletmenin ekonomik yararına göre işletme tarafından belirlenen ve uygulanması beklenen tüketim
modelini yansıtmakta ve uygulanan amortisman yönteminin her hesap
dönemi sonunda gözden geçirilmesi söz konusu olmaktadır. Amortisman
ayırma yöntemi olarak, doğrusal amortisman yöntemi3, azalan bakiyeler
yöntemi4 ve üretim miktarı yöntemi5 kabul edilmiştir. İşletmeler beklenen
ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir değişiklik olmadıkça
seçtikleri amortisman ayırma yöntemini istikrarlı bir biçimde uygulamaktadırlar.
TMS-16 standardıyla ilgili olarak yapılan düzenlemelere ek olarak muhasebe sisteminde de ve özellikle kayıt düzeninde de değişiklikler yapılmasını gerektirecektir. Tek düzen muhasebe hesap planında değişikliğin
yapılması ise vergi kanunlarında da paralel düzenlemelerin yapılmasını
zorunlu hale getirecektir. (Akdoğan ve Sevilengül, 2007, 69)
V. VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE 			
STANDARTLARI KARŞILAŞTIRMASI
Türkiye muhasebe standartları ile VUK karşılaştırıldığında bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. İktisadi varlığın gerçek değerini tespit edebilmek
için amortisman ayırmada değişik sistemler uygulanmaktadır. Sistemler
arasında farklılıklar görülebilmektedir. Amortismana tabi varlığın gerçek
değerini bulmak için faydalın ömürler dikkate alınarak amortisman ayrılabilirken, ortaya çıkabilecek teknolojik değişikliklerin etkisini de dikkate
almak için aşınma, yıpranma ya da kıymetten düşme gibi kuralların da
dikkate alınması gerekebilmektedir.(Bulutoğlu, 1976, 363)
Mevcut muhasebe sistemi ile VUK’da geçerli olan muhasebe yöntemleri şu şekildedir:
• Normal amortisman yöntemi (VUK m.315)
• Azalan Bakiyeler yoluyla amortisman yöntemi (VUK mükerrer m. 315)
3 Doğrusal amortisman yönteminde, varlığın kalıntı değeri değişmediği sürece, amortisman gideri yararlı ömrü boyunca sabittir.
4 Azalan bakiyeler yönteminde, amortisman gideri yararlı ömür boyunca azalır.
5 Üretim miktarı yönteminde beklenen kullanım ya da üretim miktarı üzerinden

amortisman ayrılır.
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• Madenlerde amortisman (VUK m. 316)
• Fevkalade amortisman (VUK m. 317)
• Kıst amortisman (VUK m. 320)
Maddi duran varlıkların değerlemesinde amortismanlar ile ilgili hükümler TMS-16’da düzenlenmektedir. Bu standarda göre kullanılabilecek
amortisman yöntemleri şu şekildedir:
• Doğrusal (normal) amortisman yöntemi,
• Azalan bakiyeler yöntemi,
• Üretim miktarı yöntemi.
Mevcut muhasebe sisteminde bulunmayan üretim miktarı yöntemi,
varlığın beklenen kullanımı ya da üretim miktarını esas almaktadır. Bu
yöntemde amortisman zamanın değil, kullanım ve verimliliğin bir fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. Ayrıca yöntemler açısından bakıldığında
belirtilen yöntemler dışında da yöntemlerin kullanılabileceği ve bu konuda
herhangi bir sınırlamanın olmadığı görülmektedir. (Elitaş, Akyüz ve Bulca, 2009, 20)
VUK sadece binek araçlar için öngörülen kıst amortisman uygulaması
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında ise bütün maddi duran
varlıklar için öngörülmüştür. Ayrıca her iki uygulama arasında anlayış
farklılıkları da yer almaktadır. VUK da uygulamada faaliyet ömrü yıl olarak esas alınmakta, standartlarda ise ay hesabı tam olarak uygulanmaktadır.
VUK’a göre ilk yılda hesaplanmayan amortisman son yılın amortismanına
ilave edilirken, standartlara göre: ilk yıldan kalan aylara ait amortisman
son tam yıldan sonraki yılın ilgili aylar için kayda alınmaktadır. Bu durum
ise işletmelerin faaliyet sonuçlarını etkilemektedir. (Elitaş, Akyüz ve Bulca, 2009, 22)
VUK’a göre amortisman ayrılabilmesi için iktisadi kıymetin belli bir
tutarı aşması gerekmektedir. Bu tutar 2012 yılı için 770 TL’dir. Ancak muhasebe standartları açısından bakıldığında bir varlığın maddi duran varlık
olarak sınıflandırılması için herhangi bir rakamsal belirleme bulunmamaktadır. Mevcut düzenlemede parçalara ayırarak ya da gruplandırarak
amortismana ayırma ile ilgili bir düzenleme bulunmamasına rağmen standarta parçalara ayırarak ya da gruplandırarak amortisman ayırmak mümkündür. Ancak standarta göre amortisman ayırmama durumu söz konusu
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olmayıp,(Şen, 2011, 155) buradaki temel amaç işletmenin gerçek ekonomik durumunun ortaya konulmasıdır.
Mevcut düzenlemede maddi duran varlıklar için normal amortisman
yöntemine göre amortisman ayrılmaya başladıktan sonra bu yöntemden
dönülememekte, azalan bakiyeler yöntemi kullanılırken ise normal amortismana dönüşüm yapılabilmektedir. Ancak standartta gelecekte ekonomik
yararların beklenen tüketim biçiminde bir değişiklik olmadıkça seçilen
amortisman yönteminin değiştirilmemesi gerekmektedir. seçilen yöntemin
tutarlı bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Beklenen tüketim biçiminde değişiklik olduğu durumda ise amortisman yöntemi değiştirilebilmektedir. Mevcut düzenlemeye göre; azalan bakiyeler yöntemini sadece bilanço
usulüne göre defter tutan mükellefler uygulayabilirken, standartta tüm işletmeler TMS/TFRS’ye göre defterlerini tutup, finansal tablolarını hazırlayabilmektedirler. VUK’a göre amortisman faydalı ömürler esas alınarak
tespit edilen oranlara göre ayrılmakta ve yararlı ömür olağan üstü durumlar dışında sabittir. Ayrıca azalan bakiyeler yönteminde amortisman oranı
normal amortismanın iki katı olup, bu oran hiçbir şekilde % 50’yi aşamamaktadır. Bu faydalı ömürlere uyulması zorunludur. Ancak standartta
amortisman süresi yararlı ömür ya da üretim miktarına göre belirlenmekte
ve yararlı ömür işletme yönetimi tarafından tahmin edilmektedir. Yararlı ömür ve kalıntı değeri tahmini her yıl gözden geçirilerek değişiklikler
yansıtılmak zorundadır. Ayrıca azalan bakiyeler yoluyla amortisman yönteminde amortisman oranı normal amortismanın iki katı lup, oranın uygulamasında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.(Şen, 2011, 155-156)
VI. SONUÇ
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte işletmeler 2013 yılı hesap döneminden itibaren muhasebe işlemlerini Türkiye Muhasebe Standartları esaslarına göre
yürüteceklerdir. Kanunun 64. Maddesi ile 88. Maddesi arasında yer alan
hükümlere göre, işletmeler defterlerin tutulmasında ve finansal tabloların
hazırlanmasında TMS ve TFRS’ler belirleyici olacaktır.
6335 sayılı Kanunu’nun 6. Maddesiyle 6102 sayılı Kanun’da yapılan
değişiklikle VUK açısından da uyum sağlanmıştır. Yapılan bu değişiklikle
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Türk Ticaret Kanunu’na tabi gerçek ve tüzel kişilerin TTK hükümlerini
uygulamasının, VUK ve diğer vergi kanunlarının aynı konuları düzenleyen
hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının belirlenmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel
olmayacağı belirtilmiştir.
Yapılan bu düzenlemeler ile birlikte Vergi Usul Kanunu ile Yeni Türk
Ticaret Kanunu arasında uyum sağlanmış olmasına rağmen işletmeler açısından bazı sorunları ortaya çıkması olasıdır. Yeni düzenleme çerçevesinde
mali karın tespitinde VUK hükümleri geçerli olacak ve vergi, tespit edilen
mali kar üzerinden hesaplanacaktır.
Bununla birlikte amortisman hükümleri açısından bazı farklılıkların ve
ek işletmeler açısından ek külfetlerin ortaya çıkması muhtemeldir. Bu durumda, işletmeler TMS’ye göre amortisman hesaplayacaklar, ancak mali
karı belirlerken Vergi Usul Kanunu hükümlerini uygulayacaklardır. İlk bakışta bu ikili hesaplamanın ticari bilanço-mali bilanço ve ticari kar(zarar)mali kar(zarar) kavramları bakımından olağan olduğu düşünülse de farklı
hesaplamaların doğurabileceği hata riski, mükelleflere yükleyeceği emek
ve zaman maliyeti gibi ek külfetler göz önüne alındığında bu farklılığın
göründüğü kadar sakıncasız olmadığı söylenebilir.
Bu durumda ise ortaya çıkan farklılığın düzeltilmesi açısından çeşitli kanuni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 6335 sayılı Kanun’la
VUK ve diğer vergi kanunları açısından uyumlaştırma sağlanmak istemesine rağmen VUK’da yer alan düzenlemelerin standartlarla uyumlu hale
getirilmesinde yarar vardır. Bu uyumlaştırma yapılırken Tek Düzen Hesap
Planında da değişiklik yapılması gerekebilecektir.
Her ne kadar henüz taslak olmanın ötesine geçmemiş olsa da, bu konuda yapılması düşünülen düzenlemeye örnek olarak 30.09.2011 tarihinde
açıklanan VUK taslak çalışması gösterilebilir. Amortisman konusunda taslak metinde çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Taslağın 226/2 maddesine
göre; ‘Mükellefler, Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetler için belirlediği
faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini belirlemekte
serbesttirler.’ Madde metninde de görüldüğü üzere faydalı ömürler Maliye
Bakanlığı tarafından belirlenmekle birlikte mükellefler bu orandan az olmamak şartıyla süreyi kendileri belirleyebileceklerdir. Bu düzenleme standartla az da olsa uyum sağlamaktadır.
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VUK taslağının 226/1 maddesine göre; ‘amortisman süresi, kıymetlerin
aktife girdiği tarihten başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1)
rakamı mükellefçe uygulanan orana bölünür. Kıymetlerin aktife girdiği hesap dönemi için gün esasından hareketle amortisman ayrılır.’ Bu düzenleme ile günlük olarak hesaplanan amortisman uygulamasına geçilmektedir.
TMS-16’da ise tüm maddi duran varlıklar için kıst amortisman uygulaması
öngörülmüştür. VUK taslağında yapılan bu düzenleme ile kıst amortisman
tüm kıymetlere uygulanacak şekilde genişletildiği ve böylece standarda
uyum sağlandığı anlaşılmaktadır.
Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen VUK taslağı ile TMS-16 arasında
farklılıkların tamamen ortadan kalkmayacağı ve uyumsuzlukların kısmen
de olsa devam edebileceği görülmektedir.
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HILE DENETIMINDE YETKINLIKLERIN
DEĞERLENDIRILMESI - HILE KAROSU
CONSIDERING THE CAPABILITY CONCEPT IN FRAUD
AUDITING-THE FRAUD DIAMOND
Dr. Banu TARHAN MENGİ*
Öz
Hile konusunda çalışan pek çok uzman, araştırmaları Donald R. Cressey tarafından yürütülen, adı ise Joseph T. Wells tarafından konulan “Hile
Üçgeni”ne aşinadır. “Hile Üçgeni” kişilerin hile yapma nedenlerini üç unsurun biraraya gelişine bağlamaktadır. Bu unsurlar baskı, fırsat ve haklı
göstermedir. Ancak 2004 yılında David T. Wolfe ve Dana R. Hermanson,
bu üç unsurun birarada var olmasının, her zaman hile olayının ortaya çıkmasına sebep olmayabileceğini, çoğu zaman üzerinde durulmayan ancak
hilenin meydana gelişine neden olan bir unsur daha bulunduğunu ortaya
koymuşlardır. Bu dördüncü unsur kişinin doğuştan gelen yetenekleri ve
sonradan kazandığı becerileri yani “yetkinlikleri”dir. Kişileri hile yapmaya
iten unsurların değerlendirilmesinde yetkinliklerin dikkate alınması, hile
üçgenini bir hile karosuna dönüştürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hile, Hile Üçgeni, Hile Karosu
Abstract
Created by Donald R. Cressey and named by Joseph T. Wells, “The
Fraud Triangle” has been a popular concept among fraud professionals.
“The Fraud Triangle” explains why people commit fraud with the elements
of pressure, opportunity and rationalization. However, in 2004, David T.
Wolfe and Dana R. Hermanson suggested that the existence of the three
elements are not enough to account for all the occurances of fraud and proposed “capability of fraudster“as an additional element. The latter has not
been considered as the major element but makes fraud possible. Capability
explains not only inherent characteristics that a fraudster possesses but also
* Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
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the ones acquired through his/her lifetime. Taking the capabilities into account converts “The Fraud Triangle” to a “Fraud Diamond”.
Key Words: Fraud, Fraud Triangle, Fraud Diamond
1. Giriş
İşletme çalışanları çok eski tarihlerden beri çalıştıkları işletmelerin
varlıklarını ve kaynaklarını haksız biçimde kullanmak veya ele geçirmek
suretiyle işletmelerine ciddi boyutlarda zararlar vermektedirler. Hile konusunda çalışmalar yapan araştırmacılar da bu durum karşısında, hile nedeniyle oluşan zararları mümkün olduğunca azaltabilmek için şu sorunun
cevabını aramaktadırlar. “İşletme çalışanlarını hile yapmaya iten nedenler
nelerdir?”
Yapılan tüm araştırmalar sonucunda benimsenen ve SAS No. 99 ‘da
denetçilere çalışmaları sırasında “işletme çalışanlarını hile yapmaya iten
nedenler” olarak dikkat etmeleri belirtilen üç unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar, baskı, fırsat ve haklı göstermedir. Ancak bu üç unsur dışında da,
işletme çalışanlarını hile yapmaya iten nedenler olabilir mi? David T. Wolfe
ve Dana R. Hermanson tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, bu üç unsura
ilave edilmesi gereken bir dördüncü unsur daha bulunduğunu göstermektedir.
Dördüncü sırada yer alan bu unsur işletme çalışanının yetkinlikleridir. (1*)
Yetkinlik, kişinin doğuştan sahip olduğu yeteneklerin yanında, yaşamı
sırasında edindiği becerileri de içerir. Yetkinlik, kişinin kendisine güveninin yüksek olmasını, karar alabilme yetkisine sahip olmasını ve zorlayıcı
bir kişiliğe sahip olmasını ifade etmenin yanında, kişinin işletme içerisinde hile yapmaya uygun konumda bulunarak iç kontrol yapısı zayıflıklarını
algılayabilme ve istismar edebilme yeteneğini, güçlü egosu ve ikna edici
kişiliğinin bulunmasını, başarılı biçimde yalan söyleyebilmesini (Omar ve
Din, 2010,608-609) ve hileyi gerçekleştirmeye yetebilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmasını içermektedir. (Wolfe ve Hermanson, 2004, 38)
Bu çalışmada amaç, işletmelere çok ciddi zararlar veren hile olaylarının
gerçekleşme nedenlerinin anlaşılabilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmanın ikinci bölümünde hile ilgili temel bilgilere
1
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kısaca yer verilmiş ve kişileri hile yapmaya iten unsurları açıklayan hile
üçgeni açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise hile üçgenine getirilen eleştiriler belirtilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümü David T. Wolfe ve Dana
R. Hermanson tarafından önerilen hile karosunun açıklanmasına ayrılmış,
beşinci bölümde ise hile karosunun hile denetçileri için önemi açıklanarak,
hile denetçilerince dikkate alınması gereken hususlar üzerinde durulmuştur.
2. Hile Kavramı, Kişileri Hile Yapmaya İten Nedenler ve Hile Üçgeni
Bir kişiden kanunsuz bir biçimde herhangi bir şey alabilmenin temelde
iki yöntemi bulunmaktadır. Bunlar, soygun ve hiledir. (Albrecht ve Albrecht, 2003, 6) Hile, “bir çalışanın içinde bulunduğu işletmeye ait varlıkları
ve kaynakları kasıtlı biçimde, gizlice, uygunsuz olarak kullanmak suretiyle
haksız kazanç elde etmesi ve işletmeyi bu yolla zarara uğratması” olarak
tanımlanabilir. (Bozkurt, 2009, 60)
Soygun genellikle hileye göre daha sert ve sarsıcı biçimde ortaya çıkmakta ve medyatik olarak hileden daha çok yankılanmaktadır ancak hile
nedeniyle uğranılan zararlar soygun nedeniyle uğranan zararların çok ötesindedir. Hile nedeniyle meydana gelen zararların bu kadar yüksek olması,
hileli eylemlerin güven esasına dayalı ortaya çıkmasından ve temelinde aldatma yöntemlerini kullanmasından kaynaklanmaktadır. Hile, hatadan da
farklı bir kavram olup kasıt unsurunu içinde barındırmaktadır. (Albrecht ve
Albrecht, 2003, 6)
Hile son dönemde verdiği zararların miktar olarak yüksekliği ve bu konuda denetçilere verilen sorumluluklar nedeniyle oldukça önemli bir konu
haline gelmiştir. (Ramos, 2003, 28) 2012 yılında yayınlanan son ACFE
raporunda dünyada hile nedeniyle uğranılan yıllık zararın toplamını 3.5
milyar dolar olarak tahmin edildiği belirtilmektedir.(ACFE, 2012)
Kişileri hile yapmaya iten nedenler araştırıldığında, Donald R. Cressey
tarafından zimmet suçu nedeniyle ABD’de hapiste olan 200 mahkum üzerinde yapılan araştırma karşımıza çıkmaktadır. (O’Gara, 2004, 155-156)
Donald R. Cressey, gerçekleştirdiği araştırma sonucunda bu kişilerin
büyük çoğunluğunun finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için
hile yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Bu unsurun dışında tüm mahkumlarda orKASIM - ARALIK 2012
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tak olarak mevcut olan iki unsur daha bulunmaktadır. Bunlar, hileyi yapabilmek ve gizleyebilmek için kişilerin karşına çıkmış bir fırsat ve kişilerin
işledikleri suçta yaptıklarını haklı gösterebilecekleri bir nedendir. (Wells,
2001, 89)
Çalışmaların tamamlanması üzerine Donald.R.Cressey, kişilerin hile
yapma nedenlerine ilişkin bir açıklama sağlayabilmek için ortaya bir teori
koyarak, (Omar ve Din, 2010, 607) kişileri hile yapmaya iten 3 unsuru açıklamıştır. Bu unsurlar, “baskı”, “fırsat” ve “haklı gösterme”dir. Her
ne kadar hile üçgeni terimi Donald.R.Cressey ile ilişkilendiriliyor da olsa
Donald.R.Cressey’in çalışmalarında “hile üçgeni” terim olarak hiç geçmemektedir. “Hile Üçgeni”ni bir terim olarak ortaya koyan kişi ACFE’nin de
kurucusu olan ve hile konusunda çok sayıda çalışmalar yapan Joseph T.
Wells’dir.
Hile üçgeninde yer alan unsurlardan ilki olan baskı unsuru mali içerikli
olabileceği gibi, kötü alışkanlıklardan da doğabilmekte, hatta çalışanın işle
ilgili yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. İşletme sahibi
ve tepe yöneticilerinin en çok müdahale edebilecekleri unsur olan fırsat
unsuru ise, üçgenin ikinci ayağını oluşturmaktadır. İşletmelerde hile yapılmasına olanak verecek fırsat unsuru ortadan ne kadar kaldırılabilirse,
işletmede meydana gelecek hileler de o derece azalacaktır. Burada işletme
tepe yöneticilerinin iç kontrol yapısının gerekliliğine inanmaları, işletme
çalışanlarıyla iletişim kurarak neyin dürüst olduğunun neyin olmadığının açıkça ortaya konulması, dürüst kişilerin işe alınmasının sağlanması,
uygun organizasyon yapılarının oluşturulması, etkili iç denetim birimleri
oluşturulması, etkili bir muhasebe sistemi oluşturulması, görevlerin ayrılığı ilkesinin uygulanması, sağlıklı bir yetkilendirme sistemi kurulması,
bağımsız inceleme ve gözlem faaliyetlerinin uygulanması, fiziki koruma
bulunması ve sağlıklı bir belge akış düzeni sağlanması işletme içerisinde
fırsat unsurunu en aza indirmek için alınabilecek önlemlerdir. Haklı gösterme ise kişinin işlediği hile suçunu akla yatkın hale getirebilmek için
bulduğu ve kendini inandırdığı bahanelerdir. (Bozkurt, 2009, 113-125)
Donald.R.Cressey’in genel kabul gören hile teorisi, denetim uzmanlarınca ve kanun koyucularca hilenin ortaya çıkarılması konusunda kullanılmaktadır. 1987 yılında Comission of Treadway Committee, Donald.R.
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Cressey’in bulgularını destekler nitelikte bir rapor yayınlamıştır. Raporda,
“Hileli finansal raporlama bazı çevresel, kurumsal veya kişisel güçler ve
fırsatlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu güçler ve fırsatlar kişilerde baskı
oluşmasına neden olur ve kişileri ve kurumları hileli finansal raporlama
yapma yönünde cesaretlendirir. Bu güçler ve fırsatlar kuvvetli biçimde bir
araya gelirler ise hileli finansal raporlama meydana gelir.” denilmektedir.
(The Treadway Commission, 1987)
2002 yılında da SAS No.99, Donald.R.Cressey tarafından ortaya konan
hile üçgenini şu şekilde desteklemiştir. “Bir hilenin meydana gelebilmesi
için üç unsura ihtiyaç duyulmaktadır. İlk olarak yönetim ya da çalışanların
baskı altında olması bu kişilere hile yapmaları için bir neden sağlar. İkinci
olarak işletmede kontrollerin bulunmaması, kontrollerin etkin çalışmaması
ya da yönetimin kontrolleri aşabilmesi, hilenin gerçekleştirilebilmesi için
bir fırsat yaratır. Üçüncü unsur ise, hile eylemini gerçekleştiren kişinin bu
eylemini haklı gösterebilmesidir.” (AICPA, 2002)
Linda M. Lister da, hileyi oluşturan baskı/motivasyon-fırsat-haklı gösterme unsurlarından bahsederek, baskı/motivasyon unsurunu, yangının
çıkması için gereken ısının kaynağı olarak nitelendirmektedir. Ancak bu
unsurun varlığının mutlaka hile ile sonuçlanmayacağını da belirtmektedir.
Lister fırsat unsurunu üçgenin ikinci unsuru olarak kabul etmekte ve fırsatı, “ateşin yanmasını sürdüren benzin” olarak tanımlamaktadır. Lister,
bir kişi hile yapma konusunda baskı altında bulunsa da, bunu gerçekleştirebilecek fırsatı yoksa hilenin meydana gelmesinin olanaksız olduğunu
belirtmektedir. Lister hile üçgeninin son unsuru olan haklı göstermeyi ise
“ateşin yanmaya devam edebilmesi için gerekli olan oksijen” olarak görmektedir. (Lister, 2007, 64-65)
W.Steve Albrecht, Chat Albrecht ve Conan C.Albrecht ise kişilerde
meydana gelebilecek baskı unsurunun kaynağının finansal bir temeli olabileceği gibi, finansal bir temele dayanmaksızın da ortaya çıkabileceğini
belirtmiştir. Yakalanma ve cezalandırılma ihtimallerinin oldukça yüksek
olduğunun farkında olan üst kademe yöneticileri dahi, güçlü baskılar altında hile yapmaktadırlar. Böyle bir durumda yöneticilerin kullandıkları
“hisse senedi fiyatlarımızı yüksek tutmalıyız”, “Tüm işletmeler agresif
muhasebe politikaları izliyorlar”, “Bu işletmenin iyiliği için” cümleleri de
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kendilerini haklı gösterebildiklerinin açık kanıtıdır. (Albrecht, Albrecht ve
Albrecht, 2008, 3)
Herman Murdock da W.Steve Albrecht, Chat Albrecht ve Conan
C.Albrecht gibi baskı unsurunun finansal kaynaklı olabileceği gibi finansal
olmayan nedenlerden de kaynaklanabileceğini belirtmiş, iki baskı unsurunun dışında politik ve sosyal baskıların da varolduğunu belirtmiştir. Sosyal
ve politik baskıların ise kişilerin pozisyon ve itibar açılarından kendilerini
gerçekleştirememelerinden kaynaklandığını iddia etmektedir. (Murdock,
2008, 81)
3. Hile Üçgenine Getirilen Eleştiriler
Hile üçgeni, muhasebe mesleğinde ve denetim standartlarında kabul
görüyor olsa da bu hiçbir olumsuz eleştiri almadığı anlamını taşımamaktadır. Literatür hile üçgenini her unsuru eşit ağırlıkta kabul edilen bir model
olarak eşkenar bir üçgen olarak tanımlamaktadır. Ancak her bir unsurun
gücü, etkisi ve unsurların birbirleri ile olan ilişkileri çok az sayıda çalışma
ile test edilmiştir. (Dellaportas, 2012, 4)
Bunun dışında getirilen bir diğer eleştiri, baskı altında olan, fırsatın
bulunduğu ortamda bulunan ve kendini haklı gösterebilen herkesin hile
yapamayacağıdır. Eleştirmenler bu yönüyle hile üçgeninin kişilerin yetkinliklerini dikkate almadığını savunmaktadırlar. Hile yapabilmek için
kişinin bazı yetkinliklere sahip olması gereklidir, bu yetkinlikler ise her
kişide bulunmamaktadır. (Kelly, 2012, 1-2)
4. Hile Karosu ( 2* )
Kişileri hile yapmaya iten unsurlar olarak baskı, fırsat ve haklı göstermeden oluşan hile üçgeni unsurları düşünüldüğünde, acaba baskı altında
olan “her” kişi, kendini haklı göstererek hile yapabilir mi, karşısında bir
fırsat mevcut olsa dahi herkes bu fırsatı farkedebilir mi, bu fırsatı değerlendirebilir mi?
2 * İngilizcesi: Fraud Diamond
“Fraud Diamond” İngilizce’den tam tercüme edildiğinde “Hile Elmas”ı anlamına gelmektedir., Ancak “elmas” kelimesi yerine ingilizce’de elmas şekli olan “rhombus” (eşkenar
dörtgen) kelimesinin tercüme edilmesi suretiyle, şekli itibariyle “Hile Karosu” olarak adlandırılmıştır.
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Mevcut fırsatları farkedebilmek, değerlendirebilmek ve hile eylemini
gerçekleştirebilmek için kişilerin bazı yetkinliklerinin olması gereklidir.
O halde hile üçgenine bir unsur daha eklenebilmektedir. Yetkinlik. Baskı,
fırsat ve haklı gösterme unsurları bir araya gelse de, (Olagbemi, 2011, 33)
kişi yetkinliklerindeki eksiklik nedeniyle hileli eylemi gerçekleştiremeyebilir, (Biegelmen ve Bartow, 2012, 36) baskı, fırsat ve haklı göstermenin
bulunduğu her ortamda hile olayı ortaya çıkmayabilir.( Pedneault, Stephen
ve ötekiler, 2012 ,160)
Yetkinlik, çalışanların görevini yerine getirirken, kendilerinden istenen
sonuçları elde edebilmeleri için (Bingöl, 2010, 105) kullandıkları bilgi,
tekrarladıkları tutum, beceri, davranışlar (Saruhan ve Yıldız, 2012, 148) ile
sahip oldukları değerler veya kişisel özelliklerden oluşmaktadır. Yetkinlik,
çalışanların işlerini başarıyla gerçekleştirmelerine imkan tanıyan kişisel
kabiliyet alanlarını tanımlamaktadır. (Çetin, 2009, 113)
Yetkinlikler başarma eğilimine ve eyleme dönük yetkinlikler, (başarma
güdüsü, insiyatif alabilme, risk alabilme, bilgi arama ve edinme çabası,
araştırma ve yeniliğe açık olma, düzenli çalışma) yardımlaşma ve hizmete
dönük yetkinlikler (empati kurabilme, kişiler arası ilişkilerde güçlü olma,
başkalarını etkileyebilme, güçlü iletişim ve ilişki kurabilme), yönetsel yetkinlikler (astlarını geliştirme ve eğitme, takım çalışması ve işbirliği, liderlik, yetki kullanabilme), bilişsel yetkinlikler (analitik düşünme ve problem
çözme, kavramsal düşünme ve bütüncül bakış, teknik ve mesleki uzmanlık) ve kişisel etkililikle ilgili yetkinlikler (öz kontrol, özgüven, değişime
kolay uyum sağlayabilme ve esneklik, örgütsel bağlılık, örgütsel bilince
sahip olma-kurumu tanıma) olarak sınıflandırılabilmektedir. (Saruhan ve
Yıldız, 2012, 148)
2000’li yılların ortalarında finans sektöründe açgözlülük nedeniyle gerçekleştirilen hileler, hile üçgeninde çeşitli değişikliklere neden olmuştur.
(Goldmann, 2010, 21) Wolfe ve Hermanson tarafından yapılan çalışmalarda, hilenin gerçekleşmesine olanak tanıyan baskı, fırsat ve haklı gösterme
unsurlarından baskı unsurunun teşvik (hile yapmak istiyorum / hile yapmaya ihtiyacım var) olarak değiştirilmesi önerilmiştir.
İlave edilen dördüncü unsur olan “yetkinlik” ise hile üçgenini bir hile
karosuna dönüştürerek kişisel özellik ve yeteneklerin diğer üç unsurun
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varlığı durumunda ne derece önemli bir rol oynadığını göstermektedir.
Pek çok hilenin- özellikle yüksek tutarlı hilelerin- yeterli yetkinliğe sahip
doğru kişilerin bir araya gelmemesi durumunda gerçekleşmesi mümkün
olamamaktadır. Fırsat unsuru kişinin hile yapması için bir kapı açarken
teşvik ve haklı gösterme unsurları kişiyi hileye yönlendirmektedir. Ancak
kişinin kendisine açık kapıyı bir fırsat olarak fark edebilmesi ve bu fırsatı
zaman içerisinde defalarca değerlendirebilmesi ancak kendi yetkinliklerine bağlıdır. (Wolfe ve Hermanson, 2004, 38-39) O halde bir işletmenin hile
riskinin analizi yapılırken yetkinliklerin de gözönünde bulundurulması gereklidir. (Rittenberg ve ötekiler, 2008, 347)

Hile suçu işleyebilmek -özellikle de yüksek tutarlı ve süreklilik arzeden
hilelerde- için hilekarın ihtiyaç duyacağı bazı temel yetkinlikler şunlardır:
(Wolfe ve Hermanson, 2004, 39-40)
1. Hile eylemini gerçekleştirecek kişinin zeki olması, iç kontroller ile
ilgili zayıf noktaları belirleyebilmesi ve bu kontrol zayıflıklarını kullanabilmesi açısından oldukça önemlidir.
2. Hile eylemini gerçekleştirebilen kişiler yüksek ego sahibi ve kendine güvenen kişilerdir. Hileyi zekice planladığı için yakalanmayacağına
inanmakta, yakalansa bile ceza almadan kurtulabileceğine inanacak kadar
kendine güvenmektedir. Böylesine yüksek bir güven duygusu, kişinin hile
yapmadan önce gerçekleştireceği fayda-maliyet analizini etkileyerek kişinin hilenin maliyetini düşük hesaplamasına neden olur ve maliyetin düşük
hesaplanması hilenin gerçekleştirilmesi ihtimalini arttırır.
3. Hilekar ikna yeteneğini kullanarak diğer kişileri de kendisine katılmaya ya da hileyi görmemeye, gizlemeye mecbur bırakırlar. Bu kişiler
genelde kendilerini çevrelerinde saygı ile değil korkutarak kabul ettirmeyi
tercih ederler.
4. Hilekar sürekli ve etkili biçimde yalan söyleme yeteneğine haizdir.
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Gerçekleştirdiği hileli eylemin ortaya çıkmasını engelleyebilmek için denetçilerin, yatırımcıların ve diğer kişilerin gözünün içine bakarak yalan
söylemeyi başarabilmektedir. Kişi ayrıca söylediği yalana ilişkin hikayeyi
tamamlayarak durumun geçerliliği konusunda şüphe bırakmamaktadır.
5. Hilekar stres ile baş edebilmektedir. Bir hile yapmak, her an ortaya
çıkma riski bulunan bir hileyi uzun bir süre sürdürmek ve gizlemek oldukça stresli bir durumdur.
ACFE tarafından yayınlanan raporlarda hile yapan kişilerin karakteristik özellikleri belirtilmiştir. Bu özellikler aslında kişilerin yetkinliklerinin
neler olduğunu göstermektedir.
ACFE tarafından 2012 yılında yayınlanan hile raporunda, hile olayına
karışan kişilerin işletmede çoğunlukla bankacılık ve finans birimlerinde,
çalışan kişiler olduğunu (ACFE, 2012), işletme sahip ve üst düzey yöneticilerinin en yüksek tutarlı hile olaylarını meydana getirebildiklerini
(ACFE, 2012, 40), yaptıkları hileleri başarıyla sürdürebilmeleri konusunda
da işletme sahipleri, üst düzey yöneticileri ve müdürlerinin 24 aylık süre
ile (ACFE, 2012) yetkileri ve yetkinlikleri nispeten sınırlı işletme çalışanlarının önüne geçebildikleri görülmektedir. Bu durum kişilerin işletme
içerisindeki konumları ile birlikte artan bilgi ve deneyimlerinin, kişiye işletmede hile yapabilme yetkinliğini verdiğinin bir ispatıdır.
Sıklık açısından bakıldığında en çok hile 41-45 yaş aralığında (ACFE,
2012) kişilerin hile yapabilecekleri üst pozisyonlara gelebildikleri, hile yapabilecekleri yetkinlikleri kazandıkları ve iç kontrol yapısına yakalanma
ihtimallerinin azaldığı konumlarda gerçekleşmektedir. Kişilerin hile yoluyla işletmelerinde neden olabildikleri zararlar açısından incelendiğinde
ise ortaya 51-55 yaş aralığındaki çalışanların en çok zarar verdiği çıkmıştır. Bu durum 2010 raporundaki görünümden biraz farklıdır. 2010 yılında 60 yaş ve üstü kişilerin en yüksek tutarlı zararlara neden olabildikleri
görülmektedir. (ACFE, 2012) Bu durum yine kişilerin yaşları ilerledikçe
işletmelerde daha üst konumlara yerleşebiliyor ve yetkinliklerinin artıyor
olmasının beklenen bir sonucudur.
Erkeklerin hem hilenin sıklığı hem de verilen zarar açısından kadınların
önünde yer alması yine işletme içi pozisyonlarda hala erkeklerin hem daha
çok ve daha yüksek konumlarda çalışıyor olmasının, hem de bu konumlara
gelebilmek için sahip oldukları yetkinliğin bir sonucudur. (ACFE, 2012)
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Üniversite sonrası eğitim alan kişilerin hile yoluyla işletmelerine verebildikleri zararlar daha düşük eğitim düzeyli çalışanların verebildikleri
zararlar ile mukayese edildiğinde eğitim düzeyi yüksek çalışanların açık
ara önde oldukları görülmektedir. (ACFE, 2012) Bu durum aslında hem
kişinin zeka seviyesi ile hem de eğitim düzeyi ile ilişkilendirilebilir. Şöyle ki, kişilerin eğitim hayatlarında ilerleyebilmelerinde zeka seviyelerinin
rolü bulunmaktadır. Kişilerin eğitim alanında ilerleyebildikleri ölçüde bilgi
seviyeleri artar ve bu durum kişiye işletme içerisindeki fırsatları farkedebilme ve değerlendirebilme olanağını verir.
Bu özellikler açısından incelendiğinde dördüncü unsur olarak karşımıza çıkan ve “yetkinlik” kavramı ile ifade edilen özellikler, ACFE raporlarından çıkarılan sonuçlar ile örtüşmekte, kişiler doğuştan gelen yetenekleri
ve sonradan edinilen becerilerinin bir birleşimi olan belirli yetkinliklere
sahip olduklarında hile olayını başından sonuna kadar götürebilmekte ve
uzun süre devam ettirebilmektedirler. (Tugas, 2012, 120)
Yetkinliğin, hilenin oluşumu için gerekli unsurlardan biri olarak kabul
edilmesi yalnızca bir başlangıçtır. Bundan sonra, ilk adım hile riskinin değerlendirilmesi, hilenin engellenmesi ve ortaya çıkarılması aşamalarında
kişilerin yetkinliklerinin de dikkate alınarak incelenmelerin buna göre yapılmasıdır. İkinci adım ise, sürekli değişen işletme süreçlerinin, kontrollerin ve işletmeye ilişkin değişen şartların bazı kişiler için hile yapmaya daha
uygun ortam yaratma ihtimalinin incelenmesidir. (Wolfe ve Hermanson,
2004, 40-41)
Kişilerin yetkinliklerinin ortaya çıkarılmasında pek çok metot bulunmaktadır: (Wolfe ve Hermanson, 2004, 40-41)
1. Kişi ile zaman geçirerek gerek sosyal, gerekse işle ilgili olayların gelişimi sırasında sık sık iletişimde bulunmak kişilerin yetkinlikleri hakkında
oldukça iyi bilgi edinmeyi sağlar.
2. Kişinin konu veya maliyetten bağımsız olarak her zaman kaybetmeye veya başarısız olmaya tepki göstermesi, önemsiz durumlarda bile
başarılı olmak için çabalaması hatta hileye başvurması, önemli konularda
alacağı tavrın bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
3. Kişinin yetkinlikleri hakkında sürekli kullanılan ifadeler varsa bu
bilgi direkt gözlemleri tamamlayıcı bir nitelik taşır. Örneğin bir işletmede
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çalışanlar bir başka çalışanın teknik bilgisi veya yaratıcılığı karşısında sürekli saygı gösteriyorlar ise, bu durum kişinin yetkinliklerinin kavranabilmesi açısından önemlidir.
İşletmeler işe eleman alımları için gerçekleştirdikleri seçim süreçlerinde, işe başvuran kişilerin yetkinliklerinin ilgili görev için yeterli olup
olmadığını değerlendirmektedirler. İşe aldıkları kişilerin yetkinliklerinin,
işletmenin faaliyetlerinde etkenliğin ve etkinliğin arttırılması, işletmenin
hedeflerine ulaşması, kar elde edebilmesi ve başarılı olması için yeterli olmasını talep etmekte, bu yetkinliklere haiz kişileri işe almayı tercih etmektedirler. Bu aşamadan sonra, istenen yetkinliklere sahip kişinin bu yetkinliklerini gerçek anlamda işletmenin menfaatleri doğrultusunda kullanılıp
kullanmaması ise burada büyük bir çelişki doğurmaktadır. Bu çelişki işletmelerin yetkinliğe sahip kişileri işletme menfaatleri doğrultusunda hareket
etmeleri için işe almalarına karşın, kişilerin bu yetkinliklerini işletmeye
zarar verecek şekilde hile yaparak kendilerine haksız çıkar elde etme amacı
ile kullanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yetkinliklerin doğru olmayan biçimde kullanılmasının önüne geçilebilmesi için işletmelerde işe alım
sürecinde kişilerin dürüst davranmama ihtimallerine karşı gerçekleştirilen
incelemelerin çok detaylı biçimde yapılması gerekmektedir.
5. Hile Karosu Karşısında Hile Denetçileri
Denetçiler gerçekleştirdikleri denetim çalışmalarında baskı, fırsat ve
haklı gösterme gibi risk faktörlerinin bulunup bulunmadığı hakkında değerlendirme yapmaktadırlar. Bu değerlendirmeler temelde denetçinin mesleki yargısına dayanarak gerçekleştirilmektedir.
Kişilerin sahip olduğu yetkinlikler işlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi
için faydalı olabildiği gibi aynı zamanda yetkinliklerin kötüye kullanılması
durumu da işletme için tehlike teşkil etmektedir.
Bu durum, hile konusunda çalışan uzmanlara risk yönetimi, iç kontrol
yapıları, yönetim ve hile karşıtı uygulanacak programlar hakkında yapacakları çalışmalarda farklı bir bakış açısı sağlayacaktır. (Padgett, 2012, 8)
Pek çok hile olayı muhasebe verileri üzerinde gerçekleştirildiğinden ve
bu veriler muhasebe bilgi sistemi içerisinde bulunduğundan bu konuda çalışan hile araştırmacılarının, bu konularda savunma hazırlayan avukatların
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ve karar verme yetkisi olan hakimlerin bile muhasebe ve muhasebe bilgi
sistemleri hakkında eğitim almaları gereklidir.(Bressler, 2012, 6-7) Bilgi
sistemleri konusunda yetkinlik sahibi bir kişinin gerçekleştirdiği hilelerin,
ortaya çıkarılabilmesi için araştırmayı yürüten kişilerin bu konuda hilekardan daha yetkin olmaları gereklidir. (Kranacher ve Stern, 2004, 67)
Hile riskinin değerlendirilmesi, hilenin önlemesi ve ortaya çıkartılması çalışmaları sırasında üst düzey yöneticilerin ve kilit noktalarda, yüksek
riskli alanlarda yer alan işletme personelinin kişisel yetkinlikleri incelenmeli, herhangi bir kişinin bir konudaki yetkinliği bir hile risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor ise, bu riske güçlü kontroller ve denetim testleri ile
cevap verilmelidir. Örneğin satışlardan sorumlu genel müdür yardımcısı
saldırgan, rekabetçi bir kişilik yapısı ile aylık satış rakamlarını tutturmaya
yönelik daimi endişe içerisinde ise, bu durumda gelirlere ve satışlara ilişkin daha sıkı kontrollere ihtiyaç duyulacaktır. Buna ilave olarak dönemsel
olarak uygulanabilecek rotasyonlar, fırsat unsurunu azaltacaktır. Çalışanların yetkinliklerine ilişkin yapılacak değerlendirme ise tek kereye mahsus
bir işlem değildir çünkü kişinin herhangi bir anda herhangi bir konuda yetkinliğinin olmaması zamanla bu konuda kendini geliştirmeyeceği anlamını
taşımamaktadır. (Wolfe ve Hermanson, 2004, 40-41)
Hile üçgenine ilişkin yenileştirme talepleri henüz kişisel geliştirilmiş
iddia düzeyinde bulunuyor ve bu konuda henüz bilimsel yöntemlere dayalı
bir araştırma gerçekleştirilmemiş de olsa (Dellaportas, 2012, 5) denetçilerin denetim çalışmalarını yürüttükleri her aşamada hile konusunda yapacakları her türlü değerlendirme ve ortaya çıkarma çalışmalarında, işletme
çalışanlarının yetkinliklerini dikkate alarak çalışmaları önemlidir. Bunların
dışında hileye karşı şüpheci davranılmalı ve potansiyel hile risklerinin sürekli değerlendirilmesi gerekmektedir.
SONUÇ
Bir kişinin bir hile eylemini gerçekleştirebilmek için baskı, fırsat ve
haklı gösterme dışında da bazı yetkinliklerinin bulunması gerektiği oldukça açıktır. Kişi baskı altında da olsa, işletmede iç kontrol yapısı konusunda
ciddi sorunlar da olsa, kendisini yapacağı hileli harekette haklı da görse,
bu işlemi tamamlamasını sağlayacak bilgi, yetenek ve bazı kişisel özel124
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likleri olmadan hile eylemini gerçekleştiremez. Dördüncü unsuru içeren
hile karosu bu sektörde henüz kişisel geliştirilmiş iddia düzeyinde bulunmaktadır. Bilimsel yöntemlere dayalı araştırmalar ile desteklenmemiş ve
bir standart halini almamış da olsa hile incelemelerinde dikkate alınması
gereken ilginç bir unsur ve hilenin gerçekleşebilmesinde önemli bir parçadır. Gerçekleştirilen tüm hile olaylarında kişilerin yetkinliklerinin rolü bulunmaktadır, özellikle büyük tutarlı ve uzun sürdürülebilen hile olaylarının
kişilerin uygun yetkinlikleri olmadan gerçekleşemeyeceği kesindir.
Hile olayının meydana gelişinde hile karosu dikkate alınarak yapılacak
değerlendirmede ilk olarak kişiyi hile yapmaya teşvik edici bir nedenin
bulunması gereklidir. Kişi teşvik edici neden karşısında hile yapmak için
kendi haklılığını ortaya koyabilecek bir nedeni de oluşturabiliyor ise süreç
devam edecek ve kişinin yetkinlikleri devreye girecektir. Kişi sahip olduğu yetkinliklerini kullanarak, iç kontrol yapısının kendisine hileyi gerçekleştirmek için gerekli fırsatı verip vermeyeceğini değerlendirecektir. Eğer
kontrol yapısındaki açıklığı belirleyebilme ve kullanabilme yetkinliğine
sahip ise gerçekleştireceği hile nedeniyle yakalanma ve cezalandırılma ihtimalini gözönünde bulundurarak hile yapacaktır.
Ayrıca, bilgisayar teknolojilerinin son derece önem kazandığı, işletmelerde gerek muhasebe gerekse pek çok işlemin bilgisayar sistemleri
aracılığıyla yürütüldüğü ve ticaretin bile elektronik ortamda gerçekleştirildiği günümüz koşullarında, yetkinlikleri yetersiz kişilerin baskı altında
bulunsalar da, gerçekleştirmek istedikleri hileyi haklı gösterebilseler de,
işletmelerdeki fırsatları farkedebilmeleri ve değerlendirerek hileyi gerçekleştirebilmeleri mümkün olamamaktadır.
Sonuç olarak, işletmelerde iç kontrol yapıları güçlendirilerek, kişilere hile yapma imkanı verilmesinin önüne geçilmeli, işletmelerde denetim
işlevini gerçekleştiren denetçilerin de, yaptıkları çalışmalarda işletme çalışanlarının gerçekleştirdikleri işlerde yetkinliklerini kötüye kullanabilme
ihtimalini değerlendirmelidirler. Tüm unsurlar arasında fırsat unsurunun
kilit bir nokta teşkil ettiği asla unutulmamalı, özellikle, teşvik ile fırsat ve
yetkinlik ile fırsat unsurlarının birleşimlerinin yaratacağı tehlikelere karşı
fırsat unsuru mümkün olduğunca kontrol altında tutularak hilelere karşı
dikkatli olunmalıdır.
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HILE DENETIMINDE YETKINLIKLERIN
DEĞERLENDIRILMESI - HILE KAROSU
CONSIDERING THE CAPABILITY CONCEPT IN FRAUD
AUDITING-THE FRAUD DIAMOND
Dr. Banu TARHAN MENGİ*
Öz
Hile konusunda çalışan pek çok uzman, araştırmaları Donald R. Cressey tarafından yürütülen, adı ise Joseph T. Wells tarafından konulan “Hile
Üçgeni”ne aşinadır. “Hile Üçgeni” kişilerin hile yapma nedenlerini üç unsurun biraraya gelişine bağlamaktadır. Bu unsurlar baskı, fırsat ve haklı
göstermedir. Ancak 2004 yılında David T. Wolfe ve Dana R. Hermanson,
bu üç unsurun birarada var olmasının, her zaman hile olayının ortaya çıkmasına sebep olmayabileceğini, çoğu zaman üzerinde durulmayan ancak
hilenin meydana gelişine neden olan bir unsur daha bulunduğunu ortaya
koymuşlardır. Bu dördüncü unsur kişinin doğuştan gelen yetenekleri ve
sonradan kazandığı becerileri yani “yetkinlikleri”dir. Kişileri hile yapmaya
iten unsurların değerlendirilmesinde yetkinliklerin dikkate alınması, hile
üçgenini bir hile karosuna dönüştürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hile, Hile Üçgeni, Hile Karosu
Abstract
Created by Donald R. Cressey and named by Joseph T. Wells, “The
Fraud Triangle” has been a popular concept among fraud professionals.
“The Fraud Triangle” explains why people commit fraud with the elements
of pressure, opportunity and rationalization. However, in 2004, David T.
Wolfe and Dana R. Hermanson suggested that the existence of the three
elements are not enough to account for all the occurances of fraud and proposed “capability of fraudster“as an additional element. The latter has not
been considered as the major element but makes fraud possible. Capability
explains not only inherent characteristics that a fraudster possesses but also
* Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
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the ones acquired through his/her lifetime. Taking the capabilities into account converts “The Fraud Triangle” to a “Fraud Diamond”.
Key Words: Fraud, Fraud Triangle, Fraud Diamond
1. Giriş
İşletme çalışanları çok eski tarihlerden beri çalıştıkları işletmelerin
varlıklarını ve kaynaklarını haksız biçimde kullanmak veya ele geçirmek
suretiyle işletmelerine ciddi boyutlarda zararlar vermektedirler. Hile konusunda çalışmalar yapan araştırmacılar da bu durum karşısında, hile nedeniyle oluşan zararları mümkün olduğunca azaltabilmek için şu sorunun
cevabını aramaktadırlar. “İşletme çalışanlarını hile yapmaya iten nedenler
nelerdir?”
Yapılan tüm araştırmalar sonucunda benimsenen ve SAS No. 99 ‘da
denetçilere çalışmaları sırasında “işletme çalışanlarını hile yapmaya iten
nedenler” olarak dikkat etmeleri belirtilen üç unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar, baskı, fırsat ve haklı göstermedir. Ancak bu üç unsur dışında da,
işletme çalışanlarını hile yapmaya iten nedenler olabilir mi? David T. Wolfe
ve Dana R. Hermanson tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, bu üç unsura
ilave edilmesi gereken bir dördüncü unsur daha bulunduğunu göstermektedir.
Dördüncü sırada yer alan bu unsur işletme çalışanının yetkinlikleridir. (1*)
Yetkinlik, kişinin doğuştan sahip olduğu yeteneklerin yanında, yaşamı
sırasında edindiği becerileri de içerir. Yetkinlik, kişinin kendisine güveninin yüksek olmasını, karar alabilme yetkisine sahip olmasını ve zorlayıcı
bir kişiliğe sahip olmasını ifade etmenin yanında, kişinin işletme içerisinde hile yapmaya uygun konumda bulunarak iç kontrol yapısı zayıflıklarını
algılayabilme ve istismar edebilme yeteneğini, güçlü egosu ve ikna edici
kişiliğinin bulunmasını, başarılı biçimde yalan söyleyebilmesini (Omar ve
Din, 2010,608-609) ve hileyi gerçekleştirmeye yetebilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmasını içermektedir. (Wolfe ve Hermanson, 2004, 38)
Bu çalışmada amaç, işletmelere çok ciddi zararlar veren hile olaylarının
gerçekleşme nedenlerinin anlaşılabilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmanın ikinci bölümünde hile ilgili temel bilgilere
1

114

*

İngilizcesi:Capability

KASIM - ARALIK 2012

MALİ

ÇÖZÜM

kısaca yer verilmiş ve kişileri hile yapmaya iten unsurları açıklayan hile
üçgeni açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise hile üçgenine getirilen eleştiriler belirtilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümü David T. Wolfe ve Dana
R. Hermanson tarafından önerilen hile karosunun açıklanmasına ayrılmış,
beşinci bölümde ise hile karosunun hile denetçileri için önemi açıklanarak,
hile denetçilerince dikkate alınması gereken hususlar üzerinde durulmuştur.
2. Hile Kavramı, Kişileri Hile Yapmaya İten Nedenler ve Hile Üçgeni
Bir kişiden kanunsuz bir biçimde herhangi bir şey alabilmenin temelde
iki yöntemi bulunmaktadır. Bunlar, soygun ve hiledir. (Albrecht ve Albrecht, 2003, 6) Hile, “bir çalışanın içinde bulunduğu işletmeye ait varlıkları
ve kaynakları kasıtlı biçimde, gizlice, uygunsuz olarak kullanmak suretiyle
haksız kazanç elde etmesi ve işletmeyi bu yolla zarara uğratması” olarak
tanımlanabilir. (Bozkurt, 2009, 60)
Soygun genellikle hileye göre daha sert ve sarsıcı biçimde ortaya çıkmakta ve medyatik olarak hileden daha çok yankılanmaktadır ancak hile
nedeniyle uğranılan zararlar soygun nedeniyle uğranan zararların çok ötesindedir. Hile nedeniyle meydana gelen zararların bu kadar yüksek olması,
hileli eylemlerin güven esasına dayalı ortaya çıkmasından ve temelinde aldatma yöntemlerini kullanmasından kaynaklanmaktadır. Hile, hatadan da
farklı bir kavram olup kasıt unsurunu içinde barındırmaktadır. (Albrecht ve
Albrecht, 2003, 6)
Hile son dönemde verdiği zararların miktar olarak yüksekliği ve bu konuda denetçilere verilen sorumluluklar nedeniyle oldukça önemli bir konu
haline gelmiştir. (Ramos, 2003, 28) 2012 yılında yayınlanan son ACFE
raporunda dünyada hile nedeniyle uğranılan yıllık zararın toplamını 3.5
milyar dolar olarak tahmin edildiği belirtilmektedir.(ACFE, 2012)
Kişileri hile yapmaya iten nedenler araştırıldığında, Donald R. Cressey
tarafından zimmet suçu nedeniyle ABD’de hapiste olan 200 mahkum üzerinde yapılan araştırma karşımıza çıkmaktadır. (O’Gara, 2004, 155-156)
Donald R. Cressey, gerçekleştirdiği araştırma sonucunda bu kişilerin
büyük çoğunluğunun finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için
hile yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Bu unsurun dışında tüm mahkumlarda orKASIM - ARALIK 2012
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tak olarak mevcut olan iki unsur daha bulunmaktadır. Bunlar, hileyi yapabilmek ve gizleyebilmek için kişilerin karşına çıkmış bir fırsat ve kişilerin
işledikleri suçta yaptıklarını haklı gösterebilecekleri bir nedendir. (Wells,
2001, 89)
Çalışmaların tamamlanması üzerine Donald.R.Cressey, kişilerin hile
yapma nedenlerine ilişkin bir açıklama sağlayabilmek için ortaya bir teori
koyarak, (Omar ve Din, 2010, 607) kişileri hile yapmaya iten 3 unsuru açıklamıştır. Bu unsurlar, “baskı”, “fırsat” ve “haklı gösterme”dir. Her
ne kadar hile üçgeni terimi Donald.R.Cressey ile ilişkilendiriliyor da olsa
Donald.R.Cressey’in çalışmalarında “hile üçgeni” terim olarak hiç geçmemektedir. “Hile Üçgeni”ni bir terim olarak ortaya koyan kişi ACFE’nin de
kurucusu olan ve hile konusunda çok sayıda çalışmalar yapan Joseph T.
Wells’dir.
Hile üçgeninde yer alan unsurlardan ilki olan baskı unsuru mali içerikli
olabileceği gibi, kötü alışkanlıklardan da doğabilmekte, hatta çalışanın işle
ilgili yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. İşletme sahibi
ve tepe yöneticilerinin en çok müdahale edebilecekleri unsur olan fırsat
unsuru ise, üçgenin ikinci ayağını oluşturmaktadır. İşletmelerde hile yapılmasına olanak verecek fırsat unsuru ortadan ne kadar kaldırılabilirse,
işletmede meydana gelecek hileler de o derece azalacaktır. Burada işletme
tepe yöneticilerinin iç kontrol yapısının gerekliliğine inanmaları, işletme
çalışanlarıyla iletişim kurarak neyin dürüst olduğunun neyin olmadığının açıkça ortaya konulması, dürüst kişilerin işe alınmasının sağlanması,
uygun organizasyon yapılarının oluşturulması, etkili iç denetim birimleri
oluşturulması, etkili bir muhasebe sistemi oluşturulması, görevlerin ayrılığı ilkesinin uygulanması, sağlıklı bir yetkilendirme sistemi kurulması,
bağımsız inceleme ve gözlem faaliyetlerinin uygulanması, fiziki koruma
bulunması ve sağlıklı bir belge akış düzeni sağlanması işletme içerisinde
fırsat unsurunu en aza indirmek için alınabilecek önlemlerdir. Haklı gösterme ise kişinin işlediği hile suçunu akla yatkın hale getirebilmek için
bulduğu ve kendini inandırdığı bahanelerdir. (Bozkurt, 2009, 113-125)
Donald.R.Cressey’in genel kabul gören hile teorisi, denetim uzmanlarınca ve kanun koyucularca hilenin ortaya çıkarılması konusunda kullanılmaktadır. 1987 yılında Comission of Treadway Committee, Donald.R.
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Cressey’in bulgularını destekler nitelikte bir rapor yayınlamıştır. Raporda,
“Hileli finansal raporlama bazı çevresel, kurumsal veya kişisel güçler ve
fırsatlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu güçler ve fırsatlar kişilerde baskı
oluşmasına neden olur ve kişileri ve kurumları hileli finansal raporlama
yapma yönünde cesaretlendirir. Bu güçler ve fırsatlar kuvvetli biçimde bir
araya gelirler ise hileli finansal raporlama meydana gelir.” denilmektedir.
(The Treadway Commission, 1987)
2002 yılında da SAS No.99, Donald.R.Cressey tarafından ortaya konan
hile üçgenini şu şekilde desteklemiştir. “Bir hilenin meydana gelebilmesi
için üç unsura ihtiyaç duyulmaktadır. İlk olarak yönetim ya da çalışanların
baskı altında olması bu kişilere hile yapmaları için bir neden sağlar. İkinci
olarak işletmede kontrollerin bulunmaması, kontrollerin etkin çalışmaması
ya da yönetimin kontrolleri aşabilmesi, hilenin gerçekleştirilebilmesi için
bir fırsat yaratır. Üçüncü unsur ise, hile eylemini gerçekleştiren kişinin bu
eylemini haklı gösterebilmesidir.” (AICPA, 2002)
Linda M. Lister da, hileyi oluşturan baskı/motivasyon-fırsat-haklı gösterme unsurlarından bahsederek, baskı/motivasyon unsurunu, yangının
çıkması için gereken ısının kaynağı olarak nitelendirmektedir. Ancak bu
unsurun varlığının mutlaka hile ile sonuçlanmayacağını da belirtmektedir.
Lister fırsat unsurunu üçgenin ikinci unsuru olarak kabul etmekte ve fırsatı, “ateşin yanmasını sürdüren benzin” olarak tanımlamaktadır. Lister,
bir kişi hile yapma konusunda baskı altında bulunsa da, bunu gerçekleştirebilecek fırsatı yoksa hilenin meydana gelmesinin olanaksız olduğunu
belirtmektedir. Lister hile üçgeninin son unsuru olan haklı göstermeyi ise
“ateşin yanmaya devam edebilmesi için gerekli olan oksijen” olarak görmektedir. (Lister, 2007, 64-65)
W.Steve Albrecht, Chat Albrecht ve Conan C.Albrecht ise kişilerde
meydana gelebilecek baskı unsurunun kaynağının finansal bir temeli olabileceği gibi, finansal bir temele dayanmaksızın da ortaya çıkabileceğini
belirtmiştir. Yakalanma ve cezalandırılma ihtimallerinin oldukça yüksek
olduğunun farkında olan üst kademe yöneticileri dahi, güçlü baskılar altında hile yapmaktadırlar. Böyle bir durumda yöneticilerin kullandıkları
“hisse senedi fiyatlarımızı yüksek tutmalıyız”, “Tüm işletmeler agresif
muhasebe politikaları izliyorlar”, “Bu işletmenin iyiliği için” cümleleri de
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kendilerini haklı gösterebildiklerinin açık kanıtıdır. (Albrecht, Albrecht ve
Albrecht, 2008, 3)
Herman Murdock da W.Steve Albrecht, Chat Albrecht ve Conan
C.Albrecht gibi baskı unsurunun finansal kaynaklı olabileceği gibi finansal
olmayan nedenlerden de kaynaklanabileceğini belirtmiş, iki baskı unsurunun dışında politik ve sosyal baskıların da varolduğunu belirtmiştir. Sosyal
ve politik baskıların ise kişilerin pozisyon ve itibar açılarından kendilerini
gerçekleştirememelerinden kaynaklandığını iddia etmektedir. (Murdock,
2008, 81)
3. Hile Üçgenine Getirilen Eleştiriler
Hile üçgeni, muhasebe mesleğinde ve denetim standartlarında kabul
görüyor olsa da bu hiçbir olumsuz eleştiri almadığı anlamını taşımamaktadır. Literatür hile üçgenini her unsuru eşit ağırlıkta kabul edilen bir model
olarak eşkenar bir üçgen olarak tanımlamaktadır. Ancak her bir unsurun
gücü, etkisi ve unsurların birbirleri ile olan ilişkileri çok az sayıda çalışma
ile test edilmiştir. (Dellaportas, 2012, 4)
Bunun dışında getirilen bir diğer eleştiri, baskı altında olan, fırsatın
bulunduğu ortamda bulunan ve kendini haklı gösterebilen herkesin hile
yapamayacağıdır. Eleştirmenler bu yönüyle hile üçgeninin kişilerin yetkinliklerini dikkate almadığını savunmaktadırlar. Hile yapabilmek için
kişinin bazı yetkinliklere sahip olması gereklidir, bu yetkinlikler ise her
kişide bulunmamaktadır. (Kelly, 2012, 1-2)
4. Hile Karosu ( 2* )
Kişileri hile yapmaya iten unsurlar olarak baskı, fırsat ve haklı göstermeden oluşan hile üçgeni unsurları düşünüldüğünde, acaba baskı altında
olan “her” kişi, kendini haklı göstererek hile yapabilir mi, karşısında bir
fırsat mevcut olsa dahi herkes bu fırsatı farkedebilir mi, bu fırsatı değerlendirebilir mi?
2 * İngilizcesi: Fraud Diamond
“Fraud Diamond” İngilizce’den tam tercüme edildiğinde “Hile Elmas”ı anlamına gelmektedir., Ancak “elmas” kelimesi yerine ingilizce’de elmas şekli olan “rhombus” (eşkenar
dörtgen) kelimesinin tercüme edilmesi suretiyle, şekli itibariyle “Hile Karosu” olarak adlandırılmıştır.
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Mevcut fırsatları farkedebilmek, değerlendirebilmek ve hile eylemini
gerçekleştirebilmek için kişilerin bazı yetkinliklerinin olması gereklidir.
O halde hile üçgenine bir unsur daha eklenebilmektedir. Yetkinlik. Baskı,
fırsat ve haklı gösterme unsurları bir araya gelse de, (Olagbemi, 2011, 33)
kişi yetkinliklerindeki eksiklik nedeniyle hileli eylemi gerçekleştiremeyebilir, (Biegelmen ve Bartow, 2012, 36) baskı, fırsat ve haklı göstermenin
bulunduğu her ortamda hile olayı ortaya çıkmayabilir.( Pedneault, Stephen
ve ötekiler, 2012 ,160)
Yetkinlik, çalışanların görevini yerine getirirken, kendilerinden istenen
sonuçları elde edebilmeleri için (Bingöl, 2010, 105) kullandıkları bilgi,
tekrarladıkları tutum, beceri, davranışlar (Saruhan ve Yıldız, 2012, 148) ile
sahip oldukları değerler veya kişisel özelliklerden oluşmaktadır. Yetkinlik,
çalışanların işlerini başarıyla gerçekleştirmelerine imkan tanıyan kişisel
kabiliyet alanlarını tanımlamaktadır. (Çetin, 2009, 113)
Yetkinlikler başarma eğilimine ve eyleme dönük yetkinlikler, (başarma
güdüsü, insiyatif alabilme, risk alabilme, bilgi arama ve edinme çabası,
araştırma ve yeniliğe açık olma, düzenli çalışma) yardımlaşma ve hizmete
dönük yetkinlikler (empati kurabilme, kişiler arası ilişkilerde güçlü olma,
başkalarını etkileyebilme, güçlü iletişim ve ilişki kurabilme), yönetsel yetkinlikler (astlarını geliştirme ve eğitme, takım çalışması ve işbirliği, liderlik, yetki kullanabilme), bilişsel yetkinlikler (analitik düşünme ve problem
çözme, kavramsal düşünme ve bütüncül bakış, teknik ve mesleki uzmanlık) ve kişisel etkililikle ilgili yetkinlikler (öz kontrol, özgüven, değişime
kolay uyum sağlayabilme ve esneklik, örgütsel bağlılık, örgütsel bilince
sahip olma-kurumu tanıma) olarak sınıflandırılabilmektedir. (Saruhan ve
Yıldız, 2012, 148)
2000’li yılların ortalarında finans sektöründe açgözlülük nedeniyle gerçekleştirilen hileler, hile üçgeninde çeşitli değişikliklere neden olmuştur.
(Goldmann, 2010, 21) Wolfe ve Hermanson tarafından yapılan çalışmalarda, hilenin gerçekleşmesine olanak tanıyan baskı, fırsat ve haklı gösterme
unsurlarından baskı unsurunun teşvik (hile yapmak istiyorum / hile yapmaya ihtiyacım var) olarak değiştirilmesi önerilmiştir.
İlave edilen dördüncü unsur olan “yetkinlik” ise hile üçgenini bir hile
karosuna dönüştürerek kişisel özellik ve yeteneklerin diğer üç unsurun
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varlığı durumunda ne derece önemli bir rol oynadığını göstermektedir.
Pek çok hilenin- özellikle yüksek tutarlı hilelerin- yeterli yetkinliğe sahip
doğru kişilerin bir araya gelmemesi durumunda gerçekleşmesi mümkün
olamamaktadır. Fırsat unsuru kişinin hile yapması için bir kapı açarken
teşvik ve haklı gösterme unsurları kişiyi hileye yönlendirmektedir. Ancak
kişinin kendisine açık kapıyı bir fırsat olarak fark edebilmesi ve bu fırsatı
zaman içerisinde defalarca değerlendirebilmesi ancak kendi yetkinliklerine bağlıdır. (Wolfe ve Hermanson, 2004, 38-39) O halde bir işletmenin hile
riskinin analizi yapılırken yetkinliklerin de gözönünde bulundurulması gereklidir. (Rittenberg ve ötekiler, 2008, 347)

Hile suçu işleyebilmek -özellikle de yüksek tutarlı ve süreklilik arzeden
hilelerde- için hilekarın ihtiyaç duyacağı bazı temel yetkinlikler şunlardır:
(Wolfe ve Hermanson, 2004, 39-40)
1. Hile eylemini gerçekleştirecek kişinin zeki olması, iç kontroller ile
ilgili zayıf noktaları belirleyebilmesi ve bu kontrol zayıflıklarını kullanabilmesi açısından oldukça önemlidir.
2. Hile eylemini gerçekleştirebilen kişiler yüksek ego sahibi ve kendine güvenen kişilerdir. Hileyi zekice planladığı için yakalanmayacağına
inanmakta, yakalansa bile ceza almadan kurtulabileceğine inanacak kadar
kendine güvenmektedir. Böylesine yüksek bir güven duygusu, kişinin hile
yapmadan önce gerçekleştireceği fayda-maliyet analizini etkileyerek kişinin hilenin maliyetini düşük hesaplamasına neden olur ve maliyetin düşük
hesaplanması hilenin gerçekleştirilmesi ihtimalini arttırır.
3. Hilekar ikna yeteneğini kullanarak diğer kişileri de kendisine katılmaya ya da hileyi görmemeye, gizlemeye mecbur bırakırlar. Bu kişiler
genelde kendilerini çevrelerinde saygı ile değil korkutarak kabul ettirmeyi
tercih ederler.
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4. Hilekar sürekli ve etkili biçimde yalan söyleme yeteneğine haizdir.
Gerçekleştirdiği hileli eylemin ortaya çıkmasını engelleyebilmek için denetçilerin, yatırımcıların ve diğer kişilerin gözünün içine bakarak yalan
söylemeyi başarabilmektedir. Kişi ayrıca söylediği yalana ilişkin hikayeyi
tamamlayarak durumun geçerliliği konusunda şüphe bırakmamaktadır.
5. Hilekar stres ile baş edebilmektedir. Bir hile yapmak, her an ortaya
çıkma riski bulunan bir hileyi uzun bir süre sürdürmek ve gizlemek oldukça stresli bir durumdur.
ACFE tarafından yayınlanan raporlarda hile yapan kişilerin karakteristik özellikleri belirtilmiştir. Bu özellikler aslında kişilerin yetkinliklerinin
neler olduğunu göstermektedir.
ACFE tarafından 2012 yılında yayınlanan hile raporunda, hile olayına
karışan kişilerin işletmede çoğunlukla bankacılık ve finans birimlerinde,
çalışan kişiler olduğunu (ACFE, 2012), işletme sahip ve üst düzey yöneticilerinin en yüksek tutarlı hile olaylarını meydana getirebildiklerini
(ACFE, 2012, 40), yaptıkları hileleri başarıyla sürdürebilmeleri konusunda
da işletme sahipleri, üst düzey yöneticileri ve müdürlerinin 24 aylık süre
ile (ACFE, 2012) yetkileri ve yetkinlikleri nispeten sınırlı işletme çalışanlarının önüne geçebildikleri görülmektedir. Bu durum kişilerin işletme
içerisindeki konumları ile birlikte artan bilgi ve deneyimlerinin, kişiye işletmede hile yapabilme yetkinliğini verdiğinin bir ispatıdır.
Sıklık açısından bakıldığında en çok hile 41-45 yaş aralığında (ACFE,
2012) kişilerin hile yapabilecekleri üst pozisyonlara gelebildikleri, hile yapabilecekleri yetkinlikleri kazandıkları ve iç kontrol yapısına yakalanma
ihtimallerinin azaldığı konumlarda gerçekleşmektedir. Kişilerin hile yoluyla işletmelerinde neden olabildikleri zararlar açısından incelendiğinde
ise ortaya 51-55 yaş aralığındaki çalışanların en çok zarar verdiği çıkmıştır. Bu durum 2010 raporundaki görünümden biraz farklıdır. 2010 yılında 60 yaş ve üstü kişilerin en yüksek tutarlı zararlara neden olabildikleri
görülmektedir. (ACFE, 2012) Bu durum yine kişilerin yaşları ilerledikçe
işletmelerde daha üst konumlara yerleşebiliyor ve yetkinliklerinin artıyor
olmasının beklenen bir sonucudur.
Erkeklerin hem hilenin sıklığı hem de verilen zarar açısından kadınların
önünde yer alması yine işletme içi pozisyonlarda hala erkeklerin hem daha
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çok ve daha yüksek konumlarda çalışıyor olmasının, hem de bu konumlara
gelebilmek için sahip oldukları yetkinliğin bir sonucudur. (ACFE, 2012)
Üniversite sonrası eğitim alan kişilerin hile yoluyla işletmelerine verebildikleri zararlar daha düşük eğitim düzeyli çalışanların verebildikleri
zararlar ile mukayese edildiğinde eğitim düzeyi yüksek çalışanların açık
ara önde oldukları görülmektedir. (ACFE, 2012) Bu durum aslında hem
kişinin zeka seviyesi ile hem de eğitim düzeyi ile ilişkilendirilebilir. Şöyle ki, kişilerin eğitim hayatlarında ilerleyebilmelerinde zeka seviyelerinin
rolü bulunmaktadır. Kişilerin eğitim alanında ilerleyebildikleri ölçüde bilgi
seviyeleri artar ve bu durum kişiye işletme içerisindeki fırsatları farkedebilme ve değerlendirebilme olanağını verir.
Bu özellikler açısından incelendiğinde dördüncü unsur olarak karşımıza çıkan ve “yetkinlik” kavramı ile ifade edilen özellikler, ACFE raporlarından çıkarılan sonuçlar ile örtüşmekte, kişiler doğuştan gelen yetenekleri
ve sonradan edinilen becerilerinin bir birleşimi olan belirli yetkinliklere
sahip olduklarında hile olayını başından sonuna kadar götürebilmekte ve
uzun süre devam ettirebilmektedirler. (Tugas, 2012, 120)
Yetkinliğin, hilenin oluşumu için gerekli unsurlardan biri olarak kabul
edilmesi yalnızca bir başlangıçtır. Bundan sonra, ilk adım hile riskinin değerlendirilmesi, hilenin engellenmesi ve ortaya çıkarılması aşamalarında
kişilerin yetkinliklerinin de dikkate alınarak incelenmelerin buna göre yapılmasıdır. İkinci adım ise, sürekli değişen işletme süreçlerinin, kontrollerin ve işletmeye ilişkin değişen şartların bazı kişiler için hile yapmaya daha
uygun ortam yaratma ihtimalinin incelenmesidir. (Wolfe ve Hermanson,
2004, 40-41)
Kişilerin yetkinliklerinin ortaya çıkarılmasında pek çok metot bulunmaktadır: (Wolfe ve Hermanson, 2004, 40-41)
1. Kişi ile zaman geçirerek gerek sosyal, gerekse işle ilgili olayların gelişimi sırasında sık sık iletişimde bulunmak kişilerin yetkinlikleri hakkında
oldukça iyi bilgi edinmeyi sağlar.
2. Kişinin konu veya maliyetten bağımsız olarak her zaman kaybetmeye veya başarısız olmaya tepki göstermesi, önemsiz durumlarda bile
başarılı olmak için çabalaması hatta hileye başvurması, önemli konularda
alacağı tavrın bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
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3. Kişinin yetkinlikleri hakkında sürekli kullanılan ifadeler varsa bu
bilgi direkt gözlemleri tamamlayıcı bir nitelik taşır. Örneğin bir işletmede
çalışanlar bir başka çalışanın teknik bilgisi veya yaratıcılığı karşısında sürekli saygı gösteriyorlar ise, bu durum kişinin yetkinliklerinin kavranabilmesi açısından önemlidir.
İşletmeler işe eleman alımları için gerçekleştirdikleri seçim süreçlerinde, işe başvuran kişilerin yetkinliklerinin ilgili görev için yeterli olup
olmadığını değerlendirmektedirler. İşe aldıkları kişilerin yetkinliklerinin,
işletmenin faaliyetlerinde etkenliğin ve etkinliğin arttırılması, işletmenin
hedeflerine ulaşması, kar elde edebilmesi ve başarılı olması için yeterli olmasını talep etmekte, bu yetkinliklere haiz kişileri işe almayı tercih etmektedirler. Bu aşamadan sonra, istenen yetkinliklere sahip kişinin bu yetkinliklerini gerçek anlamda işletmenin menfaatleri doğrultusunda kullanılıp
kullanmaması ise burada büyük bir çelişki doğurmaktadır. Bu çelişki işletmelerin yetkinliğe sahip kişileri işletme menfaatleri doğrultusunda hareket
etmeleri için işe almalarına karşın, kişilerin bu yetkinliklerini işletmeye
zarar verecek şekilde hile yaparak kendilerine haksız çıkar elde etme amacı
ile kullanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yetkinliklerin doğru olmayan biçimde kullanılmasının önüne geçilebilmesi için işletmelerde işe alım
sürecinde kişilerin dürüst davranmama ihtimallerine karşı gerçekleştirilen
incelemelerin çok detaylı biçimde yapılması gerekmektedir.
5. Hile Karosu Karşısında Hile Denetçileri
Denetçiler gerçekleştirdikleri denetim çalışmalarında baskı, fırsat ve
haklı gösterme gibi risk faktörlerinin bulunup bulunmadığı hakkında değerlendirme yapmaktadırlar. Bu değerlendirmeler temelde denetçinin mesleki yargısına dayanarak gerçekleştirilmektedir.
Kişilerin sahip olduğu yetkinlikler işlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi
için faydalı olabildiği gibi aynı zamanda yetkinliklerin kötüye kullanılması
durumu da işletme için tehlike teşkil etmektedir.
Bu durum, hile konusunda çalışan uzmanlara risk yönetimi, iç kontrol
yapıları, yönetim ve hile karşıtı uygulanacak programlar hakkında yapacakları çalışmalarda farklı bir bakış açısı sağlayacaktır. (Padgett, 2012, 8)
Pek çok hile olayı muhasebe verileri üzerinde gerçekleştirildiğinden ve
KASIM - ARALIK 2012

123

MALİ

ÇÖZÜM

bu veriler muhasebe bilgi sistemi içerisinde bulunduğundan bu konuda çalışan hile araştırmacılarının, bu konularda savunma hazırlayan avukatların
ve karar verme yetkisi olan hakimlerin bile muhasebe ve muhasebe bilgi
sistemleri hakkında eğitim almaları gereklidir.(Bressler, 2012, 6-7) Bilgi
sistemleri konusunda yetkinlik sahibi bir kişinin gerçekleştirdiği hilelerin,
ortaya çıkarılabilmesi için araştırmayı yürüten kişilerin bu konuda hilekardan daha yetkin olmaları gereklidir. (Kranacher ve Stern, 2004, 67)
Hile riskinin değerlendirilmesi, hilenin önlemesi ve ortaya çıkartılması çalışmaları sırasında üst düzey yöneticilerin ve kilit noktalarda, yüksek
riskli alanlarda yer alan işletme personelinin kişisel yetkinlikleri incelenmeli, herhangi bir kişinin bir konudaki yetkinliği bir hile risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor ise, bu riske güçlü kontroller ve denetim testleri ile
cevap verilmelidir. Örneğin satışlardan sorumlu genel müdür yardımcısı
saldırgan, rekabetçi bir kişilik yapısı ile aylık satış rakamlarını tutturmaya
yönelik daimi endişe içerisinde ise, bu durumda gelirlere ve satışlara ilişkin daha sıkı kontrollere ihtiyaç duyulacaktır. Buna ilave olarak dönemsel
olarak uygulanabilecek rotasyonlar, fırsat unsurunu azaltacaktır. Çalışanların yetkinliklerine ilişkin yapılacak değerlendirme ise tek kereye mahsus
bir işlem değildir çünkü kişinin herhangi bir anda herhangi bir konuda yetkinliğinin olmaması zamanla bu konuda kendini geliştirmeyeceği anlamını
taşımamaktadır. (Wolfe ve Hermanson, 2004, 40-41)
Hile üçgenine ilişkin yenileştirme talepleri henüz kişisel geliştirilmiş
iddia düzeyinde bulunuyor ve bu konuda henüz bilimsel yöntemlere dayalı
bir araştırma gerçekleştirilmemiş de olsa (Dellaportas, 2012, 5) denetçilerin denetim çalışmalarını yürüttükleri her aşamada hile konusunda yapacakları her türlü değerlendirme ve ortaya çıkarma çalışmalarında, işletme
çalışanlarının yetkinliklerini dikkate alarak çalışmaları önemlidir. Bunların
dışında hileye karşı şüpheci davranılmalı ve potansiyel hile risklerinin sürekli değerlendirilmesi gerekmektedir.
SONUÇ
Bir kişinin bir hile eylemini gerçekleştirebilmek için baskı, fırsat ve
haklı gösterme dışında da bazı yetkinliklerinin bulunması gerektiği oldukça açıktır. Kişi baskı altında da olsa, işletmede iç kontrol yapısı konusunda
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ciddi sorunlar da olsa, kendisini yapacağı hileli harekette haklı da görse,
bu işlemi tamamlamasını sağlayacak bilgi, yetenek ve bazı kişisel özellikleri olmadan hile eylemini gerçekleştiremez. Dördüncü unsuru içeren
hile karosu bu sektörde henüz kişisel geliştirilmiş iddia düzeyinde bulunmaktadır. Bilimsel yöntemlere dayalı araştırmalar ile desteklenmemiş ve
bir standart halini almamış da olsa hile incelemelerinde dikkate alınması
gereken ilginç bir unsur ve hilenin gerçekleşebilmesinde önemli bir parçadır. Gerçekleştirilen tüm hile olaylarında kişilerin yetkinliklerinin rolü bulunmaktadır, özellikle büyük tutarlı ve uzun sürdürülebilen hile olaylarının
kişilerin uygun yetkinlikleri olmadan gerçekleşemeyeceği kesindir.
Hile olayının meydana gelişinde hile karosu dikkate alınarak yapılacak
değerlendirmede ilk olarak kişiyi hile yapmaya teşvik edici bir nedenin
bulunması gereklidir. Kişi teşvik edici neden karşısında hile yapmak için
kendi haklılığını ortaya koyabilecek bir nedeni de oluşturabiliyor ise süreç
devam edecek ve kişinin yetkinlikleri devreye girecektir. Kişi sahip olduğu yetkinliklerini kullanarak, iç kontrol yapısının kendisine hileyi gerçekleştirmek için gerekli fırsatı verip vermeyeceğini değerlendirecektir. Eğer
kontrol yapısındaki açıklığı belirleyebilme ve kullanabilme yetkinliğine
sahip ise gerçekleştireceği hile nedeniyle yakalanma ve cezalandırılma ihtimalini gözönünde bulundurarak hile yapacaktır.
Ayrıca, bilgisayar teknolojilerinin son derece önem kazandığı, işletmelerde gerek muhasebe gerekse pek çok işlemin bilgisayar sistemleri
aracılığıyla yürütüldüğü ve ticaretin bile elektronik ortamda gerçekleştirildiği günümüz koşullarında, yetkinlikleri yetersiz kişilerin baskı altında
bulunsalar da, gerçekleştirmek istedikleri hileyi haklı gösterebilseler de,
işletmelerdeki fırsatları farkedebilmeleri ve değerlendirerek hileyi gerçekleştirebilmeleri mümkün olamamaktadır.
Sonuç olarak, işletmelerde iç kontrol yapıları güçlendirilerek, kişilere hile yapma imkanı verilmesinin önüne geçilmeli, işletmelerde denetim
işlevini gerçekleştiren denetçilerin de, yaptıkları çalışmalarda işletme çalışanlarının gerçekleştirdikleri işlerde yetkinliklerini kötüye kullanabilme
ihtimalini değerlendirmelidirler. Tüm unsurlar arasında fırsat unsurunun
kilit bir nokta teşkil ettiği asla unutulmamalı, özellikle, teşvik ile fırsat ve
yetkinlik ile fırsat unsurlarının birleşimlerinin yaratacağı tehlikelere karşı
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fırsat unsuru mümkün olduğunca kontrol altında tutularak hilelere karşı
dikkatli olunmalıdır.
KAYNAKÇA
ACFE (2012) Report to the Nation on Occupational Fraud and
Abuse. USA: ACFE.
ACFE (2010) Report to the Nation on Occupational Fraud and
Abuse. USA: ACFE.
AICPA (2002). SAS No.99 Consideration of Fraud in a Financial
Statement Audit. New York: AICPA.
Albrecht, Steve W. (2003). Fraud Examination. USA: Thomson South-Western.
Albrecht, W.Steve, Albrecht, Chad ve Albrecht, Conan C. (2008). “Current Trends in Fraud and Its Detection”, Information Security Journal:
A Global Perspective. 17(2008): 2-12.
Biegelmen, Martin T. ve Joel T. (2012). Executive Roadmap to Fraud
Prevention and Internal Control Creating A Culture of Complience.
New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Hoboken.
Bingöl, Dursun (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
Bressler, Linda (2012). “The Role of Forencic accountants in Fraud
Investigations” Journal of Finance and Accountancy. 9(2012): 1-9.
Bozkurt, Nejat(2009). İşletmelerin Kara Deliği Hile Çalışan Hileleri.
İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Carcello, Joseph V. ve Hermanson, Dana R. (2008). “Fraudent Financial
Reporting : How Do We Close the Knowledge Gap?” The Institute for
Fraud Prevention – White paper.
Dellaportas, Steven (2012). “Converstations With Inmate Accountants:
Motivation, Opportunity and the Fraud Triangle” Accounting Forum. In
Press. 20 Kasım 2012 tarihinde. ScienceDirect veri tabanından erişildi.
Goldmann, Peter (2010). Financial Services Anti-Fraud Risk and
Control Workbook. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Hoboken.
Kelly, Lorinda (2012). “Beyond The Fraud Triangle: A Diamond Approach” Deloitte Forencic Focus. June (2012): 1-2.
126

KASIM - ARALIK 2012

MALİ

ÇÖZÜM

Kranacher, Mary-Jo ve Stern, Lorraine (2004). “Enhancing Fraud Detection Through Education” CPA Journal. 74(2004): 66-67.
Lister, Linda M.(2007). “A Practical Approach to Fraud Risk” Internal
Auditor. 64(2007): 61-65.
Murdock, Herman.(2008). “The Three Dimensions of Fraud” Internal
Auditor. 65(2008): 81-83.
Noe, Raymond A. (2008). Employee Training&Development./ çev.
Edt. Canan Çetin New York: McGraw-Hill Irwin
O’Gara, John D. (2004). Corporate Fraud Case Studies in Detection
and Prevention. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Hoboken.
Olagbemi, Felicia O. (2011). The Effectiveness of Federal Regulations and Corporate Reputation in Mitigating Corporate Accounting.
USA: Xlibris Corporation.
Omar, Normah Binti ve Din, Hesri Faizal Mohamad (2010). “Fraud
Diamond Risk Indicator: An Assessment of Its Importance and Usage”
2010 International Conference on Science and Social Research (CSSR
2010), (5-7 December 2010) Malezya s.607-612.
Padgett, Simon (2012). “Profiling the Fraudster-A Step inside the
Fraudster’s Mind” IIA Newspaper, 21(2012): 8.
Pedneault, Stephen ve ötekiler (2012). Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Hoboken.
Ramos, Michael (2003). “Auditor’s Responsibility For Fraud Detection” Journal of Accountancy. 195(2003): 28-35.
Rittenberg, Larry E., Schwieger, Bradley J. ve Johnstone, Karla M.
(2008). Auditing A Bussiness Risk Approach. USA: Thomson South
Western.
Saruhan, Şadi Can ve Yıldız, Müge Leyla (2012). İnsan Kaynakları
Yönetimi. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
The Treadway Commission (Ekim 1987) Report of the National
Commission on Fraudulent Financial Reporting.
Tugas, Florenz C. (2012). “Exploring A New Element of Fraud: A Study
on Selected Financial Accounting Fraud Cases in the World” American
International Journal of Contemporary Research. 2(2012): 112-121.
KASIM - ARALIK 2012

127

MALİ

ÇÖZÜM

Wells, Joseph T. (2001). “Why Employees Commit Fraud”. Journal of
Accountancy. 191(2001): 89-91.
Wolfe, David T. ve Hermanson, Dana R. (2004). “The Fraud Diamond:
Considering the Four Elements of Fraud” The CPA Journal. 74(2004): 38-42.

128

KASIM - ARALIK 2012

HAKEMSİZ YAZILAR
OPINION PAPERS

@

