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SUNUŞ
Bir faaliyet döneminin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. 25-26 Mayıs
2013 tarihinde İSMMMO’ nun 22. genel kurulunu yapacağız. 2010-2013
dönemi kişisel ve toplumsal sorumluluğu yüksek mesleğimiz açısından
zorlu geçmiştir. Özellikle meslek camiamızın bütünlüğüne yönelik hukuku
zorlayan adımlar, bağımsız denetimdeki ayrımcı ve adaletsiz yaklaşımlar,
budanarak da olsa yürürlüğü giren Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla elde edilen kazanımlarımızı buruklaştırmıştır.
Her şeye rağmen İSMMMO olarak gündemimizin ön sıralarında yer
alan Bağımsız Denetim, UFRS, Yeni TTK ve diğer alanlarda eğitimler
yoğun bir şekilde sürdürülmüş, hazırlanan projeler bir bir hayata geçirilmiş, yayınlar çeşitlendirilerek üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.
İSMMMO yayını olan Mali Çözüm dergimiz, 1991 yılından bu güne
kadar düzenli olarak yayımlanmıştır. 2006 Yılında 75. sayıdan başlayarak
“Hakemli Yazılar”ve“Hakemsiz Yazılar” olarak iki bölümde yazılara yer
vermeye başlayan Mali Çözüm dergisi, muhasebe, mali müşavirlik alanında
Türkiye’de hakemli olarak yayımlanan önemli muhasebe dergilerinden birisi olmuştur. Derginin uluslararası veri tabanlarından Ebsco ve Türkiye’de
Ulakbim ve Milli Kütüphane tarafından taranması; güncel mevzuata uygun
yazılara yer vermesi çok geniş bir alana bilgi hizmeti sunduğunun göstergesidir.
Bu bağlamda, Ülkemizde Yükseköğretim Kurumu içinde yer alan pek
çok üniversite adresli makalenin dergimiz içinde yer alması; yerel boyuttaki bir odanın ulusal özellik boyutlarına ulaşmasının mutluluğunu yaşamakyayız.
Mali Çözüm Dergisi meslek mensuplarımızın yanı sıra kısa bir zamanda akademik dünyaya yönelik olarak yayımladığı makalelerle üniversite
kütüphanelerince de izlenen bir dergi durumuna gelmiştir. Bir meslek odası olarak yayımladığımız dergimizin akademik alanda ilgi görmesi başarısının bir kanıtıdır.
http://www.ismmmo.org.tr/kitaplik_malicozum.html internet adresinden
güncel olarak dergimizin tüm sayılarına ve içeriğine detaylı olarak ulaşılırken basılı olarak da ayrıca yayımlanmaktadır.
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Ayrıca her yıl Türkiye İstatistik kurumu tarafından yapılan yazılı medya
araştırmasında derginin istatistiki bilgileri düzenli olarak verilmektedir.
Her yıl ULAKBİM tarafından yapılan süreli yayıncılık toplantılarına
katılarak orada sunulan görüşleri benimsedik ve dergimizi her yıl bir adım
daha ileriye taşıdık.
Mali Çözüm dergisinin 2013 yılının Mayıs ayına kadar 116. Sayısı yayımlanmıştır.
2010-2013 yılları içerisinde dergi 17 sayı yayımlanmıştır. 17 sayıda
dergide yer alan makale sayısı 386 adettir. Bu makalelerin 81’i hakemli
305’i hakemsiz makaleden oluşmaktadır.
Yeni dönemde 117.sayımızda buluşmak dileğiyle, sağlık, mutluluk ve
başarılar dileriz.
YÖNETİM KURULU
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KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI
Fatih GÜNDÜZ*
I-GİRİŞ
Günümüzde ulusal şirketlerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla
yeni ürünler ve yeni teknolojiler üretmeleri önem arz etmektedir. Bu da
mal üreten iktisadi işletmelerin ürettiği teknolojilerini yenilemelerine veya
yeni teknolojiler üretmek amacıyla yapılan çalışmalara yatırım yapmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca bu tür harcamalar ülke ekonomisinin rekabet
gücünü arttırması sebebiyle hükümetler tarafından çeşitli teşvik uygulamaları ile desteklenmektedirler.
Ülkemizde de Araştırma ve Geliştirme harcamalarının desteklenmesi,
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (T.C. Yasalar, 12.03.2008) ile düzenlenmiştir. Söz konusu
kanunla araştırma geliştirme harcamalarına yapılan tüm teşvikler düzenlenmiştir. Ancak Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda da
Ar-Ge harcamalarına ilişkin teşvik düzenlemesi getirilmiştir. Mükellefler
Ar-Ge harcamalarına yönelik Gelir ve Kurumlar Vergisi kazancına ilişkin
teşviklerinden yararlanırken ya 5746 sayılı Kanundaki teşvik hükümlerinden yararlanacak yada Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan hükümlerden yararlanacaktır. Bu nedenle mükellefler iki kanunda yer alan
teşvik uygulamasını bilmesi halinde hangisinden yararlanması gerektiği
konusunda seçimde bulunabilecektir. Bizde yazımızda 5746 sayılı kanun
ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan Kurumlar Vergisi kazancına ilişkin teşvik uygulanmasını açıklayacağız.
II-KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN AR-GE
TEŞVİK UYGULAMASI
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 21.06.2006),
10/1-a maddesinde “ a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve
geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge
indirimi”.
* Vergi Müfettişi
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Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan
amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar,
sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak
harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli
belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır. Konu Maliye Bakanlığınca çıkarılan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı, 03.04.2007) ayrıntılı
bir biçimde izah edilmiştir.Ayrıca daha sonra çıkarılan Kurumlar Vergisi
Tebliğlerinde konuya ilişkin düzenlemeler 1 Nolu Tebliğe işlenmiştir.Söz
konusu tebliğde Ar-Ge harcamalarına ilişkin düzenlemelere aşağıda yer
verilmiştir.
1-AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN TANIMLAR
İlgili tebliğde Ar-Ge harcamalarına ilişkin kullanılan tanımların açıklaması yapılmıştır. Söz konusu tanımlar aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
Ar-Ge Harcamaları: Tebliğin “10.2.2. Ar-Ge faaliyetleri” bölümünde
belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan ve aktifleştirilerek amortisman
yoluyla itfa edilen veya doğrudan gider kaydedilen harcamalar, Ar-Ge harcamalarıdır.
Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge harcamaları üzerinden %100oranında hesaplanarak kurum kazancından indirilecek tutar, Ar-Ge indirimidir.
Ar-Ge Projesi: Amacı, kapsamı (genel ve teknik tanımı), süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının
paylaşım esasları belirlenmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan proje, Ar-Ge
projesidir.
Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli
alet, makine ve malzemeleri geliştirebilme bilgisidir.
Yenilik: Bir fikrin; pazarlanabilir hale veya bir mal/hizmet üretiminde
kullanılan yeni veya geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürülmesidir. Bu
açıdan teknolojik yenilik yapma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik, mali
ve ticari etkinliği içerir.
132
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Şekil, renk ve dekorasyondaki değişiklikler gibi bütünüyle görsel ve
estetik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ve performansını teknik açıdan
değiştirmeyen, küçük tasarım ve görünüm farklarından ibaret basit değişiklikler yenilik sayılmaz.
Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla
karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından, öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.
Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, halen üretilmekte olan veya yeni ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan bir yöntem teknolojik açıdan yeni sayılır.
Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı
diğer bir cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken
işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesinin, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren bilgi ve belgelerin tümünü ifade eder.
2-AR-GE KAPSAMINA GİREN FAALİYETLER
İlgili tebliğde hangi tür faaliyetlerin Araştırma –Geliştirme faaliyeti
olarak kabul edilip Ar-Ge indirimine konu edilebileceği yarıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Tebliğde aşağıda belirtilen faaliyetler Ar-Ge faaliyeti
olarak sayılmıştır.
1-Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları
aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni
teknik bilgilerin elde edilmesi,
2-Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni
teknikler ve prototipler üretilmesi,
3-Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri,
4-Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi,
5-Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını
yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması.
Yine tebliğde Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamı belirtilmesine rağmen hangi tür harcamalarında Ar-Ge faaliyeti kapsamına girmediği ayrıca belirtilmiştir. Tebliğde Ar-Ge faaliyeti kapsamına girmeyen harcamalar aşağıdaki
gibi sayılmıştır.
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1-Pazar araştırması ya da satış promosyonu,2-Kalite kontrol,3-Sosyal
bilimlerdeki araştırmalar,4-Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve
sondaj faaliyetleri,5-İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin
kullanımı,6-Biçimsel değişiklikler (Tebliğin “10.2.2. Ar-Ge faaliyetleri”
bölümündeki amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel değişiklikler),7-Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan
rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullanılan program,
yazılım gibi üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları),8-İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,9-Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik
çalışmalar,10-Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri.
Ayrıca tebliğde Ar-Ge faaliyetinin ne zaman son bulacağına ilişkin
olarak ayrıntılı bir belirleme yapılmıştır. Söz konusu tebliğde konuya ilişkin “Ar-Ge faaliyeti, esas itibarıyla denemelerin son bulduğu, ilk üretimin
yapıldığı aşamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün
pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır.
Bu tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilmez. Ancak, tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün
geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak değerlendirilir.
Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti
kapsamındadır. Ancak, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine
ilişkin harcamalarla, ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamı dışındadır.
Tebliğin “10.2.2. Ar-Ge faaliyetleri” bölümünde belirtilen amaçlara yönelik olmayıp, mevcut teknolojinin kullanılmasıyla elde edilen, şekil ve estetiğe yönelik değişiklikler Ar-Ge faaliyeti kapsamı dışındadır.” Şeklinde
açıklama yapılmıştır.
3-AR-GE HARCAMALARI
Ar-Ge harcamalarının bu Tebliğ kapsamında değerlendirilebilmesi için
işletmelerin ayrı bir Ar-Ge departmanı kurmaları zorunlu olup Ar-Ge faaliyeti kapsamında değerlendirilen harcamalar aşağıda gösterilmiştir.
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İlk Madde ve Malzeme Giderleri: Her türlü direkt ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça ve benzeri giderleri ile amortisman uygulamasına konu olmayan maddi ve gayrimaddi
kıymet iktisaplarına ilişkin giderleri kapsar. Hammadde ve diğer malzeme
stoklarından Ar-Ge faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler
Ar-Ge harcaması kapsamındadır. Bu nedenle, henüz Ar-Ge faaliyetlerinde
kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin maliyet tutarlarının stoklar hesabında; kullanılan, satılan ya da elden çıkarılanların
da stoklar hesabından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekmektedir.
Personel Giderleri: Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan ve faaliyetin gerektirdiği nitelikte personel ile ilgili olarak tahakkuk
ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir.
İşletmenin Ar-Ge departmanında çalıştırılan hizmetliler ve benzeri vasıfsız personel ile Ar-Ge departmanına tahsis edilmemiş olup günün bir
kısmında Ar-Ge departmanında çalışan personele ödenen ücretler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
Genel Giderler: Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla elektrik, su,
gaz, bakım-onarım, haberleşme, nakliye ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi Ar-Ge
faaliyetinin devamlılığını sağlamak için katlanılan diğer giderleri kapsar.
Sigorta giderleri, Ar-Ge faaliyetlerinin bizzat yürütülmesi amacıyla kullanılan tesis için ödenen kira giderleri ile kitap, dergi ve benzeri bilimsel
yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır.
Bu giderlerin, Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilebilmesi için Ar-Ge
departmanında fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çeşitli kıstaslara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak
paylar bu kapsamda değerlendirilmez.
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: Normal bakım ve onarım
giderleri dışında Ar-Ge faaliyetleriyle ile ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek
alınması veya bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki diğer ödemelerdir.
Vergi, Resim ve Harçlar: Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olan
ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan ayni
vergi, resim ve harçları kapsar. Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler, Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere
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ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.
Amortisman ve Tükenme Payları: Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde
kullanılan bina, makine-tesis ve cihazlar, taşıtlar, döşeme ve demirbaş gibi
maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman ve tükenme paylarından oluşur. Diğer taraftan, iktisadi kıymetin münhasıran Ar-Ge
faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması gerekmektedir. Ar-Ge departmanı dışında başka faaliyetlerde de kullanılan iktisadi
kıymetlere ilişkin amortismanlar Ar-Ge harcaması kapsamında değildir.
Finansman Giderleri: Ar-Ge projesi bazında yerli, yabancı ve uluslararası kurumlardan temin edilen kredilere ilişkin finansman giderleridir.
Ayrıca tebliğde hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik
yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek
zorunda olduğu belirtilmiştir.Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan
ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabileceği belirtilmiştir.
Tebliğde konuya ilişkin “ Örneğin, kanser ilacı geliştirmek için yapılan
araştırma faaliyetleri sonucunda patent, lisans gibi bir gayrimaddi hak ortaya çıkacağından, yapılan araştırma harcamalarının aktifleştirilmesi gerekecektir.Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, aktifleştirilmesi gereken bu tutar, amortisman yoluyla itfa edilecektir.” Şeklinde
örnek verilmiştir.
Tebliğ deprojeden, daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin
tamamlanmasına imkan kalmaması durumunda, kurumun Ar-Ge faaliyeti
kapsamında yapmış olduğu ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılabilmesi mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.
İster aktifleştirilsin ister doğrudan gider yazılsın ilgili dönemde yapılan
Ar-Ge harcamalarının tamamı üzerinden %100oranında Ar-Ge indirimi
yapılacağı tebliğde belirtilmiştir.
4- AR-GE İNDİRİMİNİN UYGULANMASI
Mükellefler, Ar-Ge harcamalarının %100’üoranında hesaplayacakları
Ar-Ge indirimini, beyanname üzerinden hesaplanan kurum kazancından
indirebileceklerdir. Tebliğde Ar-Ge indiriminin , Ar-Ge faaliyetine başlandığı andan itibaren hem yıllık beyannamede hem de geçici vergi beyannamelerinde uygulanabileceği belirtilmiştir. İlgili dönemde kazancın
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yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge İndirimi tutarı
sonraki hesap dönemlerine devredecektir.
Yine tebliğde “Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu” nun olumsuz
olması halinde, Ar-Ge indirimi dolayısıyla eksik ödenen vergilerle ilgili
olarak gerekli tarhiyat yapılacağı da belirtilmiştir.Yine mükellefler Ar-Ge
projesi kapsamındaki harcamalarını, işletmenin diğer faaliyetlerine ilişkin
harcamalarından ayırarak, Ar-Ge indiriminin doğru hesaplanmasına imkan
verecek şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
III-5746 SAYILI KANUNDA YER ALAN AR-GE TEŞVİK
UYGULAMASI
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan düzenlemelere ek olarak
Ar-Ge harcamalarının daha kapsamlı teşviki amacıyla 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Söz konusu kanunda Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan
teşviklere ek olarak Ücret İstisnası(Gelir (Stopaj) Vergisi Desteği) ,Sigorta
Primi Desteği, Damga Vergisi İstisnası ve Tekno Girişim Sermayesi Desteği gibi teşvik uygulamaları getirmiştir.
Söz konusu kanunun uygulanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı
ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.08.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca kanunun uygulanmasına yönelik 1 seri
no.lu 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Genel Tebliğiyle Genel Tebliği 06.08.2008 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili Yönetmelikte Ar-Ge harcamalarına ilişkin tüm teşvik uygulamaları açıklanmıştır. Ar-Ge İndirimine ilişkin teşvik uygulaması 5.ve 9.
maddeler arasında açıklanmıştır.5. madde de Ar-Ge Yenilik faaliyetleri,6.
madde de Ar-Ge yenilik sayılmayan Faaliyetleri,7. Madde de Ar-Ge ve Yenilik Harcamalarının kapsamı,8. madde de Ar-Ge İndiriminin Uygulanma
Esasları ve 9. Madde de ise Ar-Ge İndirimin Uygulanmasında İzlenecek
Yönteme ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler incelendiğinde Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge indirimi düzenlemesinden temel anlamda farklılığı bulunmamakla birlikte bazı düzenlemeler iki kanunda farklı uygulanabilmektedir.
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5746 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikte Ar-Ge Yenilik Harcamalarının kapsamı;1-İlk Madde Malzeme Giderleri,2-Amortismanlar,3Personel Giderleri,4-Genel Giderler,5- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ve 6- Vergi Resim ve Harçlar şeklinde sayılmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge indirimi düzenlemesinde Finansman Gideri Ar-Ge Harcamaları içinde sayılırken 5746 sayılı kanuna istinaden yapılan Ar-Ge faaliyetlerinde ise bu tür harcamalar Ar-Ge
faaliyetinden sayılmamıştır. Bu nedenle 5746 sayılı Kanun kapsamında
yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılan kredilere ilişkin
olarak doğan finansman giderlerinin, Ar-Ge harcaması olarak indirime
konu edilmemelidir. AncakKurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-a maddesine istinaden yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ise Ar-Ge projesi bazında yerli,
yabancı ve uluslararası kurumlardan temin edilen kredilere ilişkin finansman giderleri Ar-Ge harcaması kapsamında sayılmıştır. Yabancı kaynakla
yürütülen Ar-Ge Faaliyetlerinin finansman giderinin indirim konusu yapılmak istenmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 10. Maddesinden
yararlanmak mükellefin lehine olacaktır.
Yine Personel Giderleri kısmında 5746 sayılı Kanunun uygulanmasına
ilişkin çıkarılan yönetmelikte “2) Tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının
%10’unu aşmamak üzere, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin ücretleri ile bu mahiyetteki
giderler de personel gideri kapsamındadır. ,3) Kısmi çalışma hâlinde, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma
zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, Ar-Ge ve
yenilik harcaması olarak dikkate alınır.” söz konusu harcamalarında Ar-Ge
faaliyeti kapsamında yer alan harcamalar olarak sayılmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge indirimine ilişkin çıkarılan uygulama tebliğinde Personel Giderlerine ilişkin açıklamada ise Ar-Ge
Departmanında çalışan destek personeline(hizmetli ve vasıfsız personel
) ödenen ücretler Ar-Ge harcaması olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir. Yine Asıl Görev yeri farklı olup günün belirli bir kısmında Ar-Ge
departmanında çalışan personele ödenen ücrette Ar-Ge Harcaması olarak
kabul edilmemektedir. Oysa 5746 sayılı kanuna istinaden kısmi zamanlı
çalışanların Ar-Ge Departmanında çalıştıkları süreye isabet eden ücret ile
destek personelinden ise tam zamanlı çalışan Ar-Ge Personelinin % 10’ u
na kadar sayıdakiler için ödenen ücretler Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilmektedir.
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Yine 5746 sayılı yasaya göre yapılacak Ar-Ge indiriminde dışraıdan
sağlanan fayda ve hizmetlerde Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamında
yapılan toplam harcamaların %20 sini geçemiyeceğine ilişkin düzenleme
mevcuttur. Ancak Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılacak Ar-Ge indiriminde ise böyle bir üst sınır mevcut değildir.
5746 sayılı Kanununa göre yapılan Ar-Ge harcamalarının tamamı aktifleştirilip amortisman yoluyla itfa edilmek zorundadır. Ancak Kurumlar
Vergisi Kanununa göre ise sadece gayri maddi hak elde edilmesine yönelik
harcamaların aktifleştirilip amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında kalan harcamaların ise direkt gider yazacaklardır.
Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı Kanuna göre yapılan Ar-Ge
indirim oranı % 100’dür. Yani Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.
Ancak 5746 sayılı Kanunda bazı ek teşvik uygulama5746 sayılı kanuna
göre , 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden
Ar-Ge merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısıkurum kazancının tespitinde ayrıca indirim
konusu yapılır.
Kurumlar Vergisi Kanununa göre ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik kapsamımda
yapılan ve ilgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu
yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarı, sonraki hesap dönemlerine devredilir
ve yeterli kazanç oluştuğunda indirim konusu yapılır.
Ancak Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlananlar için devredilen
tutarlar izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate
alınmaktadır. OysaKurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde, matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde
indirilemeyen tutarın sonraki dönemlere devredeceği hükme bağlanmış,
ancak devredilen indirim tutarının sonraki yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması uygulaması bulunmamaktadır.
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2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN
MAHSUBU
Murat ALTUNSABAK*
1.GİRİŞ:
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet
kavramları açıklanmıştır. Bu hüküm uyarınca, tam mükellef kurumlar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler. Ödenecek kurumlar vergisi tespit edilirken, yıllık beyanname üzerinde hesaplanan vergiden, beyana dahil edilen
kazançlarla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ödenen vergiler mahsup
edilmektedir. Bu işlem sonucunda dönem içinde ödenen vergilerin hesaplanan vergiden daha fazla olması halinde, söz konusu fazlalık mahsuben
veya nakden iade edilmektedir.
Yıllık beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden dönem
içinde yurt dışında ve yurt içinde ödenen vergiler mahsup edilecektir. Yurt
dışında ödenen vergilerin mahsup esasları KVK’nın 33. maddesinde, yurt
içinde ödenen vergilerin mahsup esasları da aynı Kanun’un 34. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yazımızın izleyen bölümlerinde kurumların 2012
yılında kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan ettikleri toplam kazançları
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden, dönem içerisinde elde edilen
ve beyana dahil edilen vergilendirilmiş kazançlara isabet eden (dönem içerisinde ödenen) vergilerin mahsubunun yapılması husussu yasal mevzuat
çerçevesinde açıklanmaya çalışılmış ve dikkat edilmesi gereken hususlara
yer verilmiştir.
2. YASAL DÜZENLEME:
2.1. Yurt İçinde Ödenen Vergilerin Mahsubu:
Kurumlar Vergisi Beyannamesine dahil kazançlar üzerinde kesinti yoluyla ödenen vergiler ile geçici vergi hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilecektir.
* Vergi Müfettişi
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2.1.1. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu:
Vergilendirme sistemimiz genel olarak beyan esasına dayansa da, yani,
bir hesap döneminde elde edilen gelir ve kazançların vergisi, mükelleflerin
yıllık beyanname ile beyan ettikleri matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk
ettirilse de, Kanun koyucu verginin tahsilinin güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak, vergi kanunlarında belirtilen bazı hallerde, vergiye tabi
gelir veya kazancı ödeyenleri vergi sorumlusu olarak kabul etmiş ve onları,
yaptıkları ödemeler sırasında vergiyi tevkif suretiyle tahsil edip, vergi kanunlarında belirlenen süreler içinde vergi idaresine beyan etmek ve ödemekle sorumlu tutmuştur.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinin birinci
fıkrası uyarınca, beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 inci
maddesinin birinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergilerin, beyanname üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği, beşinci fıkrasında ise
mahsubu yapılan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durumun vergi dairesince mükellefe
yazı ile bildirileceği, aradaki farkın mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ
tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde kendilerine red ve iade
edileceği belirtilmiştir.
Tevkif yoluyla kesilen vergilerin, kurumlar vergisinden mahsubunda
mükelleflerin kendilerinden yapılan vergi tevkifatı ile ilgili olarak kesintiyi yapan vergi sorumlularının adı-soyadı veya unvanını, bağlı olduğu vergi
dairesini ve vergi kimlik numaralarını, kesintiye esas alınan brüt tutarları,
kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren bir tabloyu yıllık
beyannamelerine eklemeleri yeterlidir. Söz konusu tablo E-Beyannamenin
ekinde yer almaktadır.
2.1.2. Ödenen Geçici Vergilerin Mahsubu:
KVK’nın 34. maddesinin 4. fıkrasına göre, ilgili hesap dönemine ilişkin
tahakkuk ettirilen geçici verginin ödenen kısmı yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde; üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici verginin, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği, mahsup
edilemeyen tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edileceği, bu
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mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarının da o yılın sonuna kadar
yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edileceği belirtilmiştir. Bu esaslar kurumlar vergisi mükellefleri açısından da geçerlidir.
Yıl içinde ödenmiş bulunan geçici vergi öncelikle kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan vergiye mahsup edilir. Mahsup işleminin
yapılabilmesi için geçici verginin ödenmiş olması şarttır. Tahakkuk ettirilmiş olan ancak kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesine rağmen
henüz ödenmemiş bulunan geçici verginin mahsup edilmesi mümkün değildir.
2.2. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu:
2.2.1. Yurt Dışında Elde Edilen Kazançlar Üzerinden Ödenen
Vergilerin Mahsubu:
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu” başlıklı 33. maddesi uyarınca yabancı ülkelerde elde edilerek
Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye’de bu kazançlar
üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilmektedir.
Yurt dışında yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazançların genel sonuç hesaplarına intikali esnasındaki kur uygulanacaktır.
2.2.2. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Tarafından Ödenen Vergiler:
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin uygulandığı hallerde,
kontrol edilen yabancı kurumun ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi
benzeri vergiler, söz konusu kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilmektedir.
2.2.3. Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kâr Payları Üzerinden
Ödenen Vergilerin Mahsubu:
Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya
oy hakkının en az % 25’ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr payları üzerinden Türkiye’de ödenecek kurumlar vergisinden,
iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki kâr payı dağıtımına kaynak oluşturan
kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin
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kâr payı tutarına isabet eden kısmı mahsup edilebilecektir. Kazanca ilave
edilen kâr payı, bu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek suretiyle dikkate alınacaktır.
2.2.4 .Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubuna İlişkin Sınır:
Yurt dışı kazançlar üzerinden Türkiye’de tarh olunacak vergilerden
mahsup edilebilecek tutar, yurt dışında elde edilen kazançlara Kanun’un
32. maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamayacaktır.
Yurt dışında ödenen vergilerin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmesi istendiğinde, Türkiye’deki vergi matrahına dahil
edilen yurt dışı kazanç tutarının bu vergileri de içerecek şekilde brütleştirilmiş olması gerekmektedir.
2.2.5. Mahsup Süresi:
Aşağıda yer alan sınırlamalar asıl olmak kaydıyla, zarar mahsubu veya
istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının
oluşmaması nedeniyle, Türkiye’deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı
kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen
mahsubuna imkan bulunmaz ise bu mahsup hakkı izleyen üçüncü hesap
dönemi sonuna kadar kullanılabilecektir.
Örnekle ifade edersek, tam mükellefiyete tabi bir kurum 2012 yılı içerisinde yurt dışında 100.000 TL tutarında kazanç elde ederek, mahallinde
10.000 TL vergi ödemiş olsun. Söz konusu kurum 2012 yılı hesap dönemi
faaliyet sonucu zarar olması sebebiyle, yurt dışında ödediği 10.000 TL tutarındaki vergiyi mahsup edemeyecektir. Söz konusu verginin kurum tarafından 2015 hesap döneminin sonuna kadar Türkiye’de tarh olunacak
kurumlar vergisinde mahsup edebilmesi mümkündür.
Özetle yurt dışında ödenen vergilerin mahsubuna ilişkin getirilen düzenleme esas itibariyle, tam mükellef kurumların yurt dışında ödediği vergilerin yurt içinde ödenen vergiden mahsup edilmesine imkan tanınarak
çifte vergilendirilmenin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Mükelleflerin yurt dışında ödedikleri vergileri Türkiye’de ödenen kurumlar vergisinden mahsup ettikleri esnada, Kanun ve tebliğ metninde yer
alan düzenlemelere göre hareket etmeleri,
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Türkiye’de mahsup edilebilecek azami mahsup sınırını göz önünde bulundurmaları,
Mahsup işlemine konu mahallinde ödenen vergileri ilgili ülkedeki yetkili makamda alınan tasdikli belgelerle tevsik etmeleri,
Var ise ilgili ülke ile yapılmış olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerini göz önünde bulundurmaları, …..gerekmektedir.
Vergilerin mahsubu esnasında izlenecek sıra
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde, yıl içinde ödenen geçici vergilerin, yurt içinde kesinti suretiyle
ödenen vergilerin ve yurt dışında ödenen vergilerin birlikte bulunduğu durumlar olabilecektir. Bu durumda yurt dışında ödenen vergiler, hesaplanan
kurumlar vergisinden öncelikle mahsup edilecek, artan tutarın bulunması
halinde yurt içinde kesinti suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergi mahsup
edilecektir.
3.SONUÇ:
Tam mükellef kurumların elde ettikleri kazançların, dönem içerisinde
vergilendirilmiş olması halinde vergilendirme problemi doğmaktadır. Söz
konusu mükerrer vergilendirilmenin önlenmesi amacıyla kanun koyucu
yaptığı düzenlemeler ile belirli kısıtlamalar dahilinde dönem içerisinde
ödenen vergilerin, kurumlar vergisi matrahı üzerinden hesaplanan vergilerden mahsubuna imkan tanımıştır
Yazımızın önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yıllık
beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden dönem içinde yurt
dışında ve yurt içinde ödenen vergiler mahsup edilecektir. Yurt dışında
ödenen vergilerin mahsup esasları KVK’nın 33. maddesinde, yurt içinde
ödenen vergilerin mahsup esasları da aynı Kanun’un 34. maddesinde düzenlenmiştir.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 seri nolu
Genel Tebliği
T.C. Yasalar (06.01.1961). 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (10700 sayılı).
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YENİ BİR FİNANSAL ARAÇ: BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ
Oktay COŞGUN*
GİRİŞ: Bireysel katılım sermayesi tüm dünyada erken aşama işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada yaygın olarak kullanılan finansal
bir araçtır. Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY), kişisel varlığını, tecrübe
ve birikimini başlangıç veya gelişim aşamasındaki girişimlere aktaran kişileri; Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) ise, BKY’lerin şirketlere aktardığı
sermayeyi ifade etmektedir. 6327 sayılı Kanun ile Hazine Müsteşarlığına
yüksek risk içermesi sebebiyle finansmana ulaşmakta sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için düzenleme yetkisi tanınmıştır. BKS’nin teşviki edilmesi amacıyla da tam mükellef gerçek kişilerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en
az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık
beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilme imkanı getirilmiştir.
1- Bireysel Katılım Sermayesi Nedir?
Girişimci çevrelerinin ‘melek yatırımcı’ olarak adlandırdığı kavram,
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından Bireysel Katılım Yatırımcısı
(BKY) olarak tanımlanmıştır. Genel olarak “melek yatırımcı” tabiri yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren ancak finansman ihtiyacı
içinde olan girişimcilere, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım
yapan özel bir yatırımcı tipini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bir başka
deyişle melek yatırımcı, tür yeni bir fikir, bir buluş veya bir teknoloji geliştirmiş, ancak bunu ticari bir ürün haline getirmek için yeterince parası
olmayan müteşebbis veya müteşebbis adaylarını öz kaynakla finanse eden
yatırımcılara denilmektedir.
Bireysel katılım yatırımcıları kişisel varlıklarının yanı sıra tecrübe ve
birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran kişileri ifade etmektedir. Uluslararası literatürde “iş melekleri” olarak tanımlanan Bireysel Katılım Yatırımcıları erken aşama, teknoloji odaklı işletmelerin en önemli finansman kaynakları arasında yer almaktadır. Bu kavramın
* Vergi Müfettiş Yardımcısı
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ilk ortaya çıktığı ülke olan ABD’de yıllık ortalama 20 milyar ABD Doları
tutarında bireysel katılım yatırımı gerçekleşmektedir. Ülkemizde ise bireysel katılım sermayesi henüz yeni oluşma aşamasındadır. Erken aşama
ve teknoloji odaklı işletmeleri desteklemek amacıyla İngiltere ve Singapur
gibi ülkelerde uygulanan destek sisteminin bir benzerinin ülkemizde de
uygulanması hedeflenmektedir. Sağlanan destekler öncelikle erken aşama
yatırımları yapılabilir hale getirmeyi, ancak bunu yaparken bireysel katılım
yatırımcılarına belirli kriterler getirerek sektörün sağlıklı büyümesini ve
kurumsallaşmış etik kuralları olan sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını
amaçlamaktadır. Bireysel katılım sermayesi sisteminin gelişmesi ile beraber, finansal ekosistemin ilk halkası devreye girecek ve finansmana erişimde sıkıntı yaşayan girişimciler için yeni bir finansal araç rtaya çıkmıştır.
Bireysel katılım sermayesi (BKS) tüm dünyada erken aşama işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada yaygın olarak kullanılan finansal
bir araçtır. Ülkemizde de son yıllarda bireysel katılım yatırımcıları tarafından iş meleği adıyla yerel düzeyde faaliyette bulunan yatırımcı ağları
kurulmaya başlanmış, ancak bu alanda bugüne kadar bir kamu politikası
oluşturulmadığından sektör gerekli atılımı yapamamıştır. Yapılan düzenlemelerle, öncelikle bireysel katılım yatırımlarının cazip hale getirilmesi,
ayrıca dünya uygulamaları dikkate alınarak kurumsallaşmanın tesis edilmesi ve bireysel katılım sermayesi piyasasında iş etiğinin hâkim kılınması amaçlanmaktadır. Böylece, BKS girişimciler için güvenilir bir finansal
araç haline getirilecektir.
Nihai amaç ise, girişimci dostu bir finansal ekosistem oluşturulması için
gerekli adımların atılmasıdır. Finansal sistemin gelişmiş olduğu ülkelerde,
işletmelere tüm gelişim aşamaları için farklı finansal enstrümanlar sunulmaktadır. Bununla kastedilen, fikir aşamasından itibaren tüm girişimcilerin
bir şekilde finansmana erişiminin mümkün olduğu bir finansal yapının hayata geçirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, yatırım riskinin yüksekliğine bağlı
olarak bireysel katılım yatırımcılarından başlamak üzere girişim sermayesi
fonları ve bankalara kadar uzanan farklı finansal yapıların girişimcilere
sunulabildiği bir finansal sistemde erken aşama girişimlerin de finansman
ihtiyacını karşılayabilecek finansal yapıların hayata geçirilmesidir.
BKS alanında faaliyette bulunacak gerçek kişilerin, yani Bireysel Katılım Yatırımcılarının (BKY) finansmana erişim noktasında sıkıntı yaşayan
erken aşama şirketlere yatırım yapmalarının Devlet tarafından desteklen148
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mesi ve düzenlenmesine ilişkin genel çerçeve çizilmiştir. Yapılan desteklerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla denetim konuları
da bu madde kapsamına alınmıştır. Bu alanda şimdiye kadar herhangi bir
yasal düzenleme yapılmadığından, gerekli düzenlemeleri yapma, verilen
desteklerin şartlarını belirleme ve kurumsal bir piyasanın oluşmasını sağlama görevi Hazine Müsteşarlığına verilmektedir. Devlet tarafından sağlanacak desteklerden faydalanılabilmesi için Hazine Müsteşarlığından lisans
alınması şartı bu düzenlemeyle getirilmektedir. Hazine Müsteşarlığı bu
kapsamda Devlet desteklerinden faydalanacak bireysel katılım yatırımcılarına lisans verecek ve lisans koşullarının ihlali durumunda bu lisansları
iptal edebilecektir. Hazine Müsteşarlığının BKS piyasasındaki düzenleyici
ve denetleyici fonksiyonunu yerine getirirken BKY’ler tarafından oluşturulacak yerel ağlardan da faydalanılması öngörülmektedir. Bu çerçevede,
Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen şartları taşıyan ağlarla işbirliği
yapılacaktır. Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan girişimcilerin özellikle
de küçük ölçekli girişimlerin desteklenmesini teşvik etmek amacıyla girişim başına yapılan yatırım tutarlarının belirlenmesi yetkisi Hazine Müsteşarlığına verilmektedir. Aynı zamanda desteklenecek sektörlerin sınırlarını
da Hazine Müsteşarlığı belirleyecektir.
2- Bireysel Katılım Sermayesinin Girişim Sermayesinden Farkları:
BKS yatırımlar girişim sermayesinden farklılık arz etmektedir. Girişim
sermayeleri, büyüme potansiyeli olan veya kapasitesinin altında performans gösteren şirketlere ortak olup, değerini artırdıktan sonra hisselerini
satarak ekonomik kar yaratmayı amaçlayan girişimlerdir. Girişim sermeyesi bir tür yatırım ortaklığı. Bu ortaklığın da amacı büyüme ve para kazanma
potansiyeli olan işlere sermaye koyarak yatırım yapmaktır. Bunlar da düşük maliyetle veya henüz hiç kredi alamayacak, tahvil çıkaramayacak veya
hisse senedi ihraç edemeyecek kadar başlangıç aşamasındaki müteşebbislere çekirdek sermaye ve/veya başlangıç sermayesi sağlamaktadır. Amaç,
burada da risk alarak yüksek getiri elde etmektir. Risk sermayesinde “para”
birden fazla yatırımcıdan geliyor. Ancak ortada bir fon ve bu fonu yöneten
profesyonel uzman bir ekip var. Yatırım yaptıklarında şirkete borç vermek
yerine ortak olunmakta ve özellikle stratejik şirket kararlarında söz sahibi
olunmaktadır. Melek yatırımcılardan farklı olarak müteşebbislere yönetim
desteği de verilmektedir. Ülkemizde bu tür yatırım yapan şirketlere “giriMART - NİSAN 2013
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şim sermayesi şirketleri yatırım ortaklığı” denilmektedir. Sermaye Piyasası
Kanununa göre Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun izniyle kurulmaktadır.
3- Bireysel Katılım Sermayesine Katılım Şartları:
Bireysel Katılım Sermayesinin yasal altyapısı 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi
ile oluşturulmuş ve Hazine Müsteşarlığı’nın Bireysel Katılım Sermayesi
Hakkında Yönetmelik ile ikincil mevzuat çıkarılmıştır. Bahse konu düzenlemelerle;
- Finansmana erişim sıkıntısı çeken erken aşama şirketler için yeni bir
finansal enstrüman oluşturulması,
- Bu piyasada belli bir davranış kültürünün ve etik kuralların hakim
kılınması ve profesyonelliğin artırılması,
- BKS’nin kurumsallaştırılarak girişimcilerin güven duyacağı bir finans piyasası haline getirilmesi,
- Devlet destekleri ile bireysel katılım sermayesi yatırımlarının cazip
hale getirilmesi,
Hedeflenmektedir.
Yönetmeliğe göre, Bireysel Katılım Sermayesi (BKY), olarak faaliyette
bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY
lisansına sahip olma şartı aranacak. BKY’lerin lisans sahibi olması için ya
yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı (yıllık gayrisafi geliri 200 bin ve
üzerinde veya kişisel servetinin toplam değeri 1 milyon liranın üzerinde
olan yatırımcılar) ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekecek.
BKY lisansı başvuruları, akredite edilmiş BKY ağları aracılığıyla Hazine Müsteşarlığı’na yapılacak. BKY’lere verilen lisanslar 5 yıl için geçerli
olup, 5 yıllık süre lisansın BKY’ye Hazine Müsteşarlığı tarafından verildiği tarihte başlayacak. BKY’ler isterse lisans yenileme talebinde bulunabilecekler.
Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen lisanslar kişiye özgü hak ve niteliğine haiz olup, başkasına devredilemeyecek ve lisans sahibi dışında kullanılamayacak. BKY’ler ortak yatırımlar hariç lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları
yatırım için devlet desteği alabilecekler.
150
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BKY’nin girişim ortaklığına koyduğu sermayenin devlet desteklerinden yararlanabilmesi için BKY tarafından her bir girişim şirketine konulacak sermayenin büyüklüğü 20 bin liradan az ve yıllık bazda 1 milyon
liradan fazla olamayacak.
Yönetmeliğe eklenen geçici 1 inci maddeye göre, 31 Aralık 2013 tarihine kadar BKY lisansı ve BKS yatırımcılarına ilişkin vergi desteği almak ve
BKY ortaklığına ilişkin bildirimde bulunmak için Hazine Müsteşarlığı’na
yapılacak müracaatlar doğrudan BKY’ler tarafından yapılabilecektir.
4- Bireysel Katılım Sermayesinin Gelişimi İçin Sağlanan Vergisel
Teşvikler:
Gelir Vergisi Kanununa 6327 sayılı Yasanın 10 uncu maddesiyle eklenen Geçici 82 inci maddesiyle Bireysel Katılım Sermayesinin gelişimi açısından vergisel teşvikler getirilmiştir. İlgili madde hükmü aynen şöyledir;
“31/12/2017 tarihine kadar, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef
anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hü kümlerine göre
hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu
kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve
yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran
%100 olarak uygulanır.
Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz. İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım, izleyen yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak
dikkate alınır.
İki tam yıl elde tutma şartının yerine getirilmemesi halinde, bireysel
katılım yatırımcısı indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş
vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır. Bu maddeye göre zamanında alınamayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını
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veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun doğduğu tarihi takip eden
yılın başından itibaren başlar.
Bireysel katılım yatırımcılarının vergi desteklerinden yararlanabilmesi
için, birinci fıkrada belirtilen iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış
olmaları ve lisans kapsamında ortaklık kurdukları kurumlar tarafından
yapılacak faaliyetleri beyan etmeleri şarttır.
Bireysel katılım yatırımcıları, iştirak ettikleri kurumun doğrudan veya
dolaylı olarak ya da ayrı ayrı veya birlikte hâkim ortağı olamazlar. Bireysel katılım yatırımcısı; eşinin, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile
üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarının ya da idaresi,
denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı
bulunan ya da nüfuzu altında bulunan kurumlara iştirak edemez.
4059 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında vergi desteğinden
yararlanması Hazine Müsteşarlığınca desteklenmeyen sektörlerde ve/veya
faaliyetlerde yatırım yapıldığının tespit edilmesi, ortaklık paylarına ilişkin Hazine Müsteşarlığınca getirilen şartlara uyulmaması, dördüncü fıkra
kapsamında beyan edilen faaliyetlerde bulunulmaması ve beşinci fıkradaki
hükme aykırı işlem tesis edilmesi durumunda üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
İki yıllık süre şartının yerine getirilememesine neden olan mücbir sebep
halleri ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken yetkilidir.”
Bakanlar Kurulu birinci fıkrada yer alan 31/12/2017 tarihini beş yıla
kadar uzatmaya, bu madde kapsamında indirim oranını ve azami indirim
tutarını %50’sine kadar artırmaya ve bu oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.
Madde hükmü için özetle şunlar söylenebilir:
- Bireysel katılım yatırımcısı sadece gerçek kişilerdir. Tam mükellef
gerçek kişiler bireysel katılım yatırımcısı olabilecektir.
- Vergisel teşvikler Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 82’inci
madde ile 29.06.2012-31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırımlara uygulanacaktır.
- Yatırımın bireysel katılım yatırımı olarak nitelendirilebilmesi için yatırım yapmadan önce Hazine Müsteşarlığı’ndan “bireysel katılım yatırımcısı lisansı” almış olmaları gereklidir.
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- Bireysel katılım yatırımı, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek
sektör ve/veya faaliyet kollarında Türkiye’de kurulmuş ve fakat olgunluğa
erişememiş ve/veya kurulacak anonim şirketlerden hisse almak suretiyle
yapılan yatırımları kapsamaktadır.
- Bireysel katılım yatırımcılar, yapılan yatırımın %75’ini (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB tarafından belirlenen
araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son
beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım
yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanmaktadır.) yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde
indirebilirler.
- Yıllık indirim tutarı 1 milyon TL’yi aşmamaktadır.
İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım izleyen yıllarda 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.
- Bireysel katılım yatırımı karşılığı edinilen hisselerin en az 2 yıl elde
tutulması zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde sağlanan indirimler için vergi ziyaı doğmuş sayılmaktadır.
Kısacası vergisel teşviklerden yararlanabilmek için yıllık beyanname
veren tam mükellef gerçek kişi olunması gerekmektedir. Teşvik uygulamasının mükellefe sağlayacağı yararlar aşağıda örneklendirilmiştir.
Örnek:1 Yılık gelir vergisine tabi olan ve 500.000-TL beyan edilen geliri bulunan bay (A), bireysel katılım yatırımcısı olarak ortak olacağı şirketin iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış ve lisans kapsamında ortaklık
kurdukları şirketin hisselerini 400.000-TL’ye iktisap etmiştir. Bu durumda
bay (A) iştirak hisselerinin iktisap bedelinin %75’i olan (Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından projesi destekleniyorsa yüzde 100’ünü indirebilecek) 300.000-TL’yi beyanname üzerinden indirim konusu yapacak
ve (400.000-300.000=) 100.000-TL matrah üzerinden gelir vergisi hesaplayacaktır.
Örnek 2: Yıllık gelir vergisine tabi olan ve 500.000-TL beyan edilen
geliri bulunan Bay (B), bireysel katılım yatırımcısı olarak ortak olacağı
şirketin iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına
başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış ve lisans kapsamında
ortaklık kurdukları şirketin hisselerini 800.000-TL’ye iktisap etmiştir. Bu
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durumda Bay (B) iştirak hisselerinin iktisap bedelinin %75’i olan (Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından projesi destekleniyorsa yüzde
100’ünü indirebilecek) 600.000-TL’yi beyanname üzerinden indirim konusu yapacaktır. Ancak Bay (B)’nin beyan edilen gelirinin 500.000-TL
olması nedeniyle dönem matrahı 0,00-TL olacaktır. İndirim konusu yapılamayan 100.000-TL ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak takip eden
dönem beyan beyannamelerinde indirim konusu yapılabilecektir.
Örnek 3: Yıllık gelir vergisine tabi olan ve 1.500.000-TL beyan edilen
geliri bulunan Bay (C), bireysel katılım yatırımcısı olarak ortak olacağı
şirketin iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına
başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış ve lisans kapsamında ortaklık kurdukları şirketin hisselerini 1.500.000-TL’ye iktisap etmiştir. Bu durumda Bay (C) iştirak hisselerinin iktisap bedelinin %75’i
olan 1.125.000-TL’nin azami indirim sınırı olan 1.000.000-TL’yi aşması nedeniyle Bay (C) 1.000.000-TL’yi beyanname üzerinden indirim konusu yapacaktır. Bu durumda Bay (C)’nin gelir vergisine tabi matrahı
(1.500.000-1.000.000=)500.000-TL’dir.
SONUÇ: Bireysel katılım sermayesi tüm dünyada erken aşama işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada yaygın olarak kullanılan finansal
bir araçtır. Ülkemizde de son yıllarda bireysel katılım yatırımcıları tarafından melek yatırımcı adıyla yerel düzeyde faaliyette bulunan yatırımcı ağları kurulmaya başlanmış, ancak bu alanda bugüne kadar bir kamu politikası
oluşturulmadığından sektör gerekli atılımı yapamamıştır. Yapılan yasal ve
ikincil mevzuat düzenlemeleri ile öncelikle bireysel katılım yatırımlarının
cazip hale getirilmesi, ayrıca dünya uygulamaları dikkate alınarak kurumsallaşmanın tesis edilmesi amaçlanmış ve sistemin teşvik edilmesi amacıyla da bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin, iktisap
ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam
yıl elde tutmaları şartıyla hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde
indirebilme imkanı getirilmiştir.
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SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR
(4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA
ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ
Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına göre bazen
esnaflık, bazen işçilik, bazen şirket ortaklığı, bazen çiftçilik veya memurluk yapabilmektedir. İnsanların hayatlarının değişik evrelerinde farklı iş ve
meslekleri ifa etmeleri, yaptıkları işin durumuna göre tabi olacakları sosyal
güvenlik kanunlarını/statülerini de değiştirmektedir.
5510 sayılı yasaya göre, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar
Bağ-Kur (4/b) sigortalısı, hizmet akdi ile çalışan işçiler SSK (4/a) sigortalısı, kamuda çalışanlar ise 4/c (Emekli Sandığı) sigortalısı sayılmaktadır.
Gerek 1 Ekim 2008’den önceki Bağ-Kur ve SSK uygulamalarında, gerekse
1 Ekim 2008’den sonraki SGK uygulamalarında, Bağ-Kur (4/b) ve SSK
(4/a) kapsamında sigortalılığı bulunan kişilerin, SSK (4/a) hizmet süreleri yalnız başına ölüm aylığı bağlanmasına yetse bile, Bağ-Kur (4/b) prim
borçları ödenmeden SSK (4/a) kapsamında ölüm aylığı bağlanması imkânı
bulunmamaktadır.
Bu çalışmamızda, günümüz itibariyle SGK tarafından yapılan bu uygulamaya karşı dava açanların açtıkları davaları kazandıkları ve SSK (4/a)
prim günleri ölüm aylığı bağlanmasına yeten kişilerin, Bağ-Kur (4/b)
prim borçlarını ödemeden mahkeme kararıyla SSK (4/a) sigortalılık
statüsü kapsamında hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabileceğini, örnek yargı kararlarıyla açıklamaya çalışacağız.
II- KONUYLA İLGİLİ SGK TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMA
5510 sayılı yasanın bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girdiği tarih
olan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ölen bütün sigortalılar (4/a, 4/b ve 4/c)
için ölüm aylığı bağlanma koşulları, 5510 sayılı yasanın 32 nci maddesi
hükümlerine göre belirlenmektedir.
5510 sayılı yasanın 32 nci maddesine göre, ölen kişinin (sigortalının)
* SGK Başmüfettişi
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hak sahiplerine1 ölüm aylığı bağlanabilmesi için; en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü
borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900
gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
5510 sayılı yasanın geçici 7 nci maddesine göre, 30.04.2008 tarihinden önce bir gün bile olsa 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı yasalar
kapsamında sigortalılığı bulunanlar, 2829 sayılı yasanın 8 inci maddesi ve
diğer maddelerine göre hizmet birleştirmesi yapılmak suretiyle ölüm aylığı
almaktadırlar.
2829 sayılı yasanın 8 inci maddesinde; “… Ancak, malullük, ölüm,
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’sen
emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve
bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet
sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre
aylık bağlanır.” hükümleri bulunmaktaydı.2
2829 sayılı hizmet birleştirme yasasının 8 inci maddesinde yer alan üstteki hüküm gereği, bir kişinin Bağ-Kur veya SSK kapsamında ayrı ayrı
hizmetleri varsa, SSK hizmetleri tek başına ölüm aylığı bağlanmasına yetiyor olsa bile, Bağ-Kur (4/b) prim borçları ödenmeden SSK (4/a) kapsamında ölüm aylığı bağlanamıyordu.
1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur ve SSK kurumları tarafından yapılan
bahsi geçen uygulamanın aynısı, 1 Ekim 2008’den sonra SGK tarafından
da devam ettirilmiştir.
12.05.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin (SGK,
12.05.2010) (SSİY) 62/c maddesinde; “… Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetlerle birlikte
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanacağı durumlarda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen
hizmetler, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla
geçerli sayılır ve aylık bu tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar.”
hükümleri bulunmaktadır.
1 Hak sahipleri kavramı; ölen sigortalının eş, çocuk, ana ve babasını ihtiva etmektedir.  
2 2829 sayılı yasanın 8 inci maddesinin bu hükmü 5510 sayılı yasanın 106 ncı maddesiyle
yürürlükten kaldırılmıştır.  
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SSİY’nin üstte madde metnini verdiğimiz hükümleri aynen “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin
Tebliğ” (SGK, 28.09.2008) in 16/C-5 maddesi hükümlerinde de mevcut
bulunmaktadır.
SGK’nın 2011/58 sayılı tahsis genelgesinin “4.4.” başlıklı ve 55 sayfa
numaralı bölümünde ise; “4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamında geçen hizmetlerle 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık bağlanacağı
durumlarda, ölüm tarihinde, sigortalının 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamında
geçen hizmetlere ilişkin borcunun bulunması halinde, ölüm aylıkları prim
ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödendiği tarihi takip eden aybaşından başlatılacaktır.” hükümleri bulunmaktadır.
Üstteki yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümlerinden anlaşılacağı üzere, 5510 sayılı yasanın bütün hükümleriyle birlikte yürürlük tarihi olan 1
Ekim 2008’den sonra da, ölen kişinin ölmeden önce son tabi olduğu sigortalılık statüsü 4/a (SSK) olsa ve 4/a kapsamındaki hizmet süreleri
yalnız başına hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için yetiyor olsa
bile, ölen kişinin aynı zamanda 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki hizmetleri varsa, bu hizmetlere (4/b) ilişkin prim borçları sıfırlanmadan, ölenin hak sahiplerine 4/a kapsamında ölüm aylığı bağlanması mümkün
değildir.
SGK’nın üstte sözünü ettiğimiz yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümlerine göre, günümüz itibariyle yaptığı bu uygulama, hem 1 Ekim 2008’den
sonra ilk defa sigortalı olan veya olacak kişilerden ölenler için geçerli, hem
de 1 Ekim 2008’den önce sigortalılığı bulunan kişilerden ölüm tarihi 1
Ekim 2008’den sonra olan bütün kişiler için geçerlidir.
III- SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINA
YETENLER BAĞ-KUR BORÇLARINI ÖDEMEDEN YARGI
KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER
Sosyal Güvenlik Kurumu ile vatandaşlar arasında yaşanan ihtilafların
büyük bir kısmı yargı kararıyla vatandaşlar lehine çözüldüğü gibi, SSK
(4/a) prim günleri ölüm aylığı bağlanmasına yetip te, Bağ-Kur (4/b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borçları olanlardan prim borçlarını
ödemeden ölüm aylığı almak isteyenlerin açtıkları davalar kendi lehlerine
sonuçlanmıştır.
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SGK ile aralarında bu şekilde bir sorun yaşayan veya ileride yaşaması
muhtemel olan vatandaşlara örnek olması açısından, aşağıda bir adet yargı
kararı özetle okurlarımıza sunulmuştur.
Konya 3. İş Mahkemesi’nin 2010/640 Esas, 2011/173 Karar numaralı ve 21.03.2011 tarihli kararında özetle; “Toplanan delillere göre davacının murisi Ahmet Tekeli’nin 1972-2007 tarihleri arasında toplam 1769
gün 506 sayılı kanun kapsamında hizmetinin olduğu, ayrıca askerlik borçlanması ile birlikte toplam hizmet süresinin 2489 gün olduğu, ve bu nedenle davacı tarafından eşinin vefatı nedeniyle 23.07.2010 tarihinde ölüm aylığı talebinde bulunduğu, ancak davalı kurum tarafından davacının eşinin
ölmeden önce 2926 sayılı kanuna tabi hizmetinin olduğu ve bu hizmetten
dolayı da borcunun olduğu için talebinin reddedildiği, ancak 2829 sayılı
kanuna göre sosyal güvenlik kurumalarına tabi çalışmalardan birisinin tek
başına yaşlılık aylığı ve ölüm aylığı bağlanması için yeterli olması halinde diğer hizmetleriyle birleştirilmesi için sigortalının veya hak sahibinin
zorlanamayacağı ve kurumdan gelen yazı cevabına göre de davacının eşinin 506 sayılı yasa kapsamındaki hizmetinin ve askerlik borçlanmasının
tek başına ölüm aylığı bağlanması için yeterli olduğu anlaşıldığından davacının davasının kabulü ile davacının murisi Ahmet Tekeli’nin Bağ-Kur
hizmeti ile birleştirme olmadan 01.08.2010 tarihinden itibaren 506 sayılı
yasa gereğince ölüm aylığına hak kazandığının tespitine, …karar verilmiştir.” denilmiştir.
Konya 3. İş Mahkemesi’nin 2010/640 Esas, 2011/173 Karar numaralı
ve 21.03.2011 tarihli kararı, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 2011/8935
Esas, 2011/13886 Karar sayılı ve 17.10.2011 tarihli kararında; “Dava,
davacının muris eşi üzerinden hizmet birleştirmesi yapılmaksızın 506 sayılı kanun kapsamındaki hizmetlerine göre talep tarihini takip eden aydan
itibaren ölüm aylığına hak kazandığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı kurum avukatı
tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz istediğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi (…) tarafından düzenlenen raporla dosyadaki
kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit
edildi. Dosyadaki yazılara, hükmün dairemizce de benimsenmiş bulunan
yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu
delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün
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onanmasına 17.10.2011 gününde oy birliğiyle karar verildi.” denilerek
onanmıştır.
Örnek yargı kararından da görüleceği üzere, ölen kişinin son tabi olduğu sosyal güvenlik statüsü Bağ-Kur (4/b) olsa ve müteveffanın 4/b sigortalılık statüsüne prim borçları olsa bile, eğer 4/a (SSK) veya 4/c (Emekli
Sandığı) sigortalılık statüsü kapsamındaki hizmetleri tek başına ölüm
aylığı bağlanmasına yetiyorsa, 4/b prim borçlarını ödemeden ve hizmet
birleştirmesi yapılmadan, 4/a (SSK) veya 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılık
statüsü kapsamında ölüm aylığı bağlanabilmektedir.
IV- SONUÇ:
5510 sayılı yasanın 53 üncü maddesine göre ise, ölen kişinin ölüm tarihinde son tabi olduğu sigortalılık statüsü (4/a, 4/b veya 4/c) hangisiyse, o
kapsamda ölüm aylığı bağlanmaktadır.
1 Ekim 2008’den sonra vefat eden bütün kişilerin hak sahiplerine kaç
günlük prim ödeme gün sayısı üzerinden aylık bağlanacağı, 5510 sayılı yasanın 32 nci maddesi hükümlerine göre belirlenmektedir. Buna göre, ölen
kişinin ölmeden önce son tabi olduğu sigortalılık statüsü 4/b veya 4/c ise,
1800 gün prim ödeme gün sayısı gereklidir. Ölen kişinin ölmeden önce son
tabi olduğu sigortalılık statüsü 4/a ise, her türlü borçlanma süreleri hariç en
az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün prim ödeme gün sayısının olması gereklidir.
SGK, günümüz itibariyle 1 Ekim 2008’den önce sigortalılığı olan veya 1
Ekim 2008’den sonra ilk defa sigortalı olanlardan, 1 Ekim 2008’den sonra
ölenlerin SSK (4/1-a) kapsamındaki hizmet süreleri tek başına ölüm aylığı
bağlanmasına yetiyor olsa bile, ölen kişinin Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki
sigortalılığına ilişkin prim borcu varsa, ölenin eş, çocuk, ana ve babasına,
Bağ-Kur (4/1-b) prim borçlarını ödemeden ölüm aylığı bağlamamaktadır.
SGK’nın bu uygulamasına muhatap olanlar, ölen kişinin son tabi olduğu
sigortalılık statüsü 4/b olsa ve bu sigortalılıktan dolayı ölenin SGK’ya prim
borcu olsa bile, iş mahkemelerine SGK aleyhine dava açtıklarında, açtıkları davaların sonucunda hizmet birleştirilmesi yapılmaksızın ve 4/b’ye ait
prim borçları ödenmeden SSK (4/a) şartlarında ölüm aylığı alabilmektedirler. SGK’nın bu uygulamasıyla karşılaşan vatandaşlarımıza üstteki dava
örneğini esas alarak, SGK aleyhine iş mahkemelerinde dava açmalarını
ve Bağ-Kur prim borçlarını ödemeden SSK (4/a) kapsamında ölüm aylığı
almalarını önemle tavsiye ederiz.
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TÜM TEHLİKE SINIFLARI İÇİN KISA VADELİ SİGORTA PRİM
ORANI AYNI ORANDA UYGULANACAK
Süleyman TUNÇAY*
1-Giriş:
Bilindiği gibi çalışma biçim ve koşulları bakımından farklı sigortalılık
uygulamalarına düzenleyen 506,2925,1479,2926,5434 sayılı sosyal güvenlik kanunları 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 5510 sayılı
“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile tek çatı altında bir araya getirilerek norm ve standart birliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu kanun kapsamında kimlerin sigortalı sayılacağı 4 üncü maddede
sayılmış ve üç ana sigortalılık statüsü belirlenmiştir. Buna göre 2008 yılı
Ekim ayı başından itibaren çalışmaya başlayanlardan; hizmet akdine tabi
olarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, kamu idarelerinde
bu bentler kapsamı dışındakiler ise 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edilmişlerdir.
5510 sayılı Kanunda sigortalı kavramı; kısa ve/veya uzun vadeli sigorta
kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken kişiyi veyahut da kendi
adına prim ödeyen kişiyi ifade etmektedir. Sigortalılık tanımından anlaşılacağı üzere bu Kanuna göre sigortalıların, kısa ve/veya uzun vadeli sigorta
kolları kapsamında güvence altına alarak, bu sigortalardan sağlanacak olan
sosyal güvenlik haklarından yararlandırmak amacıyla belli oranlarda sigorta primi alınma zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu Kanun kapsamında sosyal sigortalar kapsamında gerekli sosyal güvenlik yardımlarının finansmanı için kısa ve uzun vadeli sigorta kolları
(sosyal sigortalar), sağlık harcamalarının finansmanı içinse genel sağlık
sigortası oluşturulmuştur. Buna göre kısa vadeli sigorta kolları; iş kazası ve
meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarından, uzun vadeli sigorta kolları ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarından oluşmaktadır.
Bu sigorta kollarının gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla ilgililerden
belli oranlarda prim alınır. Bu primlerin karşılanması bakımından mevzu* Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi
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atımızda işveren, sigortalı ve devlet katkısından oluşan karma bir sistem
öngörülmüştür. Ayrıca bu primlerin Kuruma ödenmesi bakımından da 4/a
ve 4/c bendi kapsamında sigortalılar için bunları çalıştıran işverenleri, 4/b
bendi kapsamında sigortalılar için ise kendileri sorumlu tutulmuşlardır.
Bilindiği gibi T.B.M.M. tarafından 10.01.2013 tarihinde kabul edilerek
19 Ocak 2013 günü Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan
6385 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bir dizi değişikliğe gidilmiş olup bu değişikliklerden bir
tanesi de işyerlerinde yapılan işin, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından
gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen kısa vadeli sigorta kollarına
ait prim oranında yapılan değişikliktir. Yapılan bu değişikliğin uygulamaya
dönük yansımalarını daha iyi kavrayabilmemiz açısından değişiklikten önceki mevcut durumu çeşitli yönleriyle tahlil etmemiz daha uygun olacaktır.
2- Değişiklikten Önce Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranın Tespiti:
Kısa vadeli sigorta kolları iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık
sigortalarını içine almakla birlikte alınan prim oranı bakımından hastalık
ve analık sigortasının gerektirdiği prim oranı 5510 sayılı Kanunla yapılan
düzenlemeyle genel sağlık sigortasının kapsamı içine sokulmuştur. Diğer
bir ifadeyle kısa vadeli sigorta prim oranı iş kazası ve meslek hastalığının
oluşturduğu risklerin karşılanmasına yönelik bir duruma getirilmiştir. Nitekim bu durum kısa vadeli sigorta priminin belirlenmesine ilişkin yasal
düzenlemede de apaçık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle 5510
sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, işyerinde yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranında değişiklik göstermekteydi. 5510 sayılı Kanunda işyeri kavramı;sigortalıların maddi olan
ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde
üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan,
aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek
eğitimi yerleri olarak tanımlanmış olup avlu ve büro gibi diğer eklentiler
ile araçlar da işyerinden sayılmıştır.
İşyerinde sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devralan
veya kendisine intikal eden işveren, örneği Kurumca hazırlanan işyeri bil-
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dirgesini düzenleyerek işyerini tescil ettirmek zorundadır. Böyle bir işyeri
söz konusu olduğu halde işyeri tescil işlemi yaptırmayan işverenlerin işyerleri Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca,
fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlere, Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde düzenlenen
tutanak veya raporlara,Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlardan,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlardan, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, ruhsata tabi işlerde ruhsatı veren mercilerden
(Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, maden arama ve işletme, inşaat,
taş ocağı ruhsatı verenler ve benzeri) alınan bilgilere, Mahkeme kararlarına
istinaden bu resen tescil edilir.
İster işveren tarafından verilen işyeri bildirgesi isterse Kurum tarafından tespit edilen bilgilere göre resen tescil edilen işyeri olsun her bir işyerine Kurumca, “Mahiyet Kodu”, “İşkolu Kodu”, “ Yeni / Eski Ünite Kodu”,
“İşyeri Sıra Numarası”, “İl Kodu”, “İlçe Kodu”, “Kontrol Numarası” ve
varsa “Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Numarası” ile “Alt İşveren Numarası” nı ihtiva eden bir sicil numarası verilir. Bu sicil numarasında yer alan
iş kolu kodu; işyerinde yapılan işin “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim
Tarifesi” ne göre hangi iş koluna girdiğini ifade eder. Bunun için işyeri
bildirgesinde yer alan “Yapılan İşin Niteliği” bölümünün açık ve ayrıntılı
olarak açıklanması gerekmektedir. İşverence verilen bilgilere istinaden bu
bölüme, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinde bu işe karşılık gösterilen dört rakamlı işkolu kodu verilir.
İş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere
ayrılır. Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve
derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde
uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların görüşleri de alınarak Bakanlığın
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak bir tarife ile
tespit edilir.1Yapılan işin prim tarifesine göre hangi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primi oranı Kurumca
1 Sözü edilen tarife Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi olup Bakanlar Kurulunun
2008/14173 sayılı Kararı ile 29.09.2008 tarih ve 27012 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanmıştır.
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belirlenerek işverene ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine
göre sigortalı sayılanlara tebliğ edilir.
Örnek 1: İşyeri bildirgesinde yapılan işin niteliği bölümünde taşkömürü işletmeciliği faaliyetinin yapıldığının beyan edilmesi halinde,
kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesine göre işyerinin tehlike sınıfı
12, prim oranı % 6,5 ve iş kolu kodu (0510) olarak tespit edilip tebliğ
edilecektir.
Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ekinde yer alan listede iş kolları
12 tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi %1, en yüksek haddi % 6,5 olarak belirlenmiştir. Buna göre prim
oranı, yapılan işin dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda
bulunacak rakama, 0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur. Yukarıda
yer alan örnekte tehlike sınıfı 12 olduğundan bunun ikiye bölünmesi sonucunda bulunacak rakam 6 olup bu rakama 0,5 değeri eklendiği zaman prim
oranı %6,5 olarak hesaplanacaktır.
Aynı işyerinde aynı işveren tarafından tek bir faaliyet konusunda iş
yürütüleceği gibi mahiyetleri bakımından farklı özellikler gösteren birden
fazla işin yürütülmesi de söz konusu olabilir. Aynı işveren tarafından, aynı
işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve
farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, sigortalıları birbirine karışıyorsa işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur.
Örnek 2: Bir işverene ait işyerinde otomobil satışının yanında bakım ve onarım işlerinin de yapılması halinde, otomobil ticareti işinin
tehlike sınıfı 1, bakım ve onarım işinin tehlike sınıfı 2 olduğundan işyerinde yürütülen bütün işler, tehlike sınıfı 2 olan işin prim haddine
tabi olacak ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1,5 olarak tespit
edilecektir.
Bir işyerinde ayrı mahiyetler arz eden birden fazla iş yürütülebileceği gibi esas işin ayrıntısı ve tamamlayıcısı işlerde bir arada yürütülebilir.
Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan
bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre
hesaplanır. Ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve
Kurumda ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her biri kendi
tehlike sınıfının prim haddine tabi olur.
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Örnek 3: Bir işyerinde sıvı yağ imalatı yanından depolama ve saklama hizmetlerinin de yapılması halinde, bütün bu işlerin sigortalıları
birbirine karışıyorsa bütün işler imalat işinin olduğu prim haddine
tabi olacağından işyerinde uygulanacak iş kolu kodu (1041), tehlike
sınıfı 3, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ise 2 olarak tespit edilecektir.
3- Değişiklikten Sonra Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının
Tespiti:
10.01.2013 tarihinde kabul edilen 6385 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi
ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’si olarak belirlenmiştir. Bu oranı
%1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu
yetkili kılınmıştır. Söz konusu değişikliğin 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe
girmesi öngörülmüştür.
6385 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren işyerinde yapılan işin, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre hangi tehlike sınıfına girip girmediğinin bir
önemi kalmamıştır. Çünkü yapılan değişiklik ile en düşük tehlike sınıfına
giren işin prim oranı da en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranı da
% 2 olarak uygulanacaktır.
Örnek 4: 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren tehlike sınıfı 12 olan taş
kömürü işletmesi işyeri ile tehlike sınıfı 1 olan ayakkabı perakende
satışı işyerinin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak uygulanacaktır.
Yapılan değişiklik ile aynı işyerinde aynı işveren tarafından mahiyetleri
bakımından ayrı özellikler arz eden birden fazla işin bir arada yürütülmesi,
esas işin tamamlayıcısı ve ayrıntısı işlerin sigortalıların birbirine karışıp
karışmadığının belirlenmesi gibi durumlar kısa vadeli sigorta kolları prim
oranının tespit edilmesi açısından bundan böyle bir önem arz etmeyecektir.
Böyle bir değişiklikten sonra işyerine Kurumca verilen iş kolu kodunun
hatalı verilip verilmemesi, işyerinde tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek bir değişikliğin meydana gelmesi, bu değişikliğin işveren tarafından
Kuruma Kanunda belirtilen süreler içinde bildirilip bildirilmemesi gibi hususların da bir önemi kalmayacaktır.
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6385 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce işyerinin tehlike sınıf
ve derecesinin hatalı olarak tespit edilmesi halinde bu değişiklik 5510 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre, tehlike
sınıf ve derecesine dokunulacak bir değişiklik meydana gelmesinde ise
bu değişiklik 5510 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinde belirtilen usul ve
esaslara göre yapılmaktaydı. Konunun anlaşılabilmesi açısından söz konusu maddedeki usul ve esasları açıklamakta fayda bulunmaktadır.
Buna göre işyerinde yapılan işin tehlike sınıf ve derecesinin hatalı olarak verildiği yönünde işveren tarafından Kuruma itirazda bulunulur ve
işveren tarafından bu değişiklik isteği takvim yılından en az iki ay önce
Kuruma bildirilmek şartıyla yapılan incelemeler neticesinde yapılan işin
tehlike sınıf ve derecesinin hatalı olarak verildiği yönünde karar verilirse
söz konusu değişiklik takvim yılbaşından itibaren yürürlüğe girmekteydi. Bunun yanında işyerinde yapılan işin tehlike sınıf ve derecesinin hatalı
olarak verildiğinin Kurum tarafından yapılan incelemelerde tespit edilmesi
halinde, Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından
en az bir ay önce işverene bildirilmesi şartıyla değişikliğe ilişkin karar takvim yılbaşından itibaren yürürlüğe girmekteydi. Bu değişiklik 5510 sayılı
Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan değişiklikti. Bu maddedeki düzenleme iş kolu kodunun hatalı olarak belirlenmesi halinde gerekli düzeltmenin ne şekilde yapılacağı ve uygulamaya
sokulacağını belirleyen kurallar içermekteydi.
Yine 6385 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce tehlike sınıf ve
derecesine dokunabilecek bir değişikliğin bir ay içinde Kuruma bildirilmesi halinde, yapılan inceleme neticesinde değişiklik meydana geldiği tespit
edilirse değişikliğe ilişkin karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki aybaşından başlanılarak uygulanmaktaydı. Tehlike sınıf ve derecesini
etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilmezse; tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği, tehlike sınıfı düşüyorsa, değişikliğin Kurumca öğrenildiği tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki
aybaşından itibaren uygulanmak üzere, Kurumca karar alınır ve ilgililere
tebliğ olunurdu. Bu değişiklik ise 5510 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan bir değişiklikti. Bu düzenleme
ile de işyerinde uygulanan iş kolu kodu yani tehlike sınıf ve derecesine
dokunabilecek bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu değişikliğin
nasıl yürürlüğe sokulacağını belirleyen kurallar esas alınmıştı.
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6385 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanununda getirilen değişiklik ile işyerinde yapılan tüm işlerin kısa vadeli sigorta kolları
prim oranı % 2 olarak tespit edilmiştir. Bu değişikliğin 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Değişiklikten önce kısa vadeli sigorta kolları prim oranı işyerinde yapılan işin, iş kazası ve meslek hastalığı
bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranında
değişen oranlarda uygulanmakta iken 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren tüm
işyerleri için % 2 oranında uygulanacaktır. Bu değişiklik en düşük tehlike
sınıfına sahip işletmeler tarafından Kuruma ödenen sigorta primleri bakımından % 1 oranında ek bir maliyet getirirken, en yüksek tehlike sınıfına
sahip işletmeler tarafından Kuruma ödenen sigorta primleri bakımından %
4,5 oranında ek bir kazanç anlamına gelmektedir.
Yapılan değişiklikle bundan böyle işyerinde uygulanan iş kolu kodunun
hatalı olarak verilmiş olduğunun veyahut da tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek bir değişikliğin meydana gelip gelmediğinin, bu durumların
ortaya çıkması halinde işverenler tarafından Kuruma zamanında bildirim
yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, bildirimlerin yasal süresinde yapılıp
yapılmadığına göre değişikliklerin yürürlüğe konulacağı tarihlerin belirlenmesi gibi hususların da bir önemi kalmayacaktır. Bu nedenle 6385 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.Böylelikle tehlike sınıf ve derecesine
dokunabilecek değişikliklerin işveren tarafından zamanında yapılmaması
nedeniyle ortaya çıkacak ek prim maliyetleri bakımından da işveren lehine
bir gelişme söz konusu olacaktır.
4- Sonuç:
Bilindiği gibi 10 Ocak 2013 tarihinde parlamentoda kabul edilen 6385
sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda bir dizi değişikliğe gidilmiş bulunmaktadır. Bu değişikliklerden bir tanesi de işyerinde yapılan işin, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenin kısa vadeli sigorta
kolları prim oranında yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle kısa vadeli sigorta kolları prim oranı işyerinde yapılan tüm işler için gösterdiği tehlikenin
ağırlığına ve derecesine bakılmaksızın % 2 olarak belirlenmiştir. Değişiklikten önce bu oranın en düşük haddi % 1, en yükse haddi % 6,5 olarak
uygulanırken, değişiklikten sonra % 2 olarak sabitlenmiştir. Söz konusu
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değişiklik 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yapılan
değişiklik ile aynı işverene ait işyerinde birden fazla işin yapılıp yapılmadığı, bunların ayrı tehlike sınıflarına tabi olup olmadığı, bu işlerde çalışan sigortalıların birbirine karışıp karışmadığı, tehlike sınıf ve derecesinin hatalı
olarak tespit edilip edilmediği, tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek
bir değişikliğin meydana gelip gelmediği, bu durumların Kuruma bildirilip bildirilmediği gibi hususların kısa vadeli sigorta kolları prim oranının
tespiti açısından herhangi bir önemi kalmamıştır. Böylelikle işverenlerin
sosyal güvenliğe ilişkin yükümlülükleri arasında yer alan bir yükümlülük
daha ortadan kaldırılarak bürokratik işlemlerin işverenler üzerinde doğuracağı etkilerin olumsuz sonuçlarının da önüne geçilmiş olacaktır. Bununla
birlikte 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen bu değişikliğin uygulamaya yönelik yansımaları ve bir maliyet unsuru olan ödenecek
sigorta primleri bakımından işverenin lehine olan ve olmayan durumlar
irdelenmeye çalışılmıştır.
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5510 SAYILI KANUNDA ÖZÜR DURUMUNDAN EMEKLİLİK
Mahmut KOTAN*
I- GİRİŞ
Sosyal güvenlik terimini oluşturan iki kelimeden birincisi olan “sosyal”
sözcüğü, ‘toplumla ilgili’ anlamını taşımakta; birlik, eşitlik, dayanışma ve
yardımlaşma esaslarına dayanan bir anlayışı çağrıştırarak, çağımızın en
çok kullanılan kelimelerinden birini teşkil etmektedir. “güvenlik” kelimesi
ise, ‘güven içinde olma’ anlamını taşımakta; bir tehlike karşısında korunmayı, tehlikenin gerçekleşmesi durumunda bundan kurtulmayı ifade eden
sözcük olarak, “tehlike” kavramı ile bağlantılı bulunmaktadır.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde sakatlık, ‘sakat olma durumu, malullük,
maluliyet’ şeklinde tanımlanmış olup, sosyal güvenlik sistemimizde sakatlık hali, yaşlılık sigortası kolu içinde özel durumlardan biri olarak ele
alınmıştır. Diğer bir ifadeyle yaşlılık sigorta kolundan emekli olacak bir
sigortalının genel şartlara tabi olması gerektiği kural iken, sosyal güvenlik
sistemine göre “sakat” bir kişi genel şartlar yerine yine aynı sigorta kolundan özel şartlara tabi olmak suretiyle emekli olma hakkına sahip olabilmektedir.
Sakatlara primli rejimde aylık bağlanmasına ilişkin olarak hukukumuzda Sosyal Sigortalar Kanunu ile Emekli Sandığı Kanununda hükümler bulunmakta iken Bağ-Kur yasasında böyle bir düzenleme yoktu. 01.10.2008
tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasası ile birlikte SSK ve Emekli Sandığı statüsüne tabi olanlarla
birlikte Bağ-Kur’lu olarak da tabir edilen kendi nam ve hesabına bağımsız
olarak çalışanların da sakatlık ile ilgili düzenlemelerden faydalanabilmeleri sağlanmış oldu. Bu makalemizde sakatlık nedeniyle 4/a, 4/b ve 4/c
statüsünde çalışanlar için erken emekli olma olanağı sağlayan 5510 sayılı
Kanun ile yeni getirilen yasal düzenlemeler ele alınacaktır.
II- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE ÖZÜR YA DA
SAKATLIK
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda erken emeklilik olanağı ile il* SGK Başmüfettişi, Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü V. , Adli Yargı Bilirkişisi
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gili olarak sadece sakatlıktan(m.39/j) söz edilmiş, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ise, esnekleştirilmiş emeklilik seçenekleri arasında malullük kavramı ile birlikte sakatlık kavramı da kullanılmıştır(m.60/C,a,b).
Her iki kanunda da malullük sigortası ile ilgili olarak malullük kavramına
açıklık getirilip, kimlere malul denileceği belirtilirken, sakatlık kavramı
tanımlanmamıştır. Malullük kavramı ile sakatlık kavramı ise aynı hususu
ifade etmemektedir. Öğretide de belirtildiği gibi malullük Türk Hukukunda genel olarak sakatlıktan daha ileri bir durum olarak ele alınmaktadır.
Nitekim 2022 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan “65 Yaşını Doldurmuş,
Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik”e göre, Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon
kaybı oranı, % 40 ile % 69 arasında olanlar “özürlü”, özür durumuna göre
tüm vücut fonksiyon kaybı oranı, % 70 ve üzerinde olanlar ise “başkasının
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü”, olarak
kabul edilmektedir(Değişik:R.G.-1/8/2008-26954). Bu nedenle sakatlık
kavramının içerik olarak açıklığa kavuşturulması gerekir. Hukukumuzda
pek çok düzenlemede sakatlık kavramına açıklık getirilmeye çalışılmış,
ilgili olduğu düzenleme açısından bu kavrama farklı şekillerde yaklaşılmıştır. Bu konuda en kapsamlı ve sakatlığı en geniş sekliyle tanımlayan
son düzenleme “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te yer almaktadır(RG,
16.07.2006, 26230). Sözkonusu Yönetmelikte “özürlü” ve “ağır özürlü”
kavramlarına yer verilerek iki ayrı tanımlama yapılmıştır. Yönetmelikte
‘Özürlü’: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal
yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri
olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi; ‘Ağır özürlü’ ise: Özür durumuna göre tüm
vücut fonksiyon kaybı oranı %50’nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi
öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya
iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar
verilen kişiler olarak tanımlanmıştır(Md.4).
Sakatlık kavramı yerine gerek Batı Hukukunda gerek Türk Hukukunda
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artık özürlü kavramı kullanılmakta, nitekim yapılan yeni düzenlemelerde
ve 12 Eylül referandumunda Anayasa değişikliği ile kabul edilen maddelerin birincisinde “özürlü”den söz edilmektedir.
Ancak belirtmek gerekir ki, gerek mülga 5434 ve 506 sayılı Kanunlarda
gerek mer’i 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda kişinin sakatlığı nedeniyle aylığa hak kazanması için sakat olması
tek basına yetmemekte ayrıca bu sakatlığın belli bir orana ulaşmış olması
da aranmaktadır. Bunun sonucu olarak her üç Kanundaki düzenlemeleri
de dikkate aldığımızda, Kanun anlamında sakat, “doğuştan ya da sonradan
herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini Kanunda ya da Kanunun atıf yapmış olduğu
Yönetmeliklerde belirtilen oranlarda kaybeden ve bu nedenle toplumsal
yasama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlük çeken kişi” olarak tanımlanabilir. Çalışmamıza konu olan 5510 sayılı Yasada
“özürlü” ibaresine yer verildiğinden “özürlü” ibaresini kullanacağız.
III- SAKATLARIN YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA
KOŞULLARI
Sigortalının prim ödemesini zorunlu kılan primli sosyal güvenlik rejiminde sakatlığa bağlı emeklilik mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanunu ile mülga 506 Sosyal Sigortalar Kanununda özel olarak düzenlenmiş iken mülga 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununda bu konuda herhangi bir
düzenleme yoktu. Dolayısıyla Bağ-Kur Kanununa tabi sigortalılar sakatlıkları nedeniyle erken emekli olma olanağından yararlanamamaktaydılar.
Gerçekten, Emekli Sandığı ya da SSK’ya tabi bir iştirakçi ya da sigortalı
belli koşulların varlığı halinde erken emeklilik olanağına sahip olabilirken
aynı durumdaki Bağ-Kur sigortalısı böyle bir olanaktan yararlanamaması
hakkaniyete aykırı bir durum yaratmaktaydı. İşte Anayasa Mahkememizin
de sıkça vurguladığı “eşitlik” ilkesine aykırılık oluşturan bu durum mer’i
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile giderilmiş ve 01.10.2008 tarihinden sonra kendi nam ve hesabına çalışanlar da
sakatlık durumunun getirdiği özel şartlardan faydalanma imkanına kavuşmuşlardır.
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a) Genel Kural
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunun 28. maddesinin 4 ve 5. fıkrasına göre “Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık
veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan
sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla
yaşlılık aylığı bağlanır.
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin
incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp
oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan
beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan
beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla
ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına
hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.” hükmü getirilerek sözkonusu Yasadan önce sakatlık durumundan emeklilik ile ilgili herhangi bir hakkı olmayan kendi nam
ve hesabına çalışan Bağ-Kur(4/b’li) sigortalılarının da sakatlık veya özür
durumundan erken emekli olmalarının önü açılmıştır.
5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dört ila beşinci fıkralarında
öngörülen söz konusu özel koşullara göre aylığa hak kazanma şartları, ilk
defa 2008 yılı Ekim ayı başı (kamu sektörü için 15/10/2008 (dahil), özel
sektör için 01/10/2008 (dahil) ) itibariyle bu Kanuna göre sigortalı olan 4
(a) sigortalıları için aranır. Bu sigortalılardan, işe başlamadan önce malul
olan sigortalılar ile çalışma gücü kaybı %60’ın altında olanların prim gün
şartları; ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başı ile 31/12/2008 tarihleri arasında
başlamak üzere kademelendirilmiştir.
4 (b) sigortalıları için ise herhangi bir kademelendirme yapılmadan,
Kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara
28 inci maddede belirtilen özel hükümlerin uygulanması öngörülmüştür.
Mülga 506 sayılı Kanunda uygulama alanı bulunan ve 5510 sayılı Ka174
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nunla da müktesep hakları korunan; sigortalı olarak işe başlamadan önce
malul olanlar, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların durumları 5510 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayı başından önce ve sonra sigortalı olanlar
için iki bölümde ele alınmıştır.
b) 2008/Ekim Ayı Başından Önce Sigortalı Olanlar
Kanunla mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlarda sigortalıların aylığa hak
kazanma koşullarına ilişkin özel hükümler yer almadığından, bu bölümde
506 sayılı Kanundaki özel hükümlere yer verilmiş olup, mülga 506 sayılı
Yasa uygulaması ile ilgili özel hükümler bu makalemizin konusu olmadığından genel bir bilgi verilmesi ile yetinilecektir.
506 sayılı Kanunun mülga 60 ıncı maddesinin C bendi, sigortalı olarak
işe başlamadan önce malul olanlar ile sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların, yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanma özel şartlarını düzenlemekte idi. 5510 sayılı Kanun ile sigortalıların müktesep hakları
korunarak Kanunun Geçici 10. maddesinin birinci fıkrası ile ilk defa sigortalı oldukları tarihte malul olan sigortalılar ile iki ve üçüncü fıkralarında
sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların, 506 sayılı Kanunda
öngörülen aylığa hak kazanma koşulları korunmuştur.
b-1) Sigortalı Olarak İşe Başlamadan Önce Malul Olanlar
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan,
sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri
sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup, Kanunun
yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalının, ilk defa çalışmaya başladığı tarihte 506 sayılı Kanuna göre malul olduğu Kurum
Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmiş ise 4(a) bendi kapsamında olan sigortalı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre 15 yıl
3600 prim gün sayısı koşullarını tahsis talep tarihinde yerine getirmiş olduğundan tarafına aylık bağlanır.
MART - NİSAN 2013

175

MALİ

ÇÖZÜM

b-2) Sakatlık Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananlar
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3689 sayılı Kanunla değişik 31.
maddesinin 3. fıkrasına göre çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmek
suretiyle sakatlık indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda bulunan sigortalılar, en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün MYÖ sigortaları pirimi ödeme şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığı
bağlanmasına hak kazanmakta idiler.(506 SK. M 60/C-b)
4958 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış sigortalıların yaşlılık aylığından
yararlanmasında 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (C/b) bendinde
aranan sigortalılık süresi ve toplam prim ödeme gün sayısı sakatlık derecelerine göre kademelendirilmiş ancak, bu durumdan sigortalıların hemen
etkilenmelerini önlemek amacı ile 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 87 nci
madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı
Kanunla 506 sayılı Kanunun geçici 87 nci maddesi yürürlükte bırakılmıştır.
5510 sayılı Kanunla sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar için 28 inci maddede daha uygun koşullarda yaşlılık aylığına hak
kazanma koşulu öngörülmemiş olmakla birlikte, 2008/Ekim ayı başından
önce sigortalı olup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda
olan sigortalılar hakkında, 5510 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 506 sayılı Kanunun mülga 60 ıncı maddesinin (C)
bendinin (b) alt bendi ve geçici 87 nci maddesine göre işlem yapılacağı
öngörülmüştür.
Buna göre 2008/Ekim ayıbaşından önce sigortalı olanlardan sakatlığı
nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını bu tarihten önce veya sonra
tespit ettirenlere yukarıda belirtilen şartlarla 506 sayılı Kanun hükümlerine
göre aylık bağlanır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerlidir.
İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak
çalışmaya başlayan ve sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra belgeleyen sigortalının hangi
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şartlarla yaşlılık aylığına hak kazandığı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre tespit edilir. Söz konusu fıkrada, bu sigortalıların
506 sayılı Kanunun mülga 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi
ve geçici 87 nci maddesine göre aylığa hak kazanma koşullarının belirleneceği öngörülmektedir.
c) 2008/Ekim Ayı Başından Sonra Sigortalı Olanlar
5510 sayılı Kanunun yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanma koşullarının düzenlendiği 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları genel
koşulları, dört ila yedinci fıkraları ise özel koşulları belirlemektedir. Özel
koşullar içinde; işe başlamadan önce malul olanlar, çalışma gücü kaybı
%60’ın altında olanlar, maden işlerinin yer altı işlerinde çalışanlar, erken
yaşlanan sigortalılar yer almaktadır.
c-1) İşe Başlamadan Önce Malul Olanlar
5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı
tarihten önce çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan
tespit edilen sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malûllük aylığından
yararlanamaz. (5510 SK. M.25/İkinci fıkra)
Buna göre, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce
Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük
aylığından yararlanamayan sigortalılara, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.
(5510 SK. M.28/Dördüncü fıkra)
Ancak 4 (a) sigortalıları için Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci
fıkrasının (c) bendindeki 3960 gün sayısı kademelendirilirken, 4 (b) sigortalıları için söz konusu şartlar 2008/Ekim ayı başından sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılar için hemen uygulanır.
Sözkonusu sigortalıların malullük veya yaşlılık sigortası yönünden yapılacak başvuruya göre raporları iki şekilde temin edilebilir:
a) Malullük sigortası yönünden yapılan başvurularda, hastaneye sevk
edilen sigortalılardan çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş durumda
olduğu halde maluliyetine esas olan hastalık veya arızasının 5510 sayılı
Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte mevcut olması neMART - NİSAN 2013
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deniyle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, 28 nci maddenin
dördüncü fıkrasına göre yaşlılık aylığına hak kazandıklarında, yeni bir dilekçe alınmaksızın malullük aylığı bağlanması için verdiği dilekçesi esas
alınarak yaşlılık aylığı bağlanabilir.
b) Yaşlılık sigortası yönünden yapılan başvurularda, ilk işe giriş tarihinden önceki hastalık veya arızaları nedeniyle malullük aylığından yararlanamayacak sigortalılar, doğrudan bu maddeye göre yaşlılık aylığından
yararlanmak isteyebilirler. Bunların hastaneye sevklerinde hali hazır durumlarına göre malûl sayılıp sayılmayacaklarının tespiti istenmez. Başka
bir anlatımla, ilk işe giriş tarihinden önceki hastalık veya arızalarının raporun düzenlenmesinde dikkate alınması belirtilir.
c-2) Çalışma Gücündeki Kayıp Oranı % 60’dan Az Olanlar
5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek
raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az % 60(hariç)’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen
sigortalılar malul sayılarak, maluliyet sigortasında aylık bağlanması için
aranan diğer sigortalılık süresi ve prim gün sayısı koşulunu yerine getirdikleri takdirde de taraflarına maluliyet aylığı bağlanır.
Çalışma gücü kayıp oranlarının % 60’ın altında olması nedeniyle malul
sayılmayan sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasında bunlara yine belirli bir sigortalılık süresi ve prim gün sayısı
koşullarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanması öngörülmüştür.
Buna göre; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık
kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki
kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan
beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan
beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla
ikinci herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.
4 (a) sigortalıları için ilk defa 2008/Ekim ayı başında sigortalı olan178
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lardan Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendinde
4320 gün, ( e) bendinde de 4680 gün için kademelendirme öngörülmüş, 4
(b) sigortalıları için ise herhangi bir kademelendirme öngörülmemiş olup,
Kanunun yürürlük tarihinden sonra talepte bulunmaları halinde, aranan koşulların yerine gelmesi halinde aylık bağlanır.
Sigortalının işgücü kayıp oranı, sigortalının talebi üzerine;
-Sigortalının ilk işe giriş tarihini gösterir belgenin,
-Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin,
-Varsa ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihteki sağlık durumunu gösteren raporun,
-Erkek sigortalıların askerliğe başlayış ve terhis tarihlerini gösteren askerlik
süresine ait belge veya askerliğe elverişli olmadığını gösterir raporun,
-Varsa sigortalının malûliyetine sebep olduğu ileri sürülen hastalığı ile
ilgili daha önce başvurulan sağlık hizmeti sunucularından temin edilecek
rapor, tıbbi belge ve epikrizlerin,
-Sigortalı hakkında daha önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
veya Kurum sağlık kurulunca verilmiş bir karar mevcut ise, bu kararın bir
örneği ile dayanağı rapor ve tıbbi belgelerin,
Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucunda tespit edilir.
Bunlar Kanunun 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler. Kontrol muayenesi yapılmasına ihtiyaç olup olmadığı
ile kontrol muayenesinin süresi Kurum Sağlık Kurulunca belirlenir. Kurum
Sağlık Kurulu kararlarına karşı itiraz başvurularının sonuçlandırılmasında,
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 56 ncı madde hükümleri uygulanır. Sözkonusu itirazlar SGK Sosyal
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından kesin karara bağlanır. Yüksek
Sağlık Kurulu kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabilir.
IV- SONUÇ
Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk
devletidir. Bu amaçla vatandaşın sosyal güvenliğini, güvence altına alması
için gerekli yasal tedbirleri alması bir ödev olarak Devlete yüklenmiştir.
Sosyal güvenlik hakkı, uluslararası hukukta olduğu gibi ulusal hukukumuzda da temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Nitekim Anayasamızın 60. maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu
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belirtildikten sonra, 61. maddede, sosyal güvenlikleri bakımından özel olarak korunması gerekenler sayılmış ve Devletin diğer bazı gruplarla birlikte
malulleri koruyacağı belirtilmiş; Devlete, malullere toplumda kendilerine
yaraşır bir hayat seviyesi sağlama görevi yüklenmiştir. Bu hükümler doğrultusunda 5510 sayılı Yasada yapılan düzenlemeler sonucunda norm birliğinin sağlanmış olmasının yerinde bir düzenleme olduğu kanısındayız.
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6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ
SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR
Mustafa BAŞTAŞ*
I-GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (Resmi, 2012, 28339)
yürürlüğe girmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminde yeni bir dönem başlamıştır. Söz konusu Kanunun 14. Maddesi hükmüne göre, iş kazası ve meslek hastalıklarının yalnızca Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilmesi yeterli olmayıp aynı zamanda iş yerinde meydana
gelen yaralanma ve ölüme neden olmayan olaylarında incelenmesi ve rapor düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. İşyerinde meydana gelen kazayı bildirmemenin ve inceleme yapılıp rapor düzenlememe fiilinin ayrı ayrı
idari para cezasını gerektirdiği hüküm altına alınmıştır.
İşverenlerin işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek
meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili İl İstihdam ve Çalışma Müdürlüğüne bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerini İl İstihdam ve Çalışma Müdürlüklerine yapmayan işverenlere İş Kanunu açısından İPC uygulanmayacaktır. Ancak 6331
sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası ve meslek hastalığını
bildirmeme fiiline idari para cezası uygulaması getirilmiştir. (2013 yılında
her bir yükümlülük için 2.000 TL) Ayrıca yine aynı Kanun ile bütün iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma ve gerekli incelemeleri
yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüğü (2013 yılında
her bir yükümlülük için 1.500 TL) ile işyerinde meydana gelen ancak yaralanma ve ölüme neden olmadığı halde işyeri yada iş ekipmanının zarara
uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri yada iş ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleme
yükümlülüğü getirilmiş, bu yükümlülüklere aykırı davranan işverenlere
(2013 yılında her bir yükümlülük için 1.500 TL) idari para cezası uygulaması getirilmiştir.
Yine 6331 sayılı Kanunun 14. maddesi ile Sağlık hizmeti sunucularına
kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunu* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
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cularına ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlülüğü getirilmiş, söz
konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen Sağlık hizmeti sunucuları veya
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına da idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. (2013 yılı için 2.000 TL)
Bu makalemizde iş kazalarının bildirim süreleri ve iş kazalarının bildirilecekleri birimlerin 6331 sayılı Kanun sonrası durumu açıklanacaktır.
II- İŞ KAZALARININ BİLDİRİM SÜRELERİ
5510 sayılı Kanuna (Resmi, 2006, 26200) göre, iş 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) 4/a bendi kapsamındaki (SSK) 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
özüre uğratan olaydır.
4/a Kapsamındaki (SSK) sigortalının maruz kalacağı iş kazasının işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya da
en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir. (Bu
süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi
halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar),
4/b Kapsamındaki (Bağ-Kur’lular) sigortalının maruz kalacağı iş kazasının kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim
yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’nun (Ek-7), elektronik ortamda veya doğrudan ya da posta yoluyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Anılan
formun elektronik ortamda gönderilebilmesi için hazırlanan bilgisayar
programı 28 Şubat 2012 tarihinde işletime açılmıştır.
182
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İşverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr adresinden,
“E-SGK”/ “Diğer Uygulamalar”/ “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”
alt menüsünden “Hizmet Akdi İle Çalışanlar” başlığı altındaki “İşveren
Bildirim İşlemleri” ekranından ulaşılabilecektir.
III- İŞ KAZALARININ İL İSTİHDAM VE ÇALIŞMA
MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEYECEKLERİ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesine göre, işverenler işyerlerinde
meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki
iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadıydılar.
Ancak 4857 sayılı Kanunun 77. Maddesi 6331 sayılı Kanunun 37. Maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından bu zorunluluk sona ermiştir.
IV- İŞ KAZASI DURUMUNDA İŞVERENLERİN YAPACAKLARI
İŞLEMLER
İşyerlerinde kaza meydana gelen işverenlerin aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir.
•İş kazasına uğrayan personele derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.
•Kaza o yer yetkili kolluk kuvvetlerine (Jandarma veya Polise) derhal
bildirilir.
•İşyeri kaza raporu düzenlenir ve iş kazası kaydı tutulur. Şahitlerin ifadesi alınır.
•Kaza, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Merkezlerine
dilekçe ekindeki İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile veya elektronik
ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu Web sitesi aracılığıyla en geç kazadan
sonraki üç işgünü içinde bildirilir.
•Kazayla ilgili bir dosya hazırlanır.
İş kazası soruşturmalarını yürüten İş Müfettişleri 2011/Haziran ayına
kadar iş kazası soruşturmaları yapıyorlardı. Hatta hukuki bir uyuşmazlıkta çoğunlukla İş Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve belirledikleri kusur oranları dikkate alınıyordu. Artık iş kazası soruşturmaları sadece SGK
Müfettişleri ve Denetmenleri tarafından yapılmaktadır.
SGK’nın 2011-57 sayılı genelgesi kapsamında SGK iş kazası soruşturmalarında; işveren, sigortalı ve üçüncü kişinin sorumluluğunu denetim
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elemanları vasıtasıyla belirlemektedir. Yani maluliyet veya ölümle neticelenen, uzuv kaybı olan iş kazaları ile bütün meslek hastalıkları için trafik
kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranları ve mahkemelerce verilen kararlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılırken bunların dışında
kalan iş kazası vakalarında ise SGK Denetmenleri raporlarında belirtilen
kusur oranları ile trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranlarına
göre işlem yapılacaktır.
V-6331 SAYILI KANUNUN İŞ KAZASI VE MESLEK
HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ
DÜZENLEMELERİ VE İDARİ PARA CEZALARI
6331 sayılı Kanunun 14. Maddesi ile iş kazası ve meslek hastalıklarının
kayıt ve bildirimi ve 26. maddesi ile de idari para cezaları ve uygulanması
hüküm altına alınmıştır. Söz konusu yeni düzenlemeler 01.01.2013 tarihi
itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler ile işverenlere iş kazası ve
meslek hastalığının kaydını tutma ve incelemesini yaparak raporunu düzenleme ve iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yükümlülüğünün yanı sıra iş kazası olarak sonuçlanmayan diğer kazalarında kaydını tutma ve inceleyerek rapor düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir. Söz
konusu yükümlülükler ve idari para cezaları aşağıdaki tabloya alınmıştır.
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YÜKÜMLÜLÜK
Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
kaydını tutma ve gerekli incelemeleri yaparak bunlar
ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüğü
İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya
ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş
ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya
çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olan olayları inceleme ve bunlar ile ilgili
raporları düzenleme yükümlülüğü
İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme yükümlülüğü
Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi
tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını,
öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirme yükümlülüğü
Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal
eden iş kazalarını, en geç on gün içinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirme yükümlülüğü
Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının
meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en
geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirme yükümlülüğü

ÇÖZÜM

İDARİ PARA CEZASI
1.500 TL

1.500 TL

2.000 TL

2.000 TL

2.000 TL

2.000 TL

Yukarıda belirtilen her bir fiil için ayrı ayrı ceza uygulanacağı öngörüldüğünden işverenlerimizin ve sağlık hizmet sunucularımızın 2013 yılı ve
sonrasında iş kazası ve meslek hastalığı vakalarında bildirim yükümlülüklerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
SONUÇ
6331 sayılı Kanun sonrası iş kazası ve meslek hastalıklarının hem İl
İstihdam ve Çalışma Müdürlüklerine hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirilmesi uygulaması sona ermiş ve İl İstihdam ve Çalışma Müdürlüklerine iş kazası ve meslek hastalığını bildirmemenin cezası kaldırılmıştır. Ancak bunun yerine daha kapsamlı ve daha ağır cezalar getirilmiştir.
Şüphesiz ki nihai hedefimiz insan hayatında onarılamaz yaralar açan iş
kazası ve meslek hastalıklarının olmadığı bir Ülkede yaşamaktır. Yeni düzenlemelerin iş kazası olmasa da işyerinde meydana gelen her türlü olayı
inceleme ve raporlama yükümlülüğü getirmesi nedeniyle iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltacağına olan inancım tamdır. Çünkü meydana gelen
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birçok olay ucuz atlatılmakta ve 330 olayda bir kaza ölümle sonuçlanmaktadır. (Nearmıss Kuralı) Yeni iş sağlığı ve güvenliği Kanunumuzla beraber
iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımızın görevlerini en iyi şekilde yapmaları
ile önümüzdeki süreçte iş kazalarının sayısında gözle görülür düşüşler yaşanacaktır. Ancak alınan her türlü önleme rağmen meydana gelen olaylarla
ilgili kayıtları tutup, raporları düzenlemeyi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirmeyi ihmal etmeyelim ki idari para cezalarına maruz kalmayalım.
KAYNAKÇA
Güzel, Ali ve Okur, Ali Rıza (2004). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi
Güzel, Ali, Okur, Ali Rıza ve Caniklioğlu, Nurşen (2009) Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi
SGK (12.05.2010) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ankara:
Resmi Gazete (27579 sayılı)
Şakar, Müjdat (2006). Sosyal Sigortalar Uygulaması. İstanbul: Der
Yayınevi
T.C. Yasalar. (16.05.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı)
T.C. Yasalar. (29/30/31.07.1964- 01.08.1964) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (11766 ve 11779 sayılı)
T.C. Yasalar. (30.06.2012) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (28339 sayılı)
T.C. Yasalar. 6111 sayılı Torba Kanun Ankara: Resmi Gazete (27857
sayılı)
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ŞEHİRİÇİ TİCARİ TAKSİLERDE ÇALIŞANLARIN SOSYAL
GÜVENCESİ
Mehmet Emre DİKEN*
1. Giriş
Şehiriçi ticari taksi araçlarının sayıları yeni yerleşim bölgelerinin kurulması ve nüfusla paralel olarak artış göstermektedir. Ancak bu artışa rağmen bilinmektedir ki, şehiriçi ticari taksi ulaşım araçlarında çalışan birçok
kişi sosyal güvenceden yoksun olarak yaşamlarını idame ettrimektedir.
Nitekim sorunun çözümüne yönelik olarak 6111 sayılı kanunla beraber
şehiriçi ticari taksi araçlarında çalışan kişilerin sosyal güvencesine ilşkin
bir takım yenikler getirilmiştir. Bu nedenle yazımızda şehiriçi taksi ulaşım
araçlarında çalışan kişilerin sosyal güvenliği getirilen yenilikler ile beraber
sosyal güvenlik hukuku bakımından değerlendirilecektir.
2. Değerlendirme
2.1 Kapsam ve Mesleki Özellikler
TESK kayıtlarına göre 2011 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de odalara bağlı olarak 115 bin “şöforlük ve taksicilik” mesleği ile uğraşan kişinin bulunduğu ifade edilmiştir. Yine, araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler ışığında Ülkemizde yaklaşık 3 bin taksi durağı, 60 bin ticari taksi ve 100 bin de
ticari taksi şoförü olduğu anlaşılmıştır. Ancak ticari araçlarda fiili olarak
çalışan kişilerin sayısı ve bunların şehir içi taksi, dolmuş ve otobüs gibi
araçlardaki ayrımı konusunda detaylı ve kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Ulaşılabilen sayılar da, sadece ilgili kuruma tescil veya meslek örgütüne
kayıtlı olanları içermektedir. Ayrıca, bu mesleği kayıtdışı olarak sürdüren
azımsanmayacak sayıda birçok kişinin varlığı, bu konuda gerçek bir rakamı ortaya koymayı olanaksız hale getirmektedir.
Mesleki özellikler bakımından, şehiriçi ticari araçları kullananların diğer meslek gruplarından farklı çalışma şekilleri bulunmaktadır. Bu çalışmalar süreklilik arz ermemekte, hatta bu kişilerin çalışmaları bir gün için
gündüz-akşam-gece (kısmi süreli, part-time) şeklinde olabilmektedir. Ay* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
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rıca, bu işi asıl mesleklerinin yanı sıra ikinci bir iş olarak yapanların sayısı
da oldukça fazladır. Kısacası bu kişilerin çalışma şekilleri genellikle vardiyalı ve devamlılık arz etmeyen bir biçimdedir. Diğer taraftan meslekte en
sık karşılaşılan risklerden biri de trafik kazalarıdır. Bu kişiler şehir içinde
de olsa zaman zaman ağır yaralanma, sakat kalma veya ölüm vakaları ile
karşı karşıya kalabilmektedir. Bir taraftan bu mesleğin çalışma süresi açısından devamlılık arz etmemesi diğer taraftan da kaza riskinin diğer bazı
mesleklere göre daha fazla olması, bu meslek grubunda çalışanların sosyal
güvenliklerinin nasıl sağlanacağı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca
ticari araç faaliyetlerinin önemli bir bölümünün, bu faaliyetlerin süreklilik
arz etmemesi nedeniyle de kayıt dışı olarak gerçekleştirildiği yaygın olarak
bilinmektedir.
2.2 Mesleğin Sigortalılık Niteliği ve 6111 Sayılı Kanunla Getirilen
Yeni Düzenleme
Esasen, bir kişi bu kapsamda araç sahibi ise vergi kaydı dolayısıyla
4/b sigortalısı, (eski değimle Bağ-Kur’lu) eğer kişi araç sahibi değil de bir
araçta sadece şoförlük yapılıyorsa o zaman da hizmet akdinden ötürü 4/a
(eski değimle SSK’lı) statüsünde sosyal güvenlik kapsamı içerisinde yer
almaktadır. Ancak, yazımızın başlarında belirttiğimiz gibi bu mesleği icra
edenlerin sürekli bir nitelikte olmaması bu meslek mensuplarının sosyal
güvenliklerinin sağlanmasında zorluklar yaratmaktadır.
Açıklanan hususlar çerçevesinde, sürekli çalışmayan ticari araç şoförlerinin sosyal güvenliklerinin sağlanması için 2011 yılında çıkarılan 6111
sayılı Torba Kanunla özel bir düzenleme getirilmiştir.
Sözü edilen Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen 6 ncı maddeyle;
“Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı
işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve
Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları
kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma
gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.
Bu madde kapsamında sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince
veya kendilerini çalıştıranlar tarafından ya da çalışanların üye oldukları
meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlarca bildirimin Kuruma yapıldığı
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tarihten itibaren başlar, birinci fıkrada belirtilen şekildeki çalışma durumlarının son bulmasından itibaren sona erer.
Bu madde kapsamındaki sigortalılar hakkında; malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası ve istekleri halinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanır.
Bu sigortalılar, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt
ve üst sınırı arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek günlük
kazancın otuz katının % 32,5’i oranında prim öderler. Bu prim oranının %
20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası
primidir. İşsizlik sigortasına tabi olmayı isteyenlerin, sigortalı ve işveren
hissesi oranındaki işsizlik sigortası primini ait olduğu ayı takip eden ayın
sonuna kadar ödememeleri halinde, o aya ait işsizlik sigortası primini ödeme hakları düşer.
Bu madde kapsamında ödenen primler, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilir.
Ancak, ticari taksi ile dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma
araçlarını işleten kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi olmalarını gerektirecek nitelikte
vergi mükellefi olmaları halinde, bu kişiler Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olurlar.
Bu madde kapsamındaki sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanabilmesi için 67 nci
maddede sayılan diğer şartların yanı sıra sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve
taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden
fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.
Bu Kanun kapsamında tam süreli çalışma ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi
kapsamındaki sigortalılar ve kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya
aylık almakta olanlar, birinci fıkrada belirtilen çalışma durumları nedeniyle ayrıca sigortalı olmazlar.
Kurum, bu madde kapsamındaki sigortalıların bu Kanunun diğer hükümlerine göre uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma durumlarını dikkate
alarak prim ödeme gün sayılarını ve prim ödeme sürelerini belirlemeye,
bu sigortalıları çalıştıranlara ve çalıştıranların bağlı olduğu meslek odası,
birlik veya benzeri kuruluşlara Kurumca belirlenecek süre içinde bu siMART - NİSAN 2013
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gortalıların işe başlama ve işten ayrılışlarını bildirmeleri, bu madde veya
bu Kanunun uzun vadeli sigorta kollarını ihtiva eden sigortalılık statüleri
kapsamında sigortalılık kontrolünden sonra çalıştırılmaları, çalıştırıldıkları
süre içerisinde sigortalılıklarının devam edip etmediği ve Kurumca verilecek sigortalılık belgelerinin periyodik kontrolünü sağlama hususunda zorunluluk getirmeye yetkilidir.
Bu madde kapsamında bulunan sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların
üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara bu madde uyarınca getirilecek bildirim ve kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi
halinde 102 nci madde uyarınca idari para cezası uygulanır.
Bu madde kapsamındaki sigortalılar ile ilgili olarak, bu maddede aksine
hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
şeklindeki hükümlere yer verilmiştir.
3. Sonuç
Özetle; 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir
içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında
kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, sosyal güvenliklerinin sağlanması için kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı
getirilmiştir.
Dolayısıyla, ay içerisinde daha az çalıştıkları halde ve her yıl kademeli
olarak artan şekilde, daha az gün sayısı ve miktarlı prim ödemek suretiyle,
her ay için 30 gün üzerinden emeklilik hakkını elde etmelerine ve sağlık
yardımlarından yararlanmalarına imkan sağlanmış sağlanarak, kolaylık getirilmiştir.
Bunların ödedikleri primler hizmet akdi (eski SSK) sayılarak aslında
daha erken olmaları da başka bir kolaylık olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yalnız burada 10 günlük çalışma “10 sürekli çalışma” anlamına gelmemekte, ay içerisinde çalışılan saatlar toplanarak ve İş Kanunu gereğince
bir gün de 7,5 saat kabul edilmek suretiyle 10 gün hesaplanmaktadır. Yani
bir kişi günde her gün sadece 2 saat 30 gün boyunca çalıştığı düşünülürse,
toplam 60 saat ve bu da 8 güne tekabül edecektir.
Yine, bu kişiler prim öderken aylık kazançlarını asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında kendileri tarafından belirlenecek ve ödenecek
prim de belirlenen bu miktarın % 32,5 veya % 35,5’ü olacaktır.
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Bu kişilerin ödeyecekleri primler içerisinde yer alan işsizlik primi ödemeleri ise kendilerini isteğine bırakılmıştır. Yani işsizlik primini isterlerse
ödeyecekler isterlerse ödemeyeceklerdir.
KAYNAKÇA
T.C. yasalar (25.02.2011). 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete (27857 sayılı)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE
TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ
Mikail KILINÇ*
1.GİRİŞ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve
benzeri tüm borçlarının takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulu Hakkında Kanun uyarınca yapılmaktadır. Kişileri borçlarını
süresinde ödememesi durumunca cebren tahsil yöntemi ile borçlarını tahsil
etme imkanı bulunmakta ise de, 6183 sayılı kanun uyarınca borcun tahsili,
haczin tahsili ya da haczedilen malların satılması kişiyi çok zor duruma
düşürecekse, borcun tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmaktadır. Bu
durumda olan kişilerin çok zor durumlarının tespiti makalemizin konusunu olmuşturmaktadır.
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL
VE TAKSİTLENDİRİLMESİ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88
inci maddesinde: “Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında
Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri
uygulanır. Kurum, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır.”
Denilmektedir. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun sigorta primi,
idari para cezası, gecikme zammı, gecikme cezası ve diğer tüm alacakları,
gecikmezammı, tahsil zamanaşımı ve terkin açısından 5510 Sayılı kanun,
diğer tüm hükümler açısından 6183 Sayılı Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Üsulu Hakkında Kanunun uyarınca takip ve tahsil edilecektir.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Üsulu Hakkında Kanunun 48
inci maddesinde: “Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki
veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok
zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat
* SGK Müfettiş Yardımcısı
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gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı
makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil
olunabilir” hükmü bulunmaktadır. Burada borçlunun hangi durumda zor
duruma düşeceğinin belirlenmesi önem arz etmektedir.
3.BORÇLUNUN ÇOK ZOR DURUM HALININ INCELENMESI
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya
çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, tecil ve taksitlendirme
işlemi yapılabilmektedir.Borçlunun zor durumunun tespiti ise finansal
tablolarının analizi ile mümkün olmaktadır. Başvuruda bulunan firmanın
durumu;
“Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” oranı yani
Likidite Oranının belirlenmesi sonucu bulunan rasyonun değerine göre;
1. Likidite Oranının 2’den büyük olması durumu
2. Likidite Oranının 2’den küçük olması durumu
3.1.Likidite Oranının 2’den Büyük Olması
Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar formülü sonucu bulunan Likidite Oranın 2’den büyük olması durumunda hiçbir türlü
tecil ve taksitlendirme yapılmayacak, yapılan başvurular reddedilecek,
3.2.Likidite Oranının 2’den Küçük Olması
Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar formülü sonucu bulunan Likidite Oranın “2” ve altında olması durumunda, bu durum
borçlu açısından“çok zor durum” hali olarak kabul edilecektir ve şirketlerin tecil ve taksitlendirme başvuruları kabul edilecektir. Fakat bulunan
Likidite Oranı önem arz etmektedir. Çünkü oranın değeri, yapılacak olan
azami taksit miktarını belirleyecektir.
Rasyonun;
 “1,5” ve altında olması halinde tecil ve taksitlendirme işleminin azami 36 aya kadar,
 “1,51” ila “2,00” aralığında olması halinde tecil ve taksitlendirme
işleminin azami 30 ayakadar,eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak
şekilde söz konusu borçlar idarece ödeme planınabağlanabilecektir.
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Belirtilen bu süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup, tecil
vetaksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az süreli tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir.Burada önemli olan diğer husus, bu oranın tespitinde
yetki sınırı nedir.
4.LİKİDİTE ORANIN TESPİTİNDE YETKİ SINIRI
Daha önce de söylediğimiz gibi Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar /
Kısa Vadeli Borçlar formülü sonucu bulunan Likidite Oranına göre firmanın “çok zor durum” hali tespit edilecektir.
Borçlunun “çok zor durum” halinin tespiti;
 Tecile konu borç toplamı, borç türü bazında 100.000 TL ve altında olan borçlular ile borçmiktarı üzerinde durulmaksızın kamu kurum ve
kuruluşları ile belediyeler (şirketleri hariç)için “çok zor durum” halinin
tespitinde, “Mali Durum Bildirim Formu” ile beyan edecekleribilgiler esas
alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak.
 Tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan borçluların herhangi
bir borç türü bazındatecile konu borçları toplamının 100.000 TL üzerinde
olması durumunda, “çok zor durum”halinin tespiti, şirketin halka açık olup
olmamasına göre farklılık gösterecektir.
Borçların tecil ve taksitlendirilmesinde borcun eşit taksitlerle ödenmesi
esastır. Ancak,borçlularca kademeli ödeme planında ısrar edilmesi ve ünitece borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna
kanaat getirilmesi halinde, en fazla ilk altı taksit,
Eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki taksit tutarının % 50 sinden
az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilecektir.
4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler ve 100.000 TL ve
Altında Borçlu Olanlar İçin Çok Zor Durum Halinin Tespiti
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi
talebinde bulunan ve tecile konu borçtoplamı borç türü bazında 100.000
TL ve altında olan borçlular ile borç miktarı üzerindedurulmaksızın kamu
kurum ve kuruluşları ile belediyeler (şirketleri hariç) için “çok zordurum”
halinin tespiti, başvuru tarihi itibarıyla düzenleyecekleri “Mali Durum BildirimFormu” esas alınarak yapılacaktır.
Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere istinaden,
“Kasa+Banka+Kısa Vadeli
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Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülüne göre Kurumca hesaplanacak rasyo değeri “2,00” ve altında ise, bu durum borçlu açısından “çok zor
durum” hali olarak kabul edilecektir.
Örnek-1: AA Ltd. Şti.’nin15/12/2008 tarihi itibarıyla muaccel olmuş
(ödeme vadesi geçmiş)30.000 TL sigorta primi ve 50.000 TL gecikme cezası ve zammından oluşan toplam 80.000TL borcu için, 15/12/2008 tarihinde Kurumumuza başvurduğu ve başvuru tarihi itibarıylaibraz ettiği
Mali Durum Bildirim Formundaki kasa, banka, kısa vadeli alacaklar ve
kısa vadeliborçlara ilişkin verilerin,
Kasa = 20.250 TLBanka = 0,00 TLKısa Vadeli Alacaklar = 10.390 TL
Kısa Vadeli Borçlar = 85.750 TL
olduğu varsayıldığında;
Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlarformülüne
göre hesaplama yapıldığında likidite oranı, 0,35 (virgülden sonraki iki rakam dikkate alınmıştır) bulunacak ve söz konusuoran “2,00”in altında olduğu için borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir.
Örnek-2: ABC Belediye Başkanlığı tarafından, 2/12/2008 tarihi itibarıyla gecikme cezası ve zammı dahil 290.000 TL sigorta primi, 32.000
TL işsizlik sigortası primi, 2.560 TL idari para cezası olmak üzere toplam
324.560 TL tutarındaki borcunun tecil ve taksitlendirilmesitalebinde bulunulmuştur. Taksitlendirme başvuru tarihi itibarıyla ibraz ettiği Mali DurumBildirim Formundaki kasa, banka, kısa vadeli alacaklar ve kısa vadeli
borçlara ilişkin verilerinin,
Kasa = 120.000 TLBanka = 3.617 TLKısa Vadeli Alacaklar = 139.025 TL
Kısa Vadeli Borçlar = 405.500 TL
olduğu varsayıldığında;
Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlarformülüne
göre ilgili ünitece hesaplama yapıldığında likidite oranı, 0,64769bulunacaktır.0,64 olarak bulunan değer “2,00”’den küçük olduğundan, anılanbelediyenin çok zor durum halinin bulunduğu kabul edilecektir.
Görüldüğü gibi, tecil ve taksitlendirmeye konu borç miktarı 100.000
TL’ nin üzerindeolmakla birlikte borçlunun belediye tüzel kişiliği olması
nedeniyle çok zor durum halinintespiti Mali Durum Bildirim Formundaki
bilgilere göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır.
Örnek-3: ŞS Yardımlaşma Derneğinin 28/11/2008 tarihi itibarıyla sosyal güvenlik merkezinde bulunan dosyasında, 22.200 TLişsizlik sigortası
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primi ve 14.390 TL gecikme cezası ve zammından oluşan toplam 36.590
TLborcu dolayısıyla taksitlendirilmesi için başvuruda bulunduğu ve taksitlendirme başvuru tarihiitibarıyla ibraz ettiği Mali Durum Bildirim Formundaki kasa, banka, kısa vadeli alacaklar vekısa vadeli borçlara ilişkin
verilerin,
Kasa = 56.250 TLBanka = 40.617 TLKısa Vadeli Alacaklar = 12.025 TL
Kısa Vadeli Borçlar = 53.909 TL
olduğu varsayıldığında;
Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlarformülüne
göre hesaplama yapıldığında likidite oranı, 2,01992 olarak bulunacaktır.
Yapılan hesaplamada, 2,01 olarak bulunan değer “2,00” oranından büyük olduğundan, anılanderneğin çok zor durum halinin bulunmadığı, mali
durumunun Kurum alacağını defatenödemeye uygun olduğu kabul edilerek, tecil ve taksitlendirme talebi reddedilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ifadesinden, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılıKamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a)bendinde belirtilen kamu idareleri ve
kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare,ortaklık, müessese ve
işletmeleri ile bunların ödenmiş sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip
oldukları ortaklık ve işletmelerden, Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özelkanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumları ile il
özel idaresi, belediyeler ve bağlı kuruluşlar anlaşılarak işlem yapılacaktır.
4.2.Tecile Konu Borç Toplamı 100.000 TL’nin Üzerinde Olan Borçlular
İçin Çok Zor Durum Halinin Tespiti
4.2.1.Halka Açık Olan Şirketlerin Çok Zor Durum Halinin Tespiti
Halka açık olan şirketler, Sermaye Piyasası Kuruluna verdikleri en son
bilançolarındaki veriler esas alınmak suretiyle çok zor durum halinin tespitine ilişkin hesaplama Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacaktır.
4.2.2.Tecil ve Taksitlendirmeye Konu Borç Tutarı 100.000 TL’nin
Üzerinde Olan Diğer Borçluların Çok Zor DurumHalinin Tespiti
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi
talebinde bulunan ve tecile konu borçtoplamı, borç türü bazında 100.000
TL’nin üzerinde olan borçluların “çok zor durum” hali;
MART - NİSAN 2013

197

MALİ

ÇÖZÜM

Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar” formülüne
göre 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış ve faaliyet belgesine sahip serbest
muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce tespit edilecektir.
3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış olan meslek mensuplarından
serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, “Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler veya YeminliMali Müşavirler Tarafından
Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor”örneğine
uygun olarak düzenleyecekleri, talep tarihinden en çok 3 ay öncesine ait
rapora,ruhsat belgeleri ile bağlı bulundukları meslek odalarından alınmış
faaliyet belgesini veyaptıkları hesaplamalara esas olan belgelerin fotokopilerini de ekleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna sunacaklardır.
Örnek-4: SG Ltd. Şti. tarafından gecikme cezası ve zammı dahil
109.000 TL sigorta primi, 22.000 TL işsizlik sigortası primi ve 1.560 TL
idari para cezasından oluşan toplam 132.560 TL tutarındaki borcun taksitlendirilmesi talebinde bulunulması halinde, sigorta primi borcu 100.000
TL’nın üzerinde olduğundan yetkili meslek mensubu tarafından düzenlenmiş raporda belirtilenrasyoya göre işlem yapılacaktır.
Borçluların “çok zor durum” halinin belirlenmesine ilişkin oranlarının
hesaplanması, Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilen mali durum bildirim formlarında yer alan bilgilere veya meslekmensuplarınca düzenlenen
raporlara göre yapılacak olmakla birlikte, ihbar, şikayet veya barizbir şüphe olması durumunda, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları
vasıtasıylaformda/raporda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde
gerekli inceleme yaptırılmaktadır.
Yapılacak olan bu inceleme sonucunda, oranların hesaplanmasına esas
olan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde, tecil ve taksitlendirme işlemi bozulacak, bunun yanı sıra yanıltıcı rapordüzenlediği tespit
edilen meslek mensuplarının düzenleyeceği başkaca raporlara da bundan
sonra Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilmemekle birlikte konu hakkında ayrıca ilgili meslek odasına ihbarda bulunulmaktadır.
5.TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDEYETKİ SINIRI
Tecil ve Taksitlendirmelerde Sosyal Güvenlik Kurumunca yetki sınırlamasına gidilmiş, her bir birim kendi yetkisi kapsamında olan miktara
göre tecil ve taksitlendirme başvurularını sonuçlandırmaktadır. Söz konu198

MART - NİSAN 2013

MALİ

ÇÖZÜM

su yetkilerin kullanılmasında borçlunun tahsilatla görevli o ünitede(sosyal
güvenlik il müdürlüğü ya da sosyal güvenlik merkezi bazında) işlem gören
tümişyerlerinden kaynaklanan borçlarının, borç türü (sigorta primi, işsizlik
sigortası primi, idaripara cezası vb.) bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Borç miktarı;
0-1.000.000 TL arasında ise Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü,
1.000.001- 2.000.000 TL arasında ise Sosyal Güvenlik İl Müdürü,
2.000.001- 3.000.000 TL arasında ise İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire
Başkanı,
3.000.001- 4.000.000 TL arasında ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürü,
4.000.001- 5.000.000 TL arasında ise Kurum Başkanı,
5.000.001 TL ve üzerinde ise Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
Ayrıca, bünyesinde icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü
sosyal güvenlik merkezikurulmayan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde
2.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil vetaksitlendirme yetkisini il
müdürleri kullanmaya devam edecektir.
Örnek: Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı sosyal güvenlik merkezlerinde işlem gören işyerlerinden dolayı ABC Ltd. Şti’nce,
Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezindeki işyerlerinden dolayı gecikme
cezası ve zammı dahil 1.600.000 TL sigorta primi, 300.000 TL işsizlik
sigortası primi olmak üzere toplam 1.900.000TL ve Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezindeki işyerlerinden dolayı gecikme cezası ve zammıdahil
2.000.000 TL sigorta primi, 500.000 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam2.500.000 TL tutarındaki borcunun tecil ve taksitlendirilmesi için
anılan sosyal güvenlikmerkezlerine yazılı talepte bulunulması halinde, söz
konusu bu talepler borç türü bazındadeğerlendirilerek;
Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezine olan 1.600.000 TL tutarındaki
prim borcu için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce, 300.000 TL
işsizlik sigortası prim borcu için ise Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezince,
Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezindeki işyerlerinden dolayı olan
2.000.000 TL sigorta prim borcu için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce, 500.000 TL işsizlik sigortası prim borcu için ise Ulucanlar Sosyal
Güvenlik Merkezince karar alınarak tecil ve taksitlendirme işlemi sonuçlandırılacaktır.
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6.SONUÇ
Sosyal Güvenlik Kurumunun sigorta primi, idari para cezası, gecikme
zammı, gecikme cezası ve diğer tüm alacakları, borçlu şirketin likidite oranının “2” den az olması şartı ile tecil ve taksitlendirilebilmektedir. Likidite
oranı 1.5 dan az ise 36 aya kadar, 1.5-2 arasında 30 aya kadar taksitlendirme yapılabilmektedir. Likidite oranı Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/
Kısa Vadeli Borçlarformülüne göre tespit edilmektedir. Tecil ve taksitlendirme yetkisi, diğer şartların da sağlanması şartı ile borç türü bazında ayrı
ayrı değerlendirilerek, 1.000.000 limitler halinde artarak, Sosyal Güvenlik
Merkez Müdüründen başlayarak Yönetim Kuruluna kadar uzanmaktadır.
Bu hususun işverene diğer önemli katkısı, borcun tecil ve taksitlendirilmesi sonrası işveren 5510 sayılı kanunda öngörülen 5 puanlık işveren
hissesi teşviğinden de yararlanmaya başlayacak olmasıdır.
KAYNAKÇA
T.C Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200sayılı)
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STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE ÖDENEN ÜCRETLERDEN VERGİ
VE SİGORTA PRİMİ KESİNTİLERİ NASIL YAPILACAK?
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**
I-GİRİŞ
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun (3308 sayılı yasa, 1986) 18
inci maddesine göre, on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve
teknik eğitim okulu ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmakla
yükümlüdür. Kanun’un 3 üncü maddesinde “işletme” mal ve hizmet üreten
kamu ve özel kurum, kuruluş işyerleri olarak tanımlandığından bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde özel ve kamuya ait işyerleri arasında bir ayırım söz konusu değildir.
Yine 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki
Kanun”un 61 inci maddesi ile 3308 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde
ki “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları” yeniden tanımlanmıştır. Yapılan değişiklikle mesleki ve teknik eğitim veren liseler ibaresinden
sonra gelmek üzere teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları ibaresi
metne işlenmiştir. Bu değişikliğe bağlı olarak değişikliğin yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden itibaren mesleki ve teknik eğitim veren liselerin
yanı sıra yükseköğretim öğrencilerinden staj yapanlar hakkında da 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nu hükümleri uygulanmaya başlanmıştır.
Bu makalede, mesleki ve teknik eğitim veren liselerde öğrenim görmekte iken staj yapmakla yükümlü tutulan lise öğrencileri ile üniversite öğrencilerinden zorunlu staja tabi tutulan ve zorunlu staj kapsamında olmamakla
birlikte üniversiteleri tarafından staj yapması uygun görülen öğrencilerin
durumu irdelenecektir. Bu kapsamda makale içinde belirtilen öğrencilerin
işletmelerde staj yapmaları halinde bu öğrencilere ücret ödenip ödenmeyeceği, ücret ödenmesi durumunda ödenen ücretlerden vergi ve sigorta primi
kesilip kesilmeyeceği konularına açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
* İstanbul SGK İl Müdür Yrd.
** Sosyal Güvenlik Denetmeni

MART - NİSAN 2013

201

MALİ

ÇÖZÜM

II- 3308 SAYILI KANUN’UN KAPSAMI VE STAJYERLİK İLE
İLGİLİ KAVRAMLAR
3308 sayılı Kanun ile çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda
ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esaslar düzenlenmiştir
(3308, m.1). Bu bağlamda 3308 sayılı Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun
belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş
yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsamına alır (3308, m.2).
Kanun’un tanımlar başlıklı 3 üncü maddesine göre “İşletmelerde Mesleki Eğitim; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim
birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını” ifade eder (3308, m. 3/h).
Yine giriş kısmında da belirttiğimiz üzere 6111 sayılı Kanun ile 3308
sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde tanımlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları” tanımına ekleme yapılmıştır. Son değişikliğe göre
“mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve
yaygın eğitim-öğretim kurumu” Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumu’ dur (3308, m. 3/j).
Burada özellikle belirtmeliyiz ki, “orta öğretim kurumları” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları” ibaresi 6111 sayılı Kanun ile eklenmiştir. Dolayısıyla 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden
önce staj yapan üniversite öğrencilerini 3308 sayılı Kanun kapsamında
değerlendirmek mümkün değilken değişiklikten sonra artık staj yapan üniversite öğrencilerinin durumu da 3308 sayılı Kanuna göre belirlenecektir.
Yine madde metnine göre değerlendirme yaptığımızda; Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencisi, 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Meslek Yüksekokulu inşaat bölümü öğrencisi, aşçılık kursu öğrencisi
(MEB tarafından izin verilmiş olan) stajyer öğrenci kapsamına girdiğini
söyleyebiliriz (Göktaş ve Özdamar, 2013). Diğer bir anlatımla üniversite
öğrenimi yapanların tamamı 3308 sayılı Kanun kapsamında değildir. Üniversite öğrencilerinin 3308 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilmesi
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için mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları olan meslek
yüksekokullarında veya Teknik Eğitim Fakültesi vb. mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim görmeleri gerekmektedir (Kurt, 2011, 136).
Daha öncede ifade ettiğimiz üzere on ve daha fazla personel çalıştıran
işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, (…) olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri
eğitim yaptırır (3308 m. 18/a). Ancak bu ondan az personel çalıştıran işletmelerin stajyer çalıştıramayacağı anlamına gelmez. Zira ondan az personel
çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine bu Kanun’un ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi yaptırabilirler
(3308 m. 18/d).
Belirtilmesi gereken diğer bir husus da kanunda belirtilen şartları taşıyan işletmeler için stajyer öğrenci çalıştırmanın biz zorunluluk olduğudur.
Şöyle ki, on ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde
mesleki eğitim kapsamına alınan ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince
her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde
saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlü tutulmuştur (3308 m. 24/a,
Göktaş ve Özdamar, 2013, 151).
III- STAJYER ÖĞRENCİLERE ÖDENEN ÜCRETLERDEN
VERGİ VE SİGORTA PRİMİ KESİLİR Mİ?
İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu
ücretlerdeki artışlar okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça
belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Buna karşın, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari
ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden
aşağı ücret ödenemez (3308 m. 25/a). Daha yalın bir anlatımla stajyerlere ödenecek ücretler okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre sözleşme ile belirlenir. Ancak burada tam bir
sözleşme serbestliğinden bahsedilemez. Bu kişilere yani liselerdeki stajyer
dediğimiz öğrencilerle, mesleki eğitim öğrenimi gören üniversiteli stajyer
öğrencilere, işyerinde 20 ve üzerinde personel çalışıyor ise asgari ücretin
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net tutarının %30 undan, yirmiden az personel çalışıyor ise % 15’ inden
daha aşağı ücret ödenemez.
Burada özellikle belirtilmesi gereken diğer bir husus ise 3308 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan stajyer öğrencilere, örneğin; işletme fakültesi
öğrencilerine üniversiteleri tarafından staj yaptırılması uygun görülse dahi
bu öğrencilere staj yaptıklarından dolayı ücret ödemesi zorunlu değildir.
Ancak işletmeler dilerse bu nitelikteki stajyerlere de ücret ödeyebilir (Göktaş ve Özdamar, 2013, 152).
Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenen ücretlerden vergi kesintisi tapılmaz. Çünkü aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenen ücretler her türlü
vergiden müstesnadır(3308 m. 24/a). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (5510 sayılı yasa, 2006) 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (k) bendinde, aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören
öğrencilerin prime esas kazançlarının ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 3308 sayılı Kanun’da ise sigorta primlerinin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 33. maddesi gereği, bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50’si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik
eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanacağı belirtilmiştir. 6111 sayılı Kanun ile
değişiklik yapılmadan önce 3308 sayılı Kanuna tabi olanların genel sağlık
sigortası hükümlerinden sigortalı olarak yararlanma hakları bulunmamaktaydı. 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası bunlardan bakmakla
yükümlü olunan kişi kapsamında olmayanlar genel sağlık sigortalısı sayılmıştır (sigorta prim oranları ise bakmakla yükümlü olunanlar için % 1,
bakmakla yükümlü olunmayanlar için % 1+5=% 6’dır. %1 olanlar kısa vadeli sigortalar olan İKMH sigortası, % 6 olan ise İKMH+GSS primleridir).
3308 sayılı Kanun’un 24/a. maddesinde her ne kadar “Aday çırak, çırak
ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır” denilse
de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (193 sayılı yasa, 1961) “3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’na tâbi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerinin vergi dışı tutulacağı” hüküm altına alınmıştır (193, m.23/12).
Dolayısıyla 3308 sayılı Kanuna tabi olanlara asgari ücretin üzerinde ücret
ödenmesi söz konusu olduğu durumlarda asgari ücreti aşan kısımdan vergi
alınması gerekmektedir.
Daha yalın bir anlatımla; meslek liselerinde öğrenip görüp işletmelerde
staj yapan öğrenciler, üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim bölümlerin204
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de okuyan öğrenciler (zorunlu ya da üniversiteleri tarafından zorunluluk
haricinde staj yaptırılanlar dahil), 3308 sayılı Kanun kapsamına girdiklerinden bunlara ücret ödenmesi zorunludur. Bunların sigorta primleri öğrenim gördükleri okulları tarafından ödenmekte ücretleri de staj yaptıkları
işletmeler veya kurumlar (kamu/özel) tarafından ödenmektedir. Ücretleri
asgari ücretin altında ise gelir ve damga vergisinden muaftır. Asgari ücretin
üzerinde ödeme varsa aşan kısımdan gelir ve damga vergisi kesilecektir
(Göktaş ve Özdamar, 2013,152).
Konuyu örneklerle açıklamak daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.
Bu bağlamda ilk örneğimize stajyer öğrenciye ödenen ücretin 1.500 TL
olduğunu varsayalım. Bu durumda öğrenciye ödenen ücretten vergi kesintisi ne şekilde yapılacaktır? Öğrenciye ödenen ücret 1500 TL olduğundan
ve ödenen bu tutar asgari ücret tutarından fazla olduğundan öncelikli olarak istisna dışı tutar bulunmalı ve brüt ücrete çevrilmelidir. Bu hesaplamaya göre 1.500-978,60= 521,40 TL net ücret, brüt ücrete dönüştürülecek yani 521,40/0,84241 formülü uygulanarak vergiye esas kazanç 618,94
TL olarak tespit edilip stajyer öğrenciye 1.500 TL ödenirken 92,84 TL
(618,94x15/100) gelir vergisi, 4,70 TL (618,94x7.59/1000) damga vergisi
de ilgili vergi dairesine ödenecektir.
Burada özellikle belirtilmesi gereken diğer bir husus ise üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim bölümleri dışında olan öğrencilerden okulları
tarafından staj yapması uygun görülüp işletmelere beceri eğitimi yapmak
üzere staja gönderilen öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamına girmedikleridir. Dolayısıyla yukarıda belirtiğimiz bu öğrenciler 3308 sayılı Kanun kapsamına girmediklerinden bunlara staj yaptıran işletmelerin ücret
ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna rağmen ücret ödemesi söz
konusu ise ödenen ücretlerin tamamı üzerinden hem gelir vergisi hem de
damga vergisi kesilmelidir.
Örneğin, Uludağ Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisinin staj yapması
üniversite tarafından uygun görülmüş ve bu öğrenci (ABC) Ltd. Şti. unvanlı işletmeye staj için gönderilmiş ve (ABC) Ltd. Şti. unvanlı işletmede bu
stajyer öğrenciye staj ücreti olarak 500 TL ücret ödemiş ise sigorta primi
ve vergi kesintileri nasıl yapılacaktır?
Yapılan staj ister zorunlu isterse zorunlu olmasın eğer okul öğrencinin
staj yapmasını uygun görüyor ise sigorta primi okul tarafından ödenmektedir. Dolayısıyla örneğimizdeki öğrencinin sigorta bildirimi ve prim ödemeMART - NİSAN 2013
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si öğrencisi olduğu Uludağ Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Bu stajyer
öğrenci iş/hizmet akdiyle çalışmadığından yani stajyer öğrencinin 5510
sayılı Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık niteliği bulunmadığından, (ABC) Ltd. Şti. unvanlı işletme,
ücret ödemiş olsa dahi bu öğrenciyi 4/a kapsamında sigortalı bildirmeyecektir. ABC Ltd. Şti. unvanlı işletmenin yükümlülüğü bu stajyer öğrenciye
ödediği 500 TL ücreti brüt ücrete dönüştürerek hesaplayacağı gelir vergisi
ve damga vergisi tutarını bağlı bulunulan vergi dairesine ödemektir. Bunun
için öncelikli olarak 500 TL’yi brüt ücrete dönüştürülerek (500/0,8424)
593,53 TL brüt ücret bulunacaktır. Bulunan brüt ücretten (500 x15/100)
89,03 TL gelir vergisi, (500 x7.59/1000) 4,50 TL damga vergisi tutarı hesaplanarak bu tutarlar vergi dairesine ödenecektir.
IV- SONUÇ
İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim bölümlerinde okuyup işletmelere staj yapmak üzere
gönderilen öğrenciler 3308 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle belirtilen nitelikteki stajyer öğrencilere staj yaptıkları işletmelerce ücret ödenmesi zorunludur. Bu kapsamdaki öğrencilerin sigorta
primleri sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden öğrenim gördükleri okulları tarafından ödenir. Sigorta prim oranı ise öğrencilerin bakmakla
yükümlü olunan kişi kapsamında olup olmamasına göre değişmektedir.
Eğer öğrenci bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda ise sigorta prim
oranı %1, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda değil ise %6,5’tur.
Yine stajyer öğrencilere işletmeler tarafından ödenen ücret tutarı asgari
ücretin altında ise gelir ve damga vergisinden muaftır. Ödenen ücretin asgari ücret tutarı üzerinde olması durumunda ise asgari ücret tutarını aşan
kısım brüt ücrete dönüştürülerek bulunan tutar üzerinden gelir ve damga
vergisi kesilir.
Son olarak staj yapan öğrenci üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim
bölümlerinde öğrenim görmüyor ise ve okulları tarafından staj yapmaları
uygun görülmüş ise bu öğrenciler 3308 sayılı Kanun kapsamına dışında
tutulduğundan bunlara staj yaptıkları işletmeler tarafından ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak işletmeler tarafından ücret ödenmesi
söz konusu ise bu sefer ödenen ücretinin tamamı üzerinden hem gelir hem
de damga vergisi kesilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmelidir.
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TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM VE GELECEĞİ
Türkiye Geleceğine Sırtını Dönüyor!
Yahya ARIKAN*
Türkiye ekonomisinin bütününü kapsayan, 500 bin işletme ve 100 bin
mali müşaviri yakından ilgilendiren, kayıt dışı ekonomiye en büyük darbenin vurulacağı “bağımsız denetim” ve “finansal raporlama” uygulamalarında özlenilen hedeften hızla uzaklaşılıyor.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile “şeffaflık, hesap verilebilirlik, doğruluk,
sorumluluk” ilkeleri üzerine kurulmaya çalışan bir omurgada, son anda
yapılan değişikliklerle sermaye şirketlerinde “finansal raporlama” konusunda özlenilen tablo ortaya konulamamıştı.
Yaklaşık 500 bin işletme, 100 bin mali müşavir başta olmak üzere tüm
ekonominin geleceğini de ilgilendiren Bağımsız Denetim’de ise; Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) yayınladığı “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” hedeflerde büyük sapmaya yol
açacak bir görüntü ortaya çıkardı.
Yaklaşık 35 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı
meslek odalarından biri olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası (İSMMMO) süreci analiz etmek, yanlışları ve doğruları tartışmak ve
her şeyden önemlisi gelecek öngörülerinde bulunup Türkiye adına “toplam
fayda”yı yaşama geçirmek uğruna 2 mart 2013 tarihinde bir “arama toplantısı” hayata geçirdi.
“Türkiye’de Bağımsız Denetimin Geleceğinin Ne Olması Gerektiği”
başlıklı toplantıya, çeşitli üniversitelerden; bağımsız denetim, finansal raporlama, ticaret hukuku alanlarında çalışan 12 akademisyen ile kamu kurumları, bağımsız denetim şirketleri, mesleki dernek, TÜRMOB ve Oda
temsilcilerinden oluşan 12 kişiyle beraber toplam 24 kişi katıldı. Beş çalışma grubuna ayrılarak yürütülen çalışmalarda hayati sorulara yanıt arandı
ve üzerinde görüş birliği sağlanan bir sonuç bildirgesi açıklandı.
Kamusal görev bilinciyle yapılan bu arama toplantısından Türkiye ekonomisinin tüm aktörlerinin, özellikle “kayıtlı, denetlenebilir ve şeffaf” bir
* İSMMMO Başkanı
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ekonomi idealinde kendine çıkaracağı çok ders var. Bu nedenle sonuçlar
sadece taraflarca değil kamuoyu ile de paylaşılmalı.
Aşağıda bu arama toplantısında cevabı aranan bazı sorular ve bu sorulara verilen ortak yanıtlar genel olarak ele açıklanacaktır.
ÖNCESİ VE BUGÜNÜ
Anımsanırsa; çok şey beklenen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
hazırlanışında oluşturulan çalışma komitesi, gerek meslek örgütleri gerekse üniversiteler ile yoğun bir işbirliği içerisinde bulunarak çalışmalarını
“mutabakatla” tamamlamıştı.
Yeni TTK’nın değişmeden önceki düzenlemelerinde, tüm işletmelerin
muhasebe kayıtları ve finansal raporlamalarını Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’yla tam uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak yapmaları karara bağlanmıştı.
Tüm sermaye şirketlerinin finansal raporları yetkilendirilmiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından bağımsız
denetime tabi tutulacaktı.
Ancak, meslek örgütleri ve üniversitelerden görüş alınmayan ve işbirliği yapılmayan 6335 sayılı Kanun ile TTK törpülenirken, 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kurulan KGK ve uygulamaları ile de 6102 sayılı
yasanın oluşturulma ruhundan bütünüyle uzaklaşıldı.
DÜNYADA NASIL, TÜRKİYE NEREYE?
Bugün dünya uygulamaları göz önüne alındığında KGK benzeri kurumların gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde bulunduğu, gelişmekte olan
ülkelerde ise oluşturulma çabalarının devam ettiği gözleniyor. Dünya örneklerine bakıldığında kamu gözetim kurumları genellikle halka açık şirketler için oluşturulmakta, KOBİ ve halka açık olmayan şirketlerin denetimlerinin gözetimi ise daha çok meslek örgütleri tarafından yapılmakta.
Türkiye’de 660 sayılı KHK öncesi de Kamu Gözetimi işlevini yapan
kurumlar bulunmaktaydı. Değişik alanlarda kamu gözetimi SPK, BDDK,
Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı kanalıyla yapılmaktaydı. Gerçekte kamu gözetiminin yeniden kurgulanmasının temelinde ülkedeki değişik
gözetim müesseselerinin bir araya toplanması yer alır. Ancak Türkiye’de
oluşturulan yapı KHK ile biçimlendirilmiş ve mevcut bir kurum dönüştürülmüş, böylece bakanlıklar arası yetki yarışına sebep olunmuştur. Ay10
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rıca yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı’nın Kurum üzerinde etkili olma
çabasının öne çıktığı gözlemlenmiş ve yeni yaklaşımla birlikte hem üniversite temsilcilerinin hem de uygulamacıların yapılanmada yeteri kadar
yer almadıkları görülmüştür. Bu yapısal nitelik Kurum’un uygulamalarının
bilimsel gerçeklikten ve dünya uygulamalarından uzak olmasına, eskiden
beri var olan kamu gözetim birikiminin göz ardı edilmesine yol açmıştır.
EN KRİTİK SORU!
İşte tam bu aşamada “KGK ülkemiz ve mesleğimizin gerçekleri ile ne
kadar bağdaşmaktadır ve kurumun bundan sonrası, işlevselliği için ne gereklidir?” sorusu çok önemlidir.
Arama toplantısında bunun yanıtı çok net bir şekilde verilmiştir:
“KGK’ya atfedilen görevlerin fazla olması sebebiyle Kurum gerçek
amacını yerine getirememektedir. SPK ve BDDK kanunlarında yapılan
son değişikliklerle çok başlı yapıda başlanan noktaya geri dönülmüş, KGK
yetkilerinin önemli bir kısmını kaybetmiş, bir ara yetkilendirme kurumu
haline gelmiştir. KGK’yı yeniden ana amacına hizmet edecek işlevsel bir
yapıya dönüştürebilmek için; Muhasebe standartlarını belirleme yetkisi,
muhasebe uygulamacılarının ve akademik temsilcilerin yer aldığı bir özerk
kuruma,
Denetim standartlarını belirleme yetkisi, denetim uygulamacılarının ve
akademik temsilcilerin yer aldığı bir özerk kuruma,
Sicil yetkilendirme ve eğitim işlemleri, meslek örgütlerine bırakılmalıdır.”
ÜZERİNDE UZLAŞILAN YANITLAR
Bugün KGK’dan bağımsız denetim başta olmak üzere ısrarla beklenen
yaklaşım; kıdem, unvan, yıl, yaş vb. meslek mensuplarının kişisel özelliklerine göre değil, yaptığı işin niteliksel ve niceliksel özelliklerine göre
gözetim ve değerlendirme yapması şeklindedir.
Oysa “KGK, TÜRMOB’un Yeni TTK, KOBİ TFRS ve Bağımsız Denetim eğitimlerini içeren ve 40 bin meslek mensubunun katıldığı eğitim
projesini neden kabul etmedi?” sorusuna verilen yanıtlardan çıkan sonuca
göre Kurum her şeyiyle doğru kabul edilen bir eğitim projesine bile hoşgörüden uzak bir tavır sergilemiştir.
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Oysa KGK’nın izlemesi gereken doğru yol, bu eğitim projesinin IFAC
tarafından yayınlanan eğitim standartlarının esas alınarak değerlendirmesi, -var ise- eksikliklerin belirlenerek TÜRMOB’a düzeltici, tamamlayıcı
öneriler getirmesidir. Ancak bu şekilde kamu kaynaklarının etkin kullanımı da sağlanmış olur.
BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI
“Türkiye Muhasebe Standartları’na göre sınırlı sayıda şirket için ve
sadece finansal rapor düzenleme zorunluluğu getirilmesi, Yeni TTK’da
bağımsız denetimin kapsamının daraltılması sonrası geleceği, bağımsız
denetim yetkisine kimlerin sahip olacağı” noktalarında da arama toplantısında çıkan fikirsel uzlaşı şöyle ifade edilmiştir:
“Sermaye şirketlerinin tümünün bağımsız denetime tabi olması ilkesel
olarak doğrudur. Kayıt dışılığın bu kadar yoğun olduğu bir ülkede, denetçilere getirilen sorumluluklar da dikkate alındığında denetimin bir anda tüm
sermaye şirketleri için uygulanmasının kolay olmadığı bilinmektedir. Bakanlar Kurulu tarafından kapsamın daraltılması, gelecekte kademeli olarak
genişletilmeyecek ise doğru değildir. Bağımsız denetimin tüm sermaye şirketlerine uygulanmasına ilişkin kademeli geçiş takvimlendirilmeli, bir an
önce kamuoyuna açıklanmalı ve sermaye şirketleri buna göre hazırlıklarını
yapmalıdır.”
Ayrıca; “3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarının
talebi yeni bir hakkın verilmesi değil mevcut durumun devamı niteliğindedir. Önemli olan gözetim müessesesinin işlevselliğidir. Muhasebe denetim
işini de kapsar. Dolayısıyla, 3568 sayılı Meslek Yasası bağımsız denetim
işini de düzenlemiştir.”
GELECEK ÖNGÖRÜLERİ
Sonuç olarak Muhasebecilik mesleğinin, meslek mensubunun ve bağımsız denetimin yapısına ilişkin öngörülere bakıldığında çıkan sonuç her
şeyi anlatmaktadır.
Kamu menfaatinin en üst düzeyde dikkate alınması amacıyla 6 maddede beklentiler şöyledir:
1. Farklı üniversiteler tarafından bir bedel karşılığı verilen eğitim, materyalleri, sınavlar, eğitim verenler vb. standart değildir.
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2. Kamu Gözetim Kurumu özerk bir kuruma dönüştürülmelidir.
3. KGK, gözetim işlemlerini yerine getirecek bir üst gözetim kurumu
olmalıdır. Muhasebe Standartları’nı ve Denetim Standartları’nı hazırlama
görevlerini daire başkanlığından ziyade bağımsız çalışacak bir kurula devretmelidir.
4. KGK, mesleğe giriş, staj ve sınav yönergelerine uygun olarak TÜRMOB ile işbirliği yapmalı ve mesleğe girecek olanlara uygulanmak üzere
yetkilendirme yapılması sağlanmalıdır.
5. 3568 sayılı Yasa ve 6102 sayılı Yasa bağımsız denetim görevini
SMMM ve YMM’lere vermiştir. Herhangi bir ikincil mevzuat düzenlemesi
yapılırken meslektaşlar arası ayrım yaratılmamalıdır.
6. İş sahiplerine, finansal tabloların TFRS’ye göre hazırlanması ve bu
tabloların bağımsız denetime tabi olmasının sağlayacağı faydalar anlatılmalıdır.
SONUÇ
Ticaret Kanunumuzun özünü oluşturan sürdürülebilir, şeffaf ve hesap
veren işletme yapılarının oluşturulabilmesinde, finansal raporlama ve bağımsız denetimden beklenen faydanın sağlanabilmesi için geç kalınmış
değildir.
Her alanda uluslar arası uygulamaların esas alındığı söylenen bu ortamda, Bağımsız Denetimin, Kamu Gözetiminde de uluslararasında genel
kabul gören uygulamalar esas alınmalıdır.
Kaynaklarımızın etkin kullanımı ancak, meslek örgütümüzün ve meslektaşlarımızın birikimlerinin dikkate alınarak, yapılması gereken işbirliği
ile mümkün olabilir.
Bu sağlanamadığı takdirde en büyük zararı ülkemiz görecektir.
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SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL OLMAYAN YEMEK
PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMININ HESAPLANMASI
Bünyamin ESEN*
I- GİRİŞ
Sosyal güvenlik kapsamında bulunan güvence sağlanan kısa ve uzun
vadeli riskler karşısında belirlenmiş bulunan sosyal güvenlik yardımlarını
yapmakta olan sisteme sosyal sigortalar denilmektedir. Sosyal sigortaların
finansmanında batı dillerinde Pay-As-You-Go (İng.) olarak adlandırılan
primli sistem en çok kullanılan yöntemdir. Buna göre kısa ve uzun vadeli
sigorta kollarından yapılacak ödenek ve tahsisatlar toplanan primler vasıtası ile finanse edilir.
Bu noktada sigorta priminin hangi tutar üzerinden hesaplanıp tahakkuk
ettirileceği, başka bir deyişle hangi kazançların ne kadarı üzerinden sigorta primi kesileceği sorusu sosyal güvenlik hukukunun temel konularından
birini oluşturur. Üzerinden sigorta primi hesaplanacak kazanca5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda “sigorta primine
esas kazanç” (SPEK) adı verilmiştir. Sigorta primine esas kazançlar Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SGK; 12.05.2010) ve İşveren Uygulama
Tebliği’nde (SGK, 01.09.2012) de ayrıntılandırılmış bulunmaktadır (SSİY
Md. 97-101; İUT 7.7.1-3). Sosyal güvenlik reformundan önceki dönemler
açısından baktığımızda ayni sosyal güvenlik teriminin mülga 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu’nda “prime esas kazanç” (PEK) olarak tanımlandığı görülmektedir.1
Bazı kazançların SPEKtutarına dahil olup olmadığı tereddüte yer bırakmayacak kadar açıkken bazı kazançların SPEK/PEK tutarına dahil olup
olmadığı karışıklıklara neden olabilmektedir. Bu anlamda işçilere sosyal
yardım niteliğinde olan ve ayni olarak ödenen “yemek parası”, “çocuk
zammı” ve “aile zammı” uygulamada sık sık tereddüte neden olan kazançlar arasında olagelmiştir.2 Bilahare yapılan düzenlemeler ile yemek parası
* Sosyal Güvenlik Denetmeni
1 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 29.07.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ile değişik 77 nci maddesi.
2
Yargıtay’ın çeşitli zamanlarda verdiği kararlar ile özellike yemek parasının nakit olarak
ödenen tutarının sigorta primine esas kazanç kapsamına girip girmediği tartışmalara konu ol-
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ile çocuk ve aile zammı ödemelerinin Kanunca belirlenen tutarları sigorta
priminden istisna tutulmuş, bir kısmı ise üzerinden prim hesaplanacak kazançlar arasında düzenlenmiştir.
Bu yazımızda sigorta primine esas kazançlara dahil olan ve olmayan
“yemek parası”, “çocuk zammı” ve “aile zammı”nın neler olduğunu ele
alınacak, sigorta primi kesilmeyecek olan yemek parası ile çocuk ve aile
zammının günlük ve aylık miktarlarının işverenlerce ne şekilde hesaplanacağıaçıklanacaktır.
II- PRİME DAHİL OLAN VE DAHİL OLMAYAN KAZANÇLAR
İş ve sosyal güvenlik hukukunda “kazanç” sigortalının çalışması karşılığında elde ettiği para ve para ile ölçülebilen menfaatleri ifade eder.Sosyal
güvenlik ve iş hukuku açısından tanımlanmış bulunan “ücret”, “tazminat”,
“yardım”, “yolluk”, “ödemeler”, “zam” gibi kavramlar yazımızın konusunu oluşturan kazanç kavramının ilişkili olduğu benzer nitelikli hukuk
kavramları olarak öne çıkmaktadır (5510 Md. 4, 4857 Md. 8).
5510 sayılı Kanunda kazanç tutarının ilgili olduğu kavramlardan ücret “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para
ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı” olarak tanımlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanunun 8 inci maddesiyse ücreti eda açısından ele alarak, iş
sözleşmesinin işveren tarafının yükümlülüğü olarak tanımlamaktadır.193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda ise ücret, işverene tabi belirli bir işyerine
bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan
ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak vasıflandırılır (193, Md. 61).
Öte yandan “kazanç” kavramı, “ücret” kavramından daha geniş olarak,
İş Kanununda zikredilen “temel ücret”, “ücret ekleri”, “paraya ilişkin bölünebilir menfaatler”i de kapsayacak şekilde, sigortalının elde ettiği para ve
para ile ölçülebilen değerlerin bütününü ifade eder.
Kazanç kavramının kapsamına giren her türlü ödeme sigorta primine
tabi tutulacak ödemelerden değildir. Bu noktada sigorta primine tabi olan
muştur. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun herhangi bir sebeple yemek verilmeyen
sigortalılara ödenen yemek paralarının, ayni yardım niteliğinde sayılacağına, sigorta primine
dahil olmadığını hükmekmesi sonrasında konu 29.07.2003 tarih ve 4958 sayılı Kanun ile düzenleme yapılarak konu hukuki olarak netleştirilmiştir. Bakınız: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel
Kurulu, Tarih: 24.05.1974, 1974/2 Esas, 1974/6 Karar sayılı Kararı.
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ve olmayan kazançların tespiti hesaplanacak sigorta primerleri açısından
özellik arzeden bir durumdur. Sigorta primine dahil olan ve olmayan kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
“Prime Esas Kazançlar” konulu 80 inci maddesinde açıklanmıştır. Genel
unsurları ile ifade edecek olursak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde
belirlenir:
a) Prime esas kazançların hesabında;
1) Fiilen ödenip ödenmediğine bakılmaksızın o ay için hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1)
ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere
sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamı esas alınır.
b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya
kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa
tazminatları ile SGK tarafından tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı
asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel
emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.
c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın
tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler
prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz (5510, Md. 80).
Sosyal güvenlik reformu öncesindeki duruma göz attığımızda, prime
esas kazanç (PEK) tutarları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda ise
“prime esas kazançlar” başlıklı mülga77 nci maddede tanımlanmıştır.Buna
göre 506 sayılı uyarınca ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk
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ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların
aylık tutarının tespitinde dikkate alınmayacağı, bunların dışında her ne ad
altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı öngörülmüştür.
Yazımıza konu olan yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının sigorta
primine esas kazançtan istisna tutulacak tutarı 506 sayılı Kanunun mülga
hükümlerinde tesis edilerek uygulamaya alınmış olmakla birlikte, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince sosyal güvenlik reformu sonrasında da korunmuş olup, hala geçerlidir (5510, Md. 80).
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06.08.2003 tarihli 25191 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 4958 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince sigorta primi kesilmeyecek olan yemek paraları
ile çocuk ve aile zamlarının Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenmektedir.3 5510 sayılı Kanun sonrasında bu
belirlenimin SGK tarafından yapılması esası getirilmiştir. Son belirlenim
ise 01.09.2012 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanmış olan İşveren
Uygulama Tebliği ile yapılmış bulunmaktadır.
III- YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMININ		
HESAPLANMASI
5510 sayılı Kanunda ve daha evvel 506 sayılı Kanunda düzenlenmiş
bulunan prime dahil olmayan yemek parası, çocuk ve aile zammı niteliğindeki kazançları sırasıyla ele almakta yarar bulunmaktadır:
A) Yemek Parası:
Sigortalılara “yemek parası” adı altında yapılan ödemelerin fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen
günlük asgari ücretin4 %6’sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpıl3 Belirtmek gerekir ki 4958 sayılı Kanun öncesinde 506 sayılı Kanun gereğince çocuk ve aile
zamları ile yemek bedeli gibi sair ayni yardımlar, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretler arasında değildir. 4958 sayılı Kanunun 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte
yemek paraları ile çocuk ve aile zamlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları
yıllar itibariyle belirlenecek tutarının primden istisna tutulması uygulamasına geçilmiştir.
4 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi
ile çalışan ve İş Kanunu’nun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini
tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu ücretlerin asgari sınırlarını en geç iki yılda
bir belirler. En son olarak 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/1 sayılı Asgari
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ması sonucunda bulunacak miktarı aylık sigorta primine esas kazançların
hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Başka bir deyişle belirtilen bu
tutardan sigorta primi kesilmemekte, geriye kalan tutar üzerinden ise sigorta primi tahakkuk ettirilmektedir. Ancak bu sigorta primi istisnasının
uygulanabilmesi için işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi
şartı bulunmaktadır.
Altını çizelim, yemek parası adı altındaki kazançların sigorta priminden
istisnasının uygulanabilmesi için işçinin fiilen çalışması zorunludur. Yemek
parasının fiilen çalışılan günler için olan tutarı istisnaya konu edilebilir.
B) Çocuk Zammı:
Sigortalılara “çocuk zammı” adı altında yapılan ödemelerden sigortalı
veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve
aylık bağlanmamış olan çocukların 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak yada işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğretim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları ve evli olmayan çocukları ile
yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malul olduğu tespit edilen
evli olmayan çocuklarındaniki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına
her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında
dikkate alınmayacak, diğer bir deyişle bu miktarlardan sigorta primi kesilmeyecektir.
Çocuk zammında uygulanan prim istisnası için fiilen çalışma şartı aranmaz. Her ay için hesaplanacak bu tutarın hesabında sigortalının o ay fiilen
çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaz, yalnızca sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartı aranır.
İkiden fazla çocuğu olan sigortalılar için bu tutar yalnızca iki çocuğa
kadar (ikinci çocuk dahil) hesaplanacaktır. İlk iki çocuk için sigorta priminden istisna tutulan %6’lık tutar dışındaki “çocuk zamları” adı altında
ödenen kısım ile iki çocuktan sonraki çocuk zammı adı altındaki ödemelerin tümü üzerinden sigorta primi hesaplanır.
Ücret Tespit Komisyonu Kararı gereğince belirlenmiştir. Buna göre 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01.01.2013-30.06.2013 tarihleri
arasında 32,62 (otuzikialtmışiki) Türk Lirası olarak, 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında ise
34,05 (otuzdörtsıfırbeş ) Türk Lirası olarak tespitine karar verilmiştir.
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C) Aile Zammı:
Sigortalılara “aile zammı” adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaması ve herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluşudan gelir veya aylık almaması şartıyla, her yıl 16
yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u oranındaki
tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmamakta, söz konusu miktardan sigorta primi kesilmemektedir.
%10’luk tutar dışında kalan aile zammı ödemeleri sigorta primine esas kazançtandır. Her ay için hesaplanacak bu tutarın hesabında sigortalının o ay
fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaz, yalnızca sigortalının
hizmet akdinin devam etmesi şartı aranır.
Tablo 1’de 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında sigorta primine
esas kazançtan istisna tutulacak olan yemek parası, çocuk zammı ve aile
zammının tutarları belirtilmiştir.

Kazancın
Niteliği

Sigorta Primininden
İstisna tutulan aylık
tutarın hesaplanma
formulü

Prime Esas
Kazanca Dahil
Edilecek Tutar

01.01.201330.06.2013
arasında istisna
tutulan günlük
parasal tutar (TL)

01.07.201331.12.2013
arasında istisna
tutulan günlük
parasal tutar (TL)

Yemek
parası

16 yaşından büyükler için brüt günlük
asgari ücret X % 6 X
(Ay içinde çalışılan
gün sayısı) Yemek
parası verilen gün
sayısı = İstisna tutarı

Ödenen yemek
parası – İstisna
tutarı = Prime
esas kazanca
dahil edilecek
yemek parası

1,96

2,04

Çocuk
zammı

16 yaşından büyükler için brüt aylık
asgari ücretin X%
2 X Çocuk sayısı
(Azami iki çocuk)

19,57
(Aylık azami:
39,14)

20,43
(Aylık azami:
40,86)

Aile zammı

16 yaşından büyükler için brüt aylık
asgari ücret X % 10

97,86

102,15

Ödenen çocuk
zammı – İstisna
tutarı = Prime
esas kazanca
dahil edilecek
çocuk zammı
Ödenen aile
zammı – İstisna
tutarı = Prime
esas kazanca
dahil edilecek
aile zammı

Tablo 1: Sigorta primine esas kazançtan istisna tutulan yemek parası,
çocuk ve aile zammı aylık parasal tutarlarını gösterir tablo.
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IV- HESAPLAMADA AYRINTILI HUSUSLAR
Sigortalılara yazımıza konu olan yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının aylık bazda değil, yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde sigorta
primi karşısındaki durumları da açıklamaya muhtaçtır. Yukarıda açıkladığımız sigorta priminden istisna tutulan aylık tutarların 12 katını geçmemesi şartıyla defaten yapılan bu ad altındaki yıllık ödemeler de sigorta priminden muaf tutulan kazançlar arasında sayılmaktadır.
Ödemelerin yıllık olarak yapılması halinde Tablo 2’de belirtilen formüllere göre ödendiği ayın kazancına dahil edilmeleri söz konusudur.

Kazancın
Niteliği

Sigorta Primininden İstisna tutulan
aylık tutarın hesaplanma formulü

Prime Esas
Kazanca Dahil
Edilecek Tutar

01.01.201330.06.2013
arasında istisna
tutulan günlük
parasal tutar
(TL)

01.07.201331.12.2013
arasında istisna
tutulan günlük
parasal tutar
(TL)

Yemek
parası

16 yaşından büyükler için brüt günlük
asgari ücret X % 6
X (Yıl içinde fiilen
çalışılan gün sayısı) Yemek parası
verilen gün sayısı =
Yıllık istisna tutarı

Yıllık olarak
ödenen yemek
parası – Yıllık
istisna tutarı =
Ödendiği ayın
prime esas
kazancına dahil
edilecek yıllık
yemek parası

1,96

2,04

Çocuk
zammı

16 yaşından büyükler için brüt aylık
asgari ücretin X %
2 X Çocuk sayısı
(Azami iki çocuk)
X 12 Ay = Yıllık
istisna tutarı

Yıllık olarak
ödenen çocuk
zammı – Yıllık
istisna tutarı =
Ödendiği ayın
prime esas
kazancına dahil
edilecek yıllık
çocuk zammı

19,57
(Aylık azami:
39,14)

20,43
(Aylık azami:
40,86)

16 yaşından büyükler için brüt aylık
Aile zammı asgari ücret X % 10
X 12 Ay = Yıllık
istisna tutarı

Yıllık olarak
ödenen aile
zammı – Yıllık
istisna tutarı =
Ödendiği ayın
prime esas
kazancına dahil
edilecek yıllık
aile zammı

97,86

102,15

Tablo 2: Yıllık olarak ödenmesi halinde sigorta primine esas kazançtan
istisna tutulan yemek parası, çocuk ve aile zammı aylık parasal tutarlarını
gösterir tablo.
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Hesaplanacak olan yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta
primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde tutar prime esas kazanç alt sınırına tamamlanacaktır.
Zira gerek 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince gerekse de 5510
sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince sigorta primine esas kazanç alt
sınırının altından sigorta primi ödenemez. Sigorta primine esas kazanç altı
sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir (506 mülga Md. 78,
5510 Md. 82, 46).
Belirtelim ki yemek parasının SPEK’e dahil edilmesinin ve prim istisnasına tabi tutulabilmesinin şartı bu kazancın sigortalıya nakden ödenmesidir. Sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya
şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde,
gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma
veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecek, dolayısıyla sigorta primi istisnasına da konu olmayacaktır (İUT Md. 7.7.1).
Son olarak sigorta primine tabi olan ve olmayan yemek parası, çocuk
ve aile zammı ödemelerinin dönemler itibariyle istisna tutarları Tablo 3’de
gösterilmiştir.
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Yemek Parası
(Günlük)

Çocuk Zammı
(Aylık)

01.07.2013-31.12.2013

2,04 TL

20,43 TL

102,15 TL

01.01.2013-30.06.2013

1,96 TL

19,57 TL

97,86 TL

01.07.2012-31.12.2012

1,88 TL

18,81 TL

94,05 TL

01.01.2012-30.06.2012

1,77 TL

17,73 TL

88,65 TL

01.07.2011-31.12.2011

1,67 TL

16,74 TL

83,70 TL

01.01.2011-30.06.2011

1,59 TL

15,93 TL

79,65 TL

01.07.2010-31.12.2010

1,52 TL

15,21 TL

76,05 TL

01.01.2010-30.06.2010

1,46 TL

14,58 TL

72,90 TL

01.07.2009-31.12.2009

1,39 TL

13,86 TL

69,30 TL

01.01.2009-30.06.2009

1,33 TL

13,32 TL

66,60 TL

01.07.2008-31.12.2008

1,28 YTL

12,77 YTL

63,87 YTL

01.01.2008-30.06.2008

1,22 YTL

12,17 YTL

60,80 YTL

01.07.2007-31.12.2007

1,17 YTL

11,70 YTL

58,50 YTL

01.01.2007-30.06.2007

1,12 YTL

11,25 YTL

56,25 YTL

01.01.2006-31.12.2006

1,06 YTL

10,62 YTL

53,10 YTL

01.01.2005-31.12.2005

0,98 YKr

9,77 YTL

48,87 YTL

01.07.2004-31.12.2004
01.01.2004-30.06.2004

888.300 TL
846.000 TL

8.883.000 TL
8.460.000 TL

44.415.000 TL
42.300.000 TL

Dönem

Aile Zammı
(Aylık)

Tablo 3:Dönemler İtibariyle Sigorta Primine Tabi Tutulmayan Yemek
Parası, Çocuk Zammi ve Aile Zammı Tutarları
V- SONUÇ
Üzerinden sigorta primi hesaplanacak kazançlar toplamını ifade eden
sosyal güvenlik terimi 5510 sayılı Kanunda “Sigorta primine esas kazanç”,
506 sayılı Kanun’un mülga hükümlerinde ise “prime esas kazanç” olarak
tanımlanmıştır.
Sosyal güvenlik hukuku açısından hangi gelir ve kazançların prime tabi
olduğu özellik arzeden bir konudur. Buna göre 5510 sayılı Kanunun 80
incimaddesinde sigorta primine esas kazanca dahil olan ve olmayan ödemeler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı adları altında sigortalılara yapılan ödemelerin 506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değişik
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77 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belirlenmiş tutarları sigorta primine esas kazançtan istisna tutulmuştur.Söz konusu düzenleme 5510 sayılı
Kanunun 80 inci maddesi ile de korunmuştur.Belirtilen ödemelere ait sigorta priminden istisna tutulan tutarlar 16 yaşından büyük çalışanlar için
belirlenmiş olan aylık ve günlük asgari ücret tutarına göre değişmektedir.
Bu kapsamda çalışanlara “yemek parası” niteliğindeki ödemelerin günlük asgari ücretin %6’sı tutarının yemek parası verilecek günle çarpımı
kadarlık tutarı aylık sigorta primine esas kazancın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Çocuk zammı tutarlarının – en fazla iki çocukla sınırlı olmak
üzere –aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı; aile zammı tutarlarının
ise aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutarı sigorta primine esas kazanca dahil edilmez, bu tutarların üzerinden sigorta primi hesaplanmaz.
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6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU’NUN İŞÇİ VE İŞVERENLERE GETİRDİĞİ
YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?
Mehmet KARAKOÇ*
I-GİRİŞ
6356 sayılı Kanun’un (6356 sayılı yasa, 2012) yürürlüğe girmesiyle ülkemizde yaklaşık otuz yıldan bu yana yürürlükte olan 2821 sayılı “Sendikalar Kanunu” (2821 sayılı yasa, 1983) ile 2822 sayılı “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu” (2822 sayılı yasa, 1983) yürürlükten kaldırılmış ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması amaçlanarak 68 maddelik 2821 sayılı
“Sendikalar Kanunu” ve 84 maddelik 2822 sayılı “Toplu İş Sözleşmesi,
Grev ve Lokavt Kanunu” 83 maddelik tek bir kanunda birleştirilmiştir. Kanunla Türk endüstri ilişkilerini birçok alanda etkileyen mevzuatta önemli
değişiklikler yapılmıştır. Sendikal hak ve hürriyetleri düzenleyen yasaların
uluslararası normlar karşısında yetersiz kalması sonucu 2010 yılında 5982
sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliği, sendikalar ve toplu iş ilişkileri
alanında yeni bir yasa yapılması zorunluluğunu ortaya koymuştur.
6356 sayılı Kanun ile birlikte çerçeve sözleşme ve grup toplu iş sözleşmesi gibi yeni kavramların yanı sıra, öteden beri uygulamada var olan sendika üyeliği, sendikal güvence, toplu pazarlık ve uyuşmazlıkların çözüm
yolları konularında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu anlamda makale
içerisinde sendika hukukuna getirilen yenilikleri, toplu iş sözleşmelerinin
genel esaslarını ve uyuşmazlıkların çözüm yollarına ilişkin yeni düzenlemeleri Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri çerçevesinde
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

* Bursa SGK İl Müdürlüğü-Sosyal Güvenlik Denetmeni
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II-SENDİKA ÜYELİĞİ VE SENDİKAL NEDENLE FESİH
KONULARINA GETİRİLEN YENİLİKLER
A. ÜYELİKLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
6356 sayılı Kanun, sendikaların kuruluşunu 2821 sayılı Kanun’da olduğu gibi işkolu sendikacılığı esasına dayandırmıştır. Diğer bir ifadeyle 6356
sayılı Kanun döneminde de işyeri ve meslek temelli sendika kurulmasına
yer verilmemiştir (6356, m.3/1). Kanunda iş kolları tek tek sayılmamış bunun yerine işkollarının ekli cetvelde gösterilmesi yasa koyucu tarafından
uygun görülmüştür.
Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte değişikliğe uğrayan önemli
bir husus sendikalara üye olma yaşıdır. Kanunun 17 nci maddesinin birinci
fıkrasında ‘On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir’ hükmüne yer verilmiştir. Diğer bir
ifadeyle 2821 sayılı Kanundan farklı olarak sendikalara üyelik yaşı 4857
Sayılı Kanunda belirtilen asgari çalışma yaşına paralel bir düzenlemeyle
on beşe çekilmiştir.
Yine 6356 sayılı Kanun ile ilk defa, aynı iş kolunda aynı zamanda farklı
işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçilerin birden çok sendikaya üye olabilecekleri düzenlenmiştir. Bu konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse;
banka, finans ve sigorta işkolunda faaliyet gösteren bir finans kuruluşunda satış elemanı olarak çalışan Ömer Bey, esnek zamanlı olarak bir başka
işverene ait bir sigorta şirketinde iş sözleşmesi ile çalışmasından dolayı
iki farklı sendikaya üye olabilecektir. Ancak işçi Ömer Bey’in aynı finans
kurumunda çalışmakta iken farklı bir işkolu olan konaklama ve eğlence işlerinde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışmasından dolayı sendikaya üye
olması durumunda sonraki sendika üyeliği geçersiz sayılacaktır. Bilinmesi
gereken diğer bir husus ise kanunda birden çok sendikaya üye olunabilmesi için belirtilen koşulların, işveren sendikalarına yapılacak üyelikler için
de geçerli olduğudur (6356, m.17/3).
Sendika üyeliği hakkında yapılan diğer bir önemli düzenleme ise üyelik başvurusunun e-devlet ortamında yapılabilecek olmasıdır. Kanunun 17
nci maddesinin beşinci fıkrasında konu ile ilgili olarak “Sendikaya üyelik,
Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen
yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik baş222
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vurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemeye
bağlı olarak da gerek işçinin gerekse işverenin sendika üyeliğini Bakanlığa
bildirim yükümlülüğü e-devlet üzerinden görülebileceğinden kaldırılmıştır.
Bir diğer anlatımla 6356 sayılı Kanun döneminde üyelikler ile ilgili
olarak Bakanlığa ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Yine üyeliğe hak kazanmada kabul edilen yöntem üyelikten çekilmede de benimsenmiştir (6356,
m.17/5). Belirtmeliyiz ki; sendika üyelik işlemlerinde noter koşulu yerine “E- Devlet” üzerinden üyeliklerin kabul edilmesi oldukça olumlu bir
düzenleme olmuştur. Ancak kanunun geçici 4 üncü maddesiyle üyelik ve
üyelikten çekilme işlemlerinin E- Devlet üzerinden yapılmasını düzenleyen 17 nci maddenin yürürlüğü 07.11.2013 tarihine bırakılmıştır. Dolayısıyla 07.11.2013 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda 2821 Sayılı Kanunu
döneminde benimsenen yöntem geçerli olacaktır.
B. SENDİKAL NEDENLE FESİHTE YENİ UYGULAMA
İşçinin sendikal nedenle feshe karşı korunması endüstri ilişkileri sisteminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Nitekim bu konu Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarıyla da güvence altına alınmıştır. 6356 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle sendikal tazminat konusu kapsam ve dava açma hükümleri
bakımından farklı bir boyuta taşınmıştır. Kanunda işçinin yalnızca 4857
sayılı “İş Kanunu” kapsamında dava açma hakkının bulunduğundan söz
edilmektedir (6356, m.25/5). Bu noktada kanunda yer alan düzenlemenin
kapsamının 4857 sayılı “İş Kanunu” na tabi çalışanlarla sınırlı tutulduğu
anlaşılmaktadır.
Diğer bir ifadeyle 2821 sayılı Kanunda yer alan “Deniz İş Kanunu”,
“Basın İş Kanunu” ve “Borçlar Kanunu” hükümlerine göre çalışanların iş
sözleşmelerinin sendikal nedenle feshedildiği yönündeki dava açma haklarına yeni kanunda açıkça yer verilmemiştir (2821, m.30/7). Bu itibarla
“Deniz İş Kanunu”, “Basın İş Kanunu” ve “Borçlar Kanunu” hükümlerine
göre çalışanların madde kapsamı dışında bırakıldıklarını söylemek mümkündür. Buna karşın kanunda bu konuyla ilgili kesin bir ifadenin bulunmaması şüphesiz uygulamada karışıklıklara sebep olacak ve konunun yargı
kararlarıyla sonuca bağlanacağı anlaşılmaktadır (Dereli, 2013, 43).
Bunun yanı sıra işveren, işyeri sendika temsilcilerinin haklı bir neden
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olmadıkça ve nedenini yazılı olarak işçiye açıkça ve kesin olarak belirtmedikçe iş sözleşmelerini feshedemeyecektir. Kanunun 25 nci maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesi feshedilen işçinin dava
açarak davayı kazanması halinde 10 işgünü içerisinde işverene başvurması
gerekmektedir. İşçi bu halde işverenin kendisini işe başlatıp başlatmadığına bakılmaksızın sendikal tazminata hak kazanır. Daha açık bir ifadeyle
“İş Kanunu” hükümlerine göre açılan işe iade davasında işverenin işçiyi
işe başlatmaması nedeniyle ödenecek tazminattan farklı olarak sendikal
nedenle feshin mahkeme kararı ile tespit edilmesi durumunda işçi doğrudan doğruya sendikal tazminata hak kazanacaktır. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak davada, feshin nedenini ispat
yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür (6356, m.25/6).
III-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN
KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
A.TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN GENEL ESASLARINDAKİ
DEĞİŞİKLİKLER
6356 sayılı Kanunun toplu iş sözleşmelerini düzenleyen maddelerinin
kapsam ve düzey olarak 2822 sayılı “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu” döneminde kabul edilen genel esaslar çerçevesinde olduğu
görülmektedir. Buna göre; kanunda bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda
birden çok işyerini kapsayabilecek, sözleşme en az bir ve en çok üç yıl
süreli olarak yapılabilecek, sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamayacak ve sözleşme süresinden önce toplu
iş sözleşmesi sona erdirilemeyecektir (6356, m.35).
Kanun ile toplu iş hukuku uygulamalarına yeni tanımlar eklenmiştir.
Bu kavramlardan biri çerçeve sözleşmedir. Çerçeve sözleşme “Ekonomik
ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye
işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşmeyi”
ifade etmektedir. Daha anlaşılır bir ifadeyle çerçeve sözleşmelerin, Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen konfederasyonlara üye işçi ve
işveren sendikaları arasında mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal
sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebileceği
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kararlaştırılmıştır. Diğer bir kavram olan “Grup Toplu İş Sözleşmesi” ise,
işçi sendikası ile işveren sendikası arasında birden çok üye işverene ait
aynı işkolunda kurulu işyerlerini ve işletmeleri kapsayan toplu iş sözleşmesi şeklinde tanımlanmıştır (6356, m.2).
B.İŞYERİNİN DEVRİ VE TEŞMİL HÜKÜMLERİ
İşletme toplu iş sözleşmesi kapsamında olan ya da toplu iş sözleşmesi
bulunan bir işyeri veya işyerinin bir bölümünün devrinde, devralan işverenin aynı işkoluna giren işyeri veya işyerlerinde yürürlükte bir toplu iş
sözleşmesi var ise; devralınan işyeri veya işyerlerinde uygulanan toplu iş
sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, iş sözleşmesi hükmü olarak devam
eder. Devralan işverenin işyeri ya da işyerlerinde uygulanan bir toplu iş
sözleşmesi yok ise; devralınan işyerinde yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılıncaya kadar
toplu iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder (6356, m.38).
Daha açık bir ifadeyle işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinde
öncelikli olarak devralınan işyeri için toplu sözleşmesi olup olmadığına bakılacak ve buna göre değerlendirme yapılacaktır. Eğer devralan işverenin
aynı işkolunda yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesi var ise üstünlük
buna tanınacaktır. Bunun yanında devralınan işyerinde yürürlükte bulunan
bir toplu iş sözleşmesi de var ise bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler ise iş sözleşmesi hükmü olarak devam edecektir. Ancak devralan
işyerinde yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesi yok ise bu sefer devralınan işyerindeki toplu iş sözleşmesi hükümleri sözleşme süresinin sonuna
kadar devam edecektir. Sözleşme sona erdiğinde ise tüm işyerleri için yeni
bir toplu iş sözleşmesi yapılacaktır (Canpolat, 2012,15).
Bakanlar Kurulu; teşmili yapılacak işyerinin kurulu bulunduğu işkolunda en çok üyeye sahip sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini,
o işkolunda toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyeri veya işyerlerine teşmil
edebilir. Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil kararı da ortadan kalkar. Toplu iş sözleşmesinin, tarafların hak ve borçlarını
düzenleyen hükümleri ile özel hakeme başvurma hakkındaki hükümleri
teşmil edilemez. Yetki için başvurulduktan sonra bu işlem tamamlanıncaya
kadar veya yetki belgesi alındıktan sonra yetki devam ettiği sürece, kapsama giren işyerleri için teşmil kararı alınamaz (6356, m.40).
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C. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI
Toplu iş sözleşmesi yapılması konusundaki en önemli değişiklik 2822
sayılı Kanunda düzenlenen ve işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi kapsamına girmesini sağlayan yüzde onluk barajın yüzde üçe indirilmiş olmasıdır. Buna göre işçi sendikasının toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilmesi
için bir işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyeliğini sağlaması ve bu suretle yetki alması gerekmektedir (6356, m.41). Bu şartı yerine
getiren sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için yerine getirmesi
gereken diğer şartlar ise başvuru tarihinde, işyeri için çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletme için ise çalışan işçilerin yüzde kırkının üyeliğini
sağlamasıdır. Yukarıda saydığımız şartlar yerine getirildiğinde işçi sendikası işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olacaktır.
Bakanlığa başvurarak yetki belgesi alan işçi veya işveren sendikası
2822 sayılı Kanun döneminde olduğu gibi yetki belgesini aldığı tarihten
itibaren on beş gün içerisinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağıracaktır
(6356, m.46). İşçi sendikası, çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılacak olan ilk toplantıya gelmez veya aynı süre içinde toplu görüşmeye
başlamazsa yetkisi düşer. Toplu görüşmenin süresi, ilk toplantı tarihinden
itibaren altmış gündür (6356, m.47).
D.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
Taraflar toplu görüşme süresi içerisinde anlaşamazlar ya da toplu görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona ererse, taraflardan biri uyuşmazlığı altı
iş günü içinde görevli makama bildirecektir (6356, m.49). Arabuluculuk,
eski kanun döneminden farklı olarak zorunluluk unsuru getirilerek yeniden
düzenlenmiştir. 6356 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre “uyuşmazlık
yazısını alan görevli makam altı iş günü içinde taraflardan en az birinin
katılımı ile veya katılım olmazsa resen, resmî listede bir arabulucu görevlendirir. Tarafların resmî arabulucu listesindeki bir arabulucu ismi üzerinde anlaşma sağlamaları hâlinde, belirlenen kişi görevli makam tarafından
o uyuşmazlıkta arabulucu olarak görevlendirilir”.
Arabulucu, on beş günlük süre içerisinde tarafların anlaşmaya varması için önerilerde bulunacaktır. Arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma
sağlanamamışsa, arabulucu üç iş günü içinde uyuşmazlığı düzenleyeceği
tutanakla ve uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü önerileri
de ekleyerek görevli makama verecektir.
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IV- GREV VE LOKAVT KONUSUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER
6356 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile grev ve lokavt konularında
da bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Buna göre grev, 2822 sayılı Kanuna paralel şekilde “işçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak
amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca
çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmaları” şeklinde tanımlanmıştır (6356, m.58). Greve toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında
uyuşmazlık çıkması halinde başvurulabilecek olup, bunun dışında siyasi
amaçlı grev, genel grev, dayanışma grevi ve sempati grevi kanun dışı grev
olarak sayılacaktır.
Yine 6356 sayılı Kanun lokavt kavramını “işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından
kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca
işten uzaklaştırılması” şeklinde tanımlamış ve grevde olduğu gibi lokavtı
da toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi
sendikası tarafından grev kararı alınması hâlinde başvurulabilecek yöntem
olarak belirlemiştir (6356, m.59).
6356 sayılı Kanunun grev ve lokavt konusunda getirdiği yeniliklerden
biri de grev oylamaları ile ilgilidir. Buna göre; grev kararının işyerinde
ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışanların en az dörtte birinin ilan tarihinden itibaren altı işgünü içinde işyerinin kayıtlı bulunduğu görevli makama1
başvurusu halinde işyerinde grev oylaması yapılacaktır. Oylamanın, talebin yapılmasından başlayarak altı işgünü içinde yapılması gerekmektedir
(6356, m.61).
Kanunda sendikalı ve sendikasız işçi ayrımı yapılmaksızın işverene
hizmet akdi ile bağlı olan bütün işçilerin grev oylaması kapsamında değerlendirileceği belirtilmiş olup, grev oylamasının geçerli olabilmesi için grev
kararının işyerinde ilan edilmesinden itibaren altı işgünü içinde yapılması
gerekecektir.
Önemle belirtilmesi gereken diğer bir değişiklik ise grev oylamalarında
esas alınacak çoğunlukla ilgili olmuştur. Şöyle ki; grev oylamalarında esas
alınacak çoğunluk 2822 sayılı Kanuna göre grevin ilan edildiği tarihte iş1 Görevli makam; 2822 sayılı Kanunda mülki  idare amirlikleri olarak tanımlanmışsa da 6356
sayılı Kanunun uygulamasına yönelik görevli makam Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’dir.
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yerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenmekteyken, 6356 sayılı Kanunda
oylamaya katılanların salt çoğunluğunun aranacağı düzenlenmiştir. Buna
göre, grev oylamasına katılanların yarısından bir fazlasının grevin uygulanmamasına karar vermesi durumunda işçi sendikası alınan grev kararını
uygulayamayacaktır (6356, m.61/3).
Ayrıca yeni kanuna göre grev ve lokavt yasaklarının kapsamı daraltılmıştır (Canpolat, 2012, 18). Bu bağlamda, noter hizmetleri, aşı ve serum
imal eden işyerleri, hastane dışındaki klinik, sanatoryum, prevantoryum,
dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde, eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım yerleri ve huzur evlerinde grev ve lokavt yasağı
kaldırılmıştır. Grev ve lokavt yasağı sadece hayatî nitelik gösteren temel
kamu hizmetleri ile sınırlandırılmıştır (6356, m.62).
Yeni Kanun ile birlikte grev ve lokavtta işçi alma ve başka işe girme yasağı konusunda 2822 sayılı Kanundaki esaslar korunmakla birlikte uygulamada tartışmalara neden olan greve katılamayacak işçilerden ölen veya
kendi isteğiyle ayrılanların yerine işçi alınıp alınamayacağına açıklık getirilmiştir. Şöyle ki, greve katılamayacak ve lokavta maruz bırakılamayacak
işçilerden, ölen, kendi isteği ile ayrılan veya iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilenlerin yerine yeni işçi alınabilecektir. Greve katılamayan veya
katılmaktan vazgeçen işçiler, kendi işlerinde çalıştırılabilecekler fakat bu
işçilere greve katılan işçilerin işleri yaptırılamayacaktır (6356, m.64).
Son olarak Kanuni bir grev sırasında kusurlu hareketler sonucu bir zarar meydana gelmişse, kusurlu görülen işçi ya da yöneticilerin şahsi sorumluluğu getirilmiş, sendika tüzel kişiliği bu kusurlu hareketlerden dolayı
sorumlu tutulmamıştır. Buna göre, grev esnasında sendika kararı olmadan
gerçekleştirilen bireysel eylemlerden kaynaklanan işyeri zararlarının sorumluluğu eylemi gerçekleştirenlere yüklenerek, sendikalar üzerindeki sorumluluk kaldırılmıştır (6356, m.64/5). Ceza hükümleri yönünden ise 6356
sayılı Kanun 2821 sayılı Kanunda yer alan ve hapis hükümlerini içeren
cezaları maktu idari para cezalarına dönüştürmüştür (6356, m.79).
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V-SONUÇ
Türk endüstri ilişkileri sisteminde yer alan birçok konuda değişikliklere
yer veren 6356 sayılı Kanunun, işçi ve işverenlere hak ve hürriyetleri bakımından daha özgürlükçü yapıda hazırlandığı ifade edilmiştir. Nitekim yeni
kanunun hazırlanmasında önceki kanunlar döneminde uygulamada yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik getirilen önerilerin değerlendirilmesi esas alınmıştır. Gelinen noktada yaklaşık otuz yıldan bu yana
uygulanan eski kanunların yerine günümüz koşullarını içeren, örgütlenme
önündeki engelleri kaldırmayı, çalışma barışını sağlamayı, uygulamadan
kaynaklanan sorunları gidermeyi, Türk endüstri ilişkileri sistemini ileri taşıyarak çağın değerlerini yansıtmayı amaçlayan yeni bir rejimin getirilmesi iş hayatına olumlu katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan kanunda yer alan
bazı hükümlerin muğlâk olarak metne geçirilmesi uygulamada ilk etapta
karışıklıklara neden olabilecektir. Ortaya çıkabilecek bu karışıklıkların ise
mevzuatta sıkça rastlanıldığı üzere yargı kararları ile şekilleneceği anlaşılmaktadır.
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ÖZEL HASTANELER TARAFINDAN AYAKTA VE YATARAK
TEDAVİLERDE ALINACAK İLAVE ÜCRET MİKTARI
Arif Türker KIZILOVA*
I-GİRİŞ
Son yıllarda özel sağlık kurumları, sağlık sistemi içerisinde önemi
hiç de azımsanmayacak bir paya sahip olmuştur. Hiç şüphesiz özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık sistemi içindeki bu payının artmasında
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı yasa,2006) ile birlikte sağlık hizmetlerinin satın alınması yönteminin
benimsenmesinin önemli bir rolü olmuştur. Sağlık hizmet sunucularından
alınacak sağlık hizmetlerine ilişkin temel sorun, sağlık hizmetleri için ödenecek bedellerin saptanmasıdır. Özel hastaneler tarafından sunulan sağlık
hizmetleri karşılığı genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olunan
kişiler adına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen tutarlara
ek olarak belirlenen tavan dâhilinde ilave ücret alınmaktadır. Uygulamada
karışıklıklara neden olan ilave ücret hakkında hazırlanan bu çalışmamızda,
sağlık hizmet sunucuları tarafından ayaktan ve yatarak tedavide sunulan
sağlık hizmetleri karşılığı alınan ilave ücret tutarlarına açıklık getirilmesi
amaçlanmıştır.
II- İLAVE ÜCRETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Bilindiği üzere; ilave ücret, 5510 sayılı Kanunun 73.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ilave ücret; Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
Komisyonu tarafından belirlenen sağlık hizmetlerine ek olarak, Bakanlar
Kurulunca belirlenen tavan dâhilinde alınan tutarlar olarak ifade edilmiştir.
Kural olarak kamu sağlık hizmet sunucuları ilave ücret alamaz. Ancak kanun buna otelcilik hizmetleri, öğretim üyesi ücreti ve istisna sağlık hizmeti
ücretlerini istisna saymıştır(Güzel, Okur ve Caniklioğlu,2012,945). Madde
metninden de anlaşılacağı üzere; özel sağlık hizmet sunucuları tarafından
alınacak ilave ücretin miktarı piyasa koşullarına bırakılmamış ve ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır (Ekmekçi ve
* Bursa SGK İl Müdürlüğü-Sosyal Güvenlik Denetmeni, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Adli
Bilirkişisi
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Tuncay,2009,406). Bu bağlamda Bakanlar Kurulunun 12.03.2012 tarih ve
2012/2939 sayılı kararı gereği; vakıf üniversiteleri dâhil sözleşmeli sağlık
hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla %90’ına kadar ilave ücret alabilmektedirler.
Belirlenen bu tavan dâhilinde hesaplanacak ilave ücret tutarlarına ilişkin oranların tespiti SGK tarafından yapılmaktadır (5510, m.73/II). Diğer
bir anlatımla Kurum, yayımladığı Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve
İlave Ücret Alınması Hakkındaki Yönerge ile özel sağlık hizmet sunucularını alınabilecek ilave ücreti belirlemek amacıyla puanlandırmaktadır.
A- İLAVE ÜCRET ORANININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN
ÖLÇÜTLER
SGK, özel hastaneleri her yıl, yılda bir kez yaptığı ve aşağıda belirtilen
her bir kriterden aldığı puanların toplanması sonucu toplam 1000 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Değerlendirmeye esas kriterler;
hizmet kalite standartları (250 puan), hastane hizmet dilim endeksi (550
puan), kapasite (100 puan) ve çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar şeklinde sıralanabilir (Yönerge, m.6). Bu kriterlerden hizmet kalite standartları faktör puanı, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan hastane hizmet
kalite standartları dikkate alınarak hesaplanır. Hastanenin bu bölümde aldığı puan, yapılan değerlendirmeyle ortaya çıkan yüzdelik dilimin 250 ile
çarpımı sonucu tespit edilir (Yönerge, m.7). Hastane hizmet dilim endeksi
faktörü ise, hastanelerin sunmuş oldukları sağlık hizmetlerine ilişkin MEDULA sistemi verileri esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu faktörün yüzdelik dilimi ise 550 puan ile çarpılarak değerlendirilmeye katılır (Yönerge,
m.9). Özel hastane puanına etki eden diğer bir ölçüt olan kapasite faktörü,
her yıl Ekim ayında hastane tarafından Kuruma yapılan bildirimler esas
alınarak bulunur. Buna göre; özel hastanenin Kuruma bildirdiği toplam yatak, yoğun bakım yatağı, yatak başına düşen kapalı alan, ameliyathane oda
ve hemşire sayıları Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca
tespit edilmekte ve yapılan puanlama hastane puanlarının belirlenmesini
yürütecek Komisyona bildirilmektedir (Yönerge, m.10). İlave ücret oranının tespitinde yararlanılan son kriter ise çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar faktörüdür. Bu kriter; günlük prime esas kazanç tutarları ile
personel devir hızının değerlendirilmesi esasına dayanır ve kriter dahilinde
232

MART - NİSAN 2013

MALİ

ÇÖZÜM

alınabilecek toplam puan 100’dür (Yönerge, m.11).
Hastane puanlarının belirlenmesini yürüten Komisyon, belirtilen faktör
puanlarının toplanması sonucu hastane puanını hesaplamaktadır. Belirtmeliyiz ki; özel hastaneler her yılın 1 Ocak tarihi itibariyle aldıkları hastane
puanlarını ve alabilecekleri ilave ücret oranını hastaların bulundukları ortamlara asmak zorundadır. Özel hastanelerden; almış oldukları puan sonucu 0-200 arası olanlar %30, 201-300 arası olanlar %45, 301-400 arası %60,
401-600 arası %75 ve 601-1000 arası %90 oranında ilave ücret alabilmektedirler (Yönerge, m.13).
Sağlık hizmet sunucuları, SGK tarafından belirlenen sağlık hizmet bedellerinin yayınından sonra otuz gün içinde belirleyecekleri sağlık hizmet
fiyatlarını Kuruma bildirmek zorundadır. Bildirilen bu fiyatlarla ilgili değişiklikler de beş iş günü içinde Kuruma bildirilmelidir(Güzel, Okur ve
Caniklioğlu,2012,945).
İlave ücret alınmasına ilişkin hususlara yer veren diğer bir düzenleme
ise Sağlık Uygulama Tebliği’dir (SUT). Buna göre; sağlık hizmet sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez. Özel hastanenin, sunduğu
sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya
hasta yakınının yazılı onayını alması gerekmektedir. Hastane, yazılı onay
almaksızın yaptığı işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek
ilave ücret talebinde bulunamaz. Acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurulması ve acil halin sona ermesi halinde ise acil halin sona
erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/
hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme
Formu” kullanılarak, yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur
(SUT, m.3.3).
Son olarak, SGK ile sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı
başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100
TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli
Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte
hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı
olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler
hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde
elektronik ortamda da sağlanabilir (SUT, m.3.3.1).
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B- AYAKTAN TEDAVİDE ALINABİLECEK İLAVE ÜCRET 		
TUTARLARI
Genel olarak, hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bulunduğu yerde yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin sağlanması, ayaktan tedavi
olarak kabul edilir. İlave ücret alınması konusunda yaşanan sıkıntıların
büyük çoğunluğu ayaktan tedavide karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılan sağlık hizmet sunucularının ayaktan tedavide fiyatlandırmaya
esas sınıflandırılması SUT eki “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayaktan
Tedavide Sınıflandırılması Listesi”nde (EK-10/A) yer almaktadır. Listede
özel sağlık hizmet sunucuları; tıp merkezi, dal merkezi ve özel hastane olarak sınıflandırılmıştır (SUT, Ek-10/A). Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu
tarafından belirlenen Kurumca ödenecek bedeller SUT ve eki listelerde yer
almaktadır. “Ayaktan tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında; sağlık
kurumlarında ayaktan her bir başvuru için, SUT eki“Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurumları Sınıf ve Kodları Listesi” nde (EK-10/A) bulunduğu sınıfa göre belirlenmiş olan SUT eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme
Listesi” nde (EK-10/B) yer alan tutarlar esas alınarak ödeme yapılır(SUT,
m.4.2.1.B.1). Aşağıda yer alan tabloda ise özel sağlık hizmet sunucuları tarafından ayaktan tedavide muayene yapılan dal bazında alınabilecek ilave
ücret tutarları gösterilmektedir.
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Tablo 1: Ayaktan Tedavide Alınabilecek İlave Ücret Tutarları
MUAYENE
YAPILAN BRANŞ
Acil Tıp
Ağız,Diş,Çene
Hastalıkları ve
Cerrahisi
Aile Hekimliği
Algoloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi1
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Endokrinolojisi2
Çocuk İmmünolojisi
Çocuk Kalp ve Damar
Cerrahisi
Çocuk Psikiyatrisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Ürolojisi
Deri ve Zührevi Hastalıkları
El Cerrahisi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Gastroenteroloji Cerrahisi
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
K-B-B Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik Cerrahi
Pratisyen Hekim
Psikiyatri
Spor Hekimliği
Üroloji

İLAVE ÜCRET ORANI (%)
SGK’NIN
90
75
60
45
30
BELİRLEDİĞİ
HASTA/HASTA
YAKINI
TARAFINDAN
ÜCRET (TL)
ÖDENECEK İLAVE ÜCRET (TL)*
0
0
0
0
0
24,00

23,33

19,44

15,55

11,66

7,78

29,00
27,00
25,00
29,00
29,00

0
28,19
26,24
24,30
28,19
0

0
23,49
21,87
20,25
23,49
0

0
18,79
17,50
16,20
18,79
0

0
14,09
13,12
12,15
14,09
0

0
9,40
8,75
8,10
9,40
0

28,00

27,22

22,68

18,14

13,61

9,07

30,00
25,00
26,00
25,00
24,00

29,16
24,30
25,27
24,30
23,33

24,3
20,25
21,06
20,25
19,44

19,44
16,20
16,85
16,20
15,55

14,58
12,15
12,64
12,15
11,66

9,72
8,10
8,42
8,10
7,78

25,00

24,30

20,25

16,20

12,15

8,10

28,00
28,00
25,00
26,00
23,00
28,00
31,00
28,00
34,00
24,00
29,00
24,00
26,00
30,00
26,00

27,22
27,22
24,30
25,27
22,36
27,22
30,13
27,22
33,05
23,33
28,19
23,33
25,27
0
29,16
0
25,27

22,68
22,68
20,25
21,06
18,63
22,68
25,11
22,68
27,54
19,44
23,49
19,44
21,06
0
24,30
0
21,06

18,14
18,14
16,20
16,85
14,90
18,14
20,09
18,14
22,03
15,55
18,79
15,55
16,85
0
19,44
0
16,85

13,61
13,61
12,15
12,64
11,18
13,61
15,07
13,61
16,52
11,66
14,09
11,66
12,64
0
14,58
0
12,64

9,07
9,07
8,10
8,42
7,45
9,07
10,04
9,07
11,02
7,78
9,40
7,78
8,42
0
9,72
0
8,42
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Kaynak: SUT eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi” nde (EK-10/B)
yer alan tutarlar esas alınarak tablo oluşturulmuştur.
* Hasta veya hasta yakını tarafından ödenecek ilave ücret tutarı %8
KDV ilave edilerek hesaplanmıştır.
C- YATARAK TEDAVİDE ALINABİLECEK İLAVE ÜCRET 		
TUTARLARI
Sağlık kurumlarında yatış tarihinden hastanın taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedavi, yatarak tedavi olarak kabul edilmektedir (SUT,
m.4.1.2.A.1). İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, SUT eki EK-9 Listesinde yer alıyorsa
“tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme” yöntemi ile EK-9 Listesinde yer
almıyorsa, “hizmet başına ödeme” yöntemi ile fatura edilir. Ancak, EK-9
Listesinde yanında (*) işareti bulunan işlemler ve SUT metninde EK-9
Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler dışında kalan EK-9
Listesindeki işlemler, üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından SUT
eki EK-8 Listesinden de fatura edilebilir (SUT, m.4.2).
Her iki listede de yer alan işlem puanları ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen 0,593 katsayısının çarpımı sonucu
elde edilen tutarlar hizmet bedellerini oluşturmaktadır (SUT, m.4.2.16).
Aşağıda yer alan tablolarda özel sağlık hizmet sunucuları tarafından yatarak tedavide hastaya uygulanan işlemler örnekleme yoluyla seçilmiş ve
her iki ödeme yöntemine göre SGK tarafından hasta için özel sağlık hizmet
sunucusuna ödenecek tutarlar ile ilave ücret oranlarına göre hasta/hasta
yakınınca ödenecek olan ilave ücret tutarlarına ayrı ayrı yer verilmiştir.
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Tablo 2: Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme Yöntemine Göre
Yatarak Tedavide Alınabilecek İlave Ücret Tutarları
SUT
İŞLEM
KODU

İŞLEM
ADI

İLAVE ÜCRET ORANI (%)

İŞLEM
PUANI

SGK’NIN
BELİRLEDİĞİ
ÜCRET (TL)

4.175,38

2.674,00

2.406,60

2.005,50

1.604,40

1.203,30

802,20

90

75

60

45

30

HASTA/HASTA YAKINI TARAFINDAN ÖDENECEK
İLAVE ÜCRET (TL)*

P602430

Ağız ve
çene rezeksiyonu
gerektiren
malign
tümörleri

P604320

Kalıcı kalp
pili ve
epikardial
elektrod
yerleştirilmesi

3.005,08

1.924,56

1.732,10

1.443,42

1.154,73

866,05

577,36

P604910

Koroner arter by-pass,
karotid
endarterektomi +
patch plasti

16.486,51

10.558,62

9.502,75

7.918,96

6.335,17

4,751,37

3.167,58

P610990

Büyük kemik kırıkları cerrahi
tedavisi,
açık IMN

2.082,63

1.333,80

1.200,42

1.000,35

800,28

600,21

400,14

P618201

Orta kulağa
işitme
cihazları
yerleştirilmesi

2.698,15

1.728,00

1.555,20

1.296,00

1.036,80

777,60

518,40

P704951

Yurt içi
kemik iliği
bankalarından kemik
iliği temini

25.295,11

16.200,00

14.580,00

12.150,00

9.720,00

7.290,00

4.860,00

P802540

4 sistem
selektif
serebral
anjio

883,64

565,92

509,32

424,44

339,55

254,66

169,77

P611840

Parmak
replantasyonu,

6.745,36

4.320,00

3.888,00

3.240,00

2.592,00

1.944,00

1.296,00

P609871

Obezite,
by-pass

7.588,53

4.806,00

4.325,40

3.604,50

2.883,60

2.162,70

1.441,80

Kaynak: SUT eki “Tanıya Dayalı İşlem Listesi” nde (EK-9) yer alan
tutarlar esas alınarak tablo oluşturulmuştur. *Hasta veya hasta yakını tarafından ödenecek ilave ücret tutarı %8 KDV ilave edilerek hesaplanmıştır.
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Tablo 3: Hizmet Başına Ödeme Yöntemine Göre Yatarak Tedavide
Alınabilecek İlave Ücret Tutarları
SUT
İŞLEM
KODU

İŞLEM ADI

İLAVE ÜCRET ORANI (%)

İŞLEM
PUANI

SGK’NIN
BELİRLEDİĞİ
ÜCRET (TL)

90

75

60

45

30

HASTA/HASTA YAKINI TARAFINDAN
ÖDENECEK İLAVE ÜCRET (TL)*

804.190

MR, beyin

109,61

70,2

98,64

52,65

42,12

31,60

21,06

520.070

Genel Anestezi
Muayene

75,04

48,06

43,25

36,04

28,84

21,63

14,42

530.060

Biyopsi, cerrahi,
derin

170,17

108,98

98,08

81,74

65,39

49,04

32,69

530.580

Yara pansumanı

7,08

4,54

4,08

3,40

2,72

2,04

1,36

610.020

İnce barsak
transplantasyonu

11.000,00

7.045,00

6.340,50

5.283,75

613.180

Menüsküs onarımı

450,25

288,34

259,50

216,25

173,00

129,75

86,50

618.190

Kepçe kulak
onarımı

400,17

256,28

230,65

192,21

153,76

115,32

76,88

618.590

Böbrek biyopsisi

478,92

306,70

276,03

230,02

184,02

138,01

92,01

800.735

Beyin Reseptör
Çalışması

16.946,37

10.854,00

9.768,60

8.140,50

611.480

Ampute parmak
için güdük onarımı

239,46

153,36

138,02

115,02

92,00

69,00

46,00

618.580

Atnalı böbrek
revizyonu

1.200,51

768,85

692,00

576,63

461,31

345,98

230,65

621.340

Prostat kanserinde
laparoskopik
lenfadenektomi

640,76

576,68

480,57

384,45

288,34

192,22

700.540

24 saat EKG kaydı
(Holter)**

64,80

58,32

48,60

38,88

29,16

19,44

4.227,00 3.170,25 2.113,50

6.512,40 4.884,30 3.256,20

1.000,51

101,18

Kaynak: SUT eki “Sağlık Kurumları Puan Listesi” nde (EK-8) yer alan
tutarlar esas alınarak tablo oluşturulmuştur.
* Hasta veya hasta yakını tarafından ödenecek ilave ücret tutarı %8
KDV ilave edilerek hesaplanmıştır.
**En az 22 saatlik kaydının olması durumunda faturalandırılabilir.
Aynı sağlık hizmeti sunucusunca yılda bir kez faturalandırılabilir.
Tanıya dayalı ödeme listesi işlem puanlarına; yatak bedeli, yatış dönemindeki muayeneler ve konsültasyonlar, operasyon ve girişimler, anestezi
ilaçları, ilaç (Kan ürünleri hariç), kan bileşenleri (Eritrosit süspansiyonu,
tam kan, trombosit, plazma, ve benzeri), sarf malzemesi, anestezi bedeli,
laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, refakatçi bedeli (Tıbbi zorunluluk halinde) gibi tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup
ayrıca faturalandırılamaz (SUT, m.4.2.2.B).
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Belirtmeliyiz ki; yukarıdaki tablolarda yer alan tutarlara ek olarak sağlık
hizmetleri için kanunun 72 ve 73 ncü maddeleri dışında ayrıca hasta veya
hasta yakınlarından katılım payı alınması düzenlenmiştir. Ancak yatarak
tedavilerde katılım payı alınmaz. Buna göre; kanunda istisna sayılan haller
dışında sağlık hizmeti almak isteyenlerin ayaktan tedavide 2 TL muayene
katılım payı ödemesi öngörülmüştür (5510, m.68). Kurum, bu tutarı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları için on katına kadar arttırmaya yetkilidir. Bu anlamda ikinci ve üçüncü resmi sağlık kurumlarında
alınacak katılım payı tutarı 5, ikinci ve üçüncü özel sağlık kurumlarında
katılım payı tutarı ise 12 TL olarak belirlenmiştir (Kurt, Göktaş, Özdamar
ve Çakar, 2012,332).
D-İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK KİŞİLER
1005 sayılı Kanun hükümlerine göre Şeref aylığı alan kişilerden, 2330
sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden ve Harp malullüğü
aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan
ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri hariç
olmak üzere ilave ücret alınamaz (SUT,m.3.3.2). Belirtmeliyiz ki; yukarıda sayılan kişilerden ilave ücret alınmaması Kurumla sözleşmeli resmi
sağlık kurum ve kuruluşlardan sevk koşuluna bağlı ise de bu koşul yapılan
değişiklikle kaldırılmıştır.1
E-İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ
İlave Ücret alınmayacak sağlık hizmetleri ise şunlardır; acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi
hizmetleri, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yeni doğan verilen sağlık hizmetleri, organ doku ve kök hücre nakilleri,
doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, diyaliz tedavileri ve kardiyovasküler cerrahi işlemleri (SUT, m.3.3.2).
SGK’nın, 2012 yılı için özel sağlık hizmet sunucularından (SHS) sağlık hizmeti satın alım sözleşmesinde hasta veya hasta yakınından Kurum
1 19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 nci
maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer
alan “kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır. Buna göre; bu kişilerin özel sağlık hizmet sunucularına yaptıkları başvurularda ilave ücret alınmayacaktır.
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mevzuatına aykırı şekilde ilave ücret alındığının tespiti halinde cezanın
SHS’ye tebliğ edildiği tarihten önceki bir yıllık fatura ortalaması 10.000
TL’ye kadar olan SHS’ler için 1.000 TL, 100.000 TL-500.000 TL olan
SHS’ler için 2.000 TL, 500.000 TL-1.000.000 TL olan SHS’ler için 4.000
TL, 1.000.000 TL üzeri olan SHS’ler için 6.000 TL’den az olmamak kaydıyla her bir kişi için fazla alınan ilave ücret bedelinin beş katı tutarında cezai şart uygulayacağı bilinmesi gereken hususlar içerisinde yer almaktadır.
III-SONUÇ
Özel sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde
yaşanan sıkıntıların çoğunluğunu, ilave ücret alınmaması gereken kişiler ve
hallerde sağlık hizmet sunucuları tarafından ilave ücret talep edilmesi veya
gerekenden daha fazla ilave ücret alınması oluşturmaktadır. Bu alanda yaşanan suiistimallerin önüne geçmek adına getirilen cezai şart uygulamaları
sağlık hizmet sunucularına ciddi mali yükümlülükler getiriyorsa da ceza
yöntemi ile suiistimalleri engellemenin çok da mümkün olmadığı yaşanan süreçte görülmüştür. Diğer taraftan sağlık hizmet sunucuları, SGK’nın
ilave ücret oranlarını yeteri düzeyde artırmaması konusunda şikâyetlerini
sıkça dile getirmektedirler.
İlave ücret oranlarının ileride SGK tarafından yeniden güncellenmesi beklenmekteyse de günümüzde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine
göre belirlenen tutarlar sağlık hizmet sunucuları tarafından alınabilecek üst
sınırları ifade etmektedir. Cezai şart uygulaması hükümlerine rağmen kendilerinden fazla veya haksız olarak ilave ücret alındığını iddia eden hasta
veya hasta yakınlarının sağlık hizmet sunucularından alacakları ayrıntılı
fatura dökümleri ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sağlık
Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Sağlık
hizmetini alan kişiler bu fatura ile SGK’ya müracaat ettiğinde öncelikli
olarak inceleme yapılır ve ardından belirlenen tutar fatura karşılığı kişilere
ödenir.
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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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KARBON KREDİLERİNİN ULUSLARARASI MUHASEBE
STANDARTLARI KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ACCOUNTING FOR CARBON CREDITS UNDER INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Doç. Dr. Figen ÖKER*
Öğr. Gör. Dr. Hümeyra ADIGÜZEL**
Öz
Kyoto Protokolü’nün ilk taahhüt döneminde bazı ülkeler emisyon azaltımı yükümlülüğü altına girerken Türkiye protokole taraf olmasına rağmen özel koşulları nedeniyle böyle bir yükümlülük altına girmemiştir. Protokole göre emisyon azaltımı yapan işletmeler emisyon primi kazanırken,
emisyon fazlası olan işletmeler emisyon kredisi satın almak durumundadır.
Yükümlülük altına giren ülkelerde emisyon azaltım hedeflerine yardımcı
olmak üzere esneklik mekanizmaları geliştirilmiş ve zorunlu karbon piyasaları oluşmuştur. Emisyon azaltma yükümlülüğü olmayan ülkelerdeki
işletmelerin emisyon azaltım projeleriyle elde ettikleri karbon sertifikaları
ise gönüllü piyasalarda işlem görmektedir.
Karbon piyasalarının oluşması pek çok alanda yeni düzenlemelerin yapılmasını gerektirmiştir. Düzenleme yapılması gereken konulardan biri de
karbon varlıklarının ve diğer ilişkili hesapların nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgilidir. Bu konuda henüz ne Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu ne de Amerika Birleşik Devletleri’nin muhasebe politikalarını belirleyen Finansal Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanmış
bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bu çalışmada, zorunlu ve gönüllü piyasalarda karbon kredilerinin ve
ilişkili hesapların nasıl raporlanacağı uluslararası muhasebe standartları
çerçevesinde ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Karbon Kredileri, Emisyon Ticareti, Karbon Piyasaları, IFRIC-3

* Bahçeşehir Üniversitesi
** Bahçeşehir Üniversitesi
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Abstract
During the first commitment period of the Kyoto Protocol, many developed countries were forced to restrict carbon emissions. Although Turkey
was one of the signatory countries of Kyoto protocol, due to some special
conditions, it was not required to restrict its carbon emissions. Flexible
mechanisms were developed to assist countries responsible for reducing
their carbon emissions, and regulated carbon markets were introduced.
Carbon credits which are provided by organizations in countries with no
responsibility to restrict their carbon emissions are traded in voluntary
markets.
There has been no authoritative guidance published on this issue by
the International Accounting Standards Board or the Financial Accounting
Standards Board. This study focuses on how to measure and report the
carbon allowances and carbon credits under both regulated and voluntary
markets.
Key Words: Carbon Credits, Emission Trading, Carbon Markets, IFRIC-3.
Küresel ısınmanın iklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla 1992 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMİDÇS) imzaya açılmış ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere göre sera gazı emisyonunda
daha fazla sorumluluğu olduğu düşünülerek, sözleşmeye taraf ülkeler farklı yükümlülüklerine göre üç gruba ayrılmıştır (BMİDÇŞ, 1992) . Sözleşmede Ek-1 ülkeleri olarak belirlenen ülkeler sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak, sera gazı yutaklarını korumak ve geliştirmek, ayrıca, iklim
değişikliğini önlemek için aldıkları önlemleri ve izledikleri politikaları
bildirmekle yükümlüdür (BMİDÇŞ, Madde 4, 1992). Ek-2 ülkeleri birinci
grupta üstlendikleri yükümlülüklere ek olarak çevreye uyumlu teknolojilerin özellikle gelişme yolundaki taraf ülkelere aktarılması veya bu teknolojilere erişimin teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve finanse edilmesi
alanlarında adımlar atmakla sorumlu tutulmuşlardır (BMİDÇŞ, Madde 4,
1992, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, www.mfa.gov.tr, 2012).
Üçüncü grupta yer alan Ek-1 dışı ülkeler ise sera gazı emisyonu ile ilgili
yükümlülükleri olmayan taraf ülkelerdir.
BMİDÇS kapsamında gelişmiş ülkelerin kararlı ve bağlayıcı yükümlü18
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lükler almalarını sağlamak amacıyla 1997 yılında Kyoto’da yapılan 3. Taraflar Konferansı’nda Kyoto Protokolü kabul edilmiş ve imzaya açılmıştır.
Bu protokol ile taraf ülkeler emisyon miktarlarını 2008-2012 yılları olan
ilk taahhüt döneminde, 1990’daki seviyesinin en az %5 altına çekmeyi kabul etmiştir (UNFCCC, 1997).
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS)
2001 yılında Marakeş’de gerçekleşen konferansında Türkiye özel koşulları göz önünde bulundurularak Ek-1 ülkeleri arasına alınmıştır. Türkiye yüksek nüfus artış hızına sahip olmasına rağmen, kişi başı sera gazı
emisyonu ve birincil enerji tüketimi miktarında düşük değerlere sahiptir.
Ayrıca sanayileşme seviyesi olarak henüz diğer Ek-1 ülkeleri ile karşılaştırılabilir seviyede olmaması, Türkiye’nin Ek-1 ülkeleri arasında emisyon
kısıtlaması olmayan özel bir konuma sahip olmasına olanak sağlamıştır.
Bu gelişmenin ardından Türkiye BMİDÇS’ye 2004 tarihinde taraf olmuştur. Türkiye BMİDÇS’nin ardından 2009’da Kyoto Protokolüne de taraf
olmuş ve iklim değişikliği ile küresel mücadelede yerini almıştır. (Çevre
ve Orman Bakanlığı, 2011).
Protokolün 2008-2012 yılları arasındaki ilk taahhüt döneminde Türkiye’nin
sorumluluğu her yıl sera gazı emisyon envanteri raporunu çıkarmak, her
dört yılda bir iklim değişikliği ulusal bildirimini hazırlamak ve raporları
BMİDÇS sekretaryasına sunmak şeklinde belirlenmiştir (Çevre ve Orman
Bakanlığı, 2011).
Protokole göre emisyon azaltımı yapan işletmeler emisyon primi kazanırken, emisyon fazlası olan işletmeler ise emisyon kredisi satın almak
durumundadır. Yükümlülük altına giren ülkelerde emisyon azaltım hedeflerine yardımcı olmak üzere esneklik mekanizmaları geliştirilmiş ve bu
mekanizmalarla yürütülen projelerden elde edilen karbon sertifikalarının
alınıp satıldığı zorunlu karbon piyasaları oluşmuştur. Karbon piyasalarının
oluşması pek çok alanda yeni düzenlemelerin yapılmasını gerektirmiştir.
Düzenleme yapılması gereken konulardan biri de karbon varlıklarının ve
diğer ilişkili hesapların nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgilidir. Türkiye’de
konunun muhasebeleştirme yönü ile ilgili henüz fazla çalışma bulunmamaktadır. Karbon muhasebesi ve finansmanı çerçevesinde yayınlanan bazı
çalışmalarda konu çevre muhasebesi, yönetim muhasebesi, karbon finansmanı gibi farklı yönleriyle ele alınmıştır (Aytulun, 2011; Bezirci, Özpeynirci, & Duman., 2011; Kaya, 2006; Korukoğlu, 2011; Tunahan, 2010).
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Karbon muhasebesi konusunda yapılan az sayıda çalışmadan biri Uyar ve
Cengiz (2011)’in karbon işlemlerine ait muhasebeleştirme konusunu ele
aldığı makaleleridir. Çalışmaları karbon muhasebesi konusunda fikir vermekle beraber, zorunlu veya gönüllü piyasalarda işlem yapan kuruluşlarda
muhasebeleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgi vermemektedir.
Karbon kredilerinin muhasebeleştirilmesini konusunun incelendiği bu
çalışmada, zorunlu ve gönüllü piyasalarda karbon kredilerinin ve ilişkili
hesapların nasıl raporlanacağı uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde detaylı olarak ele alınmaktadır.
KARBON PİYASALARI
Karbon piyasaları karbon emisyonu azaltımı karşılığında elde edilen
karbon kredilerinin el değiştirdiği piyasalar olarak tanımlanabilir. 2005 yılında Kyoto protokolünün yürürlüğe girmesiyle karbon piyasaları hızlı bir
büyüme göstermiştir. 2009 yılı sonunda bu piyasalar üzerinden gerçekleştirilen emisyon azaltımı 8.7 milyar karbondioksit eşdeğer tona ulaşmıştır.
Bu miktarın karşılığı 144.3 milyar dolar olarak hesaplanmıştır (Hamilton,
Sjardin, Peters-Stanley, & Marcelle, 2010).
Kyoto protokolü ile bazı gelişmiş ülkeler için emisyon üst sınırları
belirlenmiştir. Bu ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak için esneklik mekanizmaları geliştirilmiştir. Bu mekanizmalar
yardımıyla azaltılan karbon emisyonları karşılığında işletmeler karbon
sertifikaları kazanmışlar ve bu sertifikaların alınıp satıldığı zorunlu piyasalar oluşmuştur. Bunun yanısıra yükümlülüğü bulunmayan ülkelerde de
gönüllü olarak karbon emisyonlarını azaltacak projeler geliştirilmiş ve
elde edilen azaltımlar sertifikalandırılmaya başlanmıştır. Bu sertifikaların
işlem gördüğü piyasalar gönüllü piyasalar olarak adlandırılmaktadır. 2009
itibariyle zorunlu piyasalar olarak adlandırılan uluslararası karbon piyasalarının toplam değeri 143.9 milyar dolar iken gönüllü piyasaların toplam
değeri sadece 387 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (Hamilton ve ark.,
2010). Toplam karbon piyasaları içinde çok küçük payı olan gönüllü piyasalardaki işlem hacminin % 56’sını henüz emisyon azaltım yükümlülüğü olmayan Amerika Birleşik Devletleri oluşturmaktadır. Benzer şekilde
emisyon azaltım yükümlülüğü olmayan Türkiye temiz enerji konusunda
büyük bir atılım yapmış ve 2009 itibariyle gönüllü piyasalardaki payını
%5’e yükseltmiştir.
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Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları
2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü Ek-B listesinde yer alan
ülkelerin emisyon azaltımı yada kontrollü artış yükümlülüklerini yerine
getirmeleri için bazı mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu mekanizmalar
Temiz Kalkınma Mekanizması, Ortak Yürütme Mekanizması ve Emisyon
Ticareti Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu mekanizmalar aracılığıyla
kurumlar azalttıkları her bir birim karbon için karbon hakkı elde etmekte
ve bu haklarının ticaretini yapabilmektedir (Bailey, 2010; Mavrakis & Konidari, 2003). Tablo 1’de esneklik mekanizmalarını kullanabilecek ülkeler
ve geçerli karbon birimleri listelenmiştir.
Tablo 1: Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları
Katılımcı Ülkeler
Esneklik
Mekanizması
Temiz kalkınma
Mekanizması
Ortak Yürütme
Mekanizması
Emisyon
Ticareti Sistemi

Yatırımcı (Alıcı)

Ev Sahibi (Satıcı)

Ek-B

Ek-1 Dışı

Ek-B

Ek-B

Ek-B

Ek-B

Geçerli Karbon
Birimi
Sertifikalandırılmış
Emisyon Azaltımı
Emisyon Azaltım
Birimi
Tahsislendirilmiş
Miktar Birimi

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011.
Proje temelli esneklik mekanizmalarından biri olan Temiz Kalkınma
Mekanizması Kyoto Protokolü kapsamında yükümlülüğü bulunan bir ülkenin, sera gazı azaltım yükümlülüğü olmayan Ek-1 dışı bir taraf ülke ile
ortak projeler uygulamasını sağlar. Temiz Kalkınma Mekanizmaları sonucunda yükümlülüğü olan ülke proje ile sağlanmış emisyon azaltımı kadar
sertifikalandırılmış emisyon azaltım kredisi elde eder. Gelişmekte olan ülkelere temiz teknoloji transferi sağlayan bu projelerden elde edilen kredilere denk emisyon miktarı, projeye taraf yükümlü ülkeye emisyon azaltımı
olarak yansır. (Çevre ve Orman Bakanlığı,2011).
Diğer proje temelli esneklik mekanizması olan Ortak Yürütme Mekanizması protokol kapsamında emisyon azaltımı ya da kontrollü artış yükümlülükleri bulunan iki ülke arasında gerçekleştirilen projeleri kapsar.
Proje kapsamında emisyon azaltımı sağlayan ev sahibi ülke emisyon kredisi kazanır ve isterse bu krediyi diğer Ek- B ülkesine satabilir (Çevre ve
Orman Bakanlığı, 2011).
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Piyasa temelli bir esneklik mekanizması olan Emisyon Ticaret Sistemi,
iki Ek-B ülkesi arasındaki emisyon ticareti olarak tanımlanabilir. Bu sistemde Kyoto Protokolü Ek-B ülkelerindeki organizasyonlar karbon emisyonunu taahhüt ettiği miktardan daha az bir seviyeye indirmesi halinde bu
ek azaltımı satabilir veya fazla emisyon yapması halinde aradaki farkı piyasadan satın alabilirler. Alınıp satılabilen bir meta haline gelebilmesi için
bu metanın bir ölçü birimi olması gerekmektedir. Emisyon Ticareti’nde
yaygın olarak kullanılan birimler karbondioksit esaslı Avrupa Birliği Tahsisatları Birimi ve Tahsislendirilmiş Miktar Birimi’dir (Bebbington & Larrinaga-Gonzalez, 2008; Chevreux, 2006). Emisyon ticareti birkaç şekilde
uygulanmaktadır. Anahat ve Kredi, Sınırla ve Al-Sat ile Denkleştirme en
fazla bilinenleridir (Cook, 2009).
İngiltere Emisyon Ticareti Sistemi 2002 yılında faaliyete geçen ilk karbon ticareti sistemidir (Roeser, & Jackson, 2002). 2005 yılında faaliyete
geçen Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ise ilk uluslararası karbon
ticaret sistemidir (Tunahan, 2010). 2006 yılında dünya karbon piyasasındaki hacim bazlı işlemlerin %63’ü, 2007’de ise %70’i bu ticaret sistemi
tarafından gerçekleştirilmiştir (Hamilton, Sjardin, Marcello, & Xu, 2008).
Gönüllü Piyasalar
Gönüllü karbon piyasaları bireylerin, işletmelerin, sivil toplum örgütlerinin veya benzer kurumların faaliyetleri sonucu oluşan karbon emisyonlarını gönüllü olarak azaltmaları sonucu elde edilen sertifikaların alınıp
satıldığı bir piyasadır. Bu piyasaların Kyoto kapsamında zorunlu olarak
uygulanan esneklik mekanizmalarından farkı bu piyasalarda işlem gören
emisyon azaltımlarının ulusal yükümlülük kapsamı dışındaki ülkeler için
belirlenmiş politikalar ve hedeflerden bağımsız olarak gönüllülük esasında
gerçekleştirilmesidir. Katılım için bir ön şart bulunmamaktadır (Çevre ve
Orman Bakanlığı, 2008).
Karbon emisyonlarını azaltmak isteyen kuruluşlar geliştirip uyguladıkları projelerle sağladıkları emisyon azaltımları karşılığında karbon sertifikası alırlar. Chicago İklim Borsası’nın yanısıra tezgahüstü diye anılan
diğer gönüllü karbon piyasaları da bulunmaktadır. Gönüllü piyasalardaki
proje süreci zorunlu piyasalardaki sürece benzer şekilde işlemektedir. Proje tasarım dökümanının hazırlanmasından sonra proje bağımsız taraflarca
onaylanır ve ardından resmi kayıt için “standart” alınacak ilgili kuruluşa
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sunulur. Standart kuruluşu tarafından değerlendirilen ve uygun bulunan
projeler için sertifika oluşturulur ve bu sertifikalar gönüllü piyasalarda o
andaki piyasa fiyatından satışa sunulur (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011).
Gönüllü karbon piyasalarının dünya karbon piyasası içinde payı %1 den
daha azdır (Hamilton ve ark., 2010). Bu piyasalarda ticareti yapılan karbon
azaltımlarının kalite, ölçüm ve geçerlilik açısından durumunu netleştirmek
amacıyla belirlenen standartlar içinde en çok kullanılanlar VCS, VER+ ve
Gold Standart’tır (Hamilton, Bayon, Turner, & Higgins, 2007)
Türkiye’nin Karbon Piyasalarındaki Durumu
Mevcut Durum
Türkiye, Kyoto Protokolünün ilk taahhüt dönemi olan 2008-2012 yıllarında karbon emisyonu sınırlaması ile ilgili bir yükümlülüğü bulunmamakla beraber yeni gelişen bu piyasadan yararlanmak, aynı zamanda olası
bağlayıcı gelişmelere karşı hazırlıklı olmak için çalışmalara başlamıştır.
Gönüllü karbon piyasalarında işlem gören ilk projesini 2005 yılında uygulamaya başlayan Türkiye günümüzde yüzden fazla projeyle karbon emisyon azaltımı konusunda hızlı bir gelişme göstermiştir. Türkiye bu dönemde
geliştirilen rüzgâr, jeotermal, hidrolik ve katı atık depolama alanlarından
elektrik üretim projeleri ile elde ettiği karbon sertifikaları yoluyla gönüllü
karbon piyasalarına erişim sağlamıştır.
2011 yılı itibariyle Türkiye’nin gönüllü karbon piyasalarında yer alan
proje sayısı 109 olarak bilinmektedir. Bu projelerden sağlanacak toplam
karbon emisyonu azaltımı yaklaşık 8 milyon karbondioksit eşdeğer ton
olarak öngörülmektedir. Türkiye’de gönüllü karbon piyasasının toplam
hacmi ise yaklaşık 83 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir (Çevre ve
Orman Bakanlığı, 2011).
Gönüllü piyasalarda Kyoto Protokol şartları aranmamakta ama buna
karşılık karbon kredi değerleri daha düşük olmaktadır. Türkiye mevcut durumda zorunlu piyasa koşullarını henüz tam sağlayabilmiş değildir. Dolayısıyla bu piyasalara çok kısıtlı olarak katılabilir. Yapılan anlaşmalara göre
Türkiye, zorunlu piyasa mekanizmaları olarak bilinen Emisyon Ticareti
ve Ortak Yürütme projelerinde yer alamazken Temiz Kalkınma Mekanizmalarında ise sadece yatırımcı ülke olabilmektedir1. Oysa Türkiye artan
1 Bkz Tablo1. Türkiye BMİDÇS Ek-1 de yer almasına rağmen  özel koşulları nedeniyle Kyoto
Protkolü Ek-B listesinde yer almamaktadır. Bu nedenle  Ek-1 dışı ülkeler gibi Temiz Kalkınma
Mekanizmasında yatırımcı ülke olabilmektedir.
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nüfusu ve enerji ihtiyacı ile yatırımcı değil, ev sahibi ülke olmayı hedeflemektedir.
Bununla beraber Türkiye gönüllü piyasalarda kazandığı tecrübesini
stratejik avantaja dönüştürebilir. Kyoto protokolunun son bulması olasılığında ortaya çıkacak belirsizliklerde Türkiye edindiği tecrübeyle her
türlü ikili anlaşma yoluna gidebilecektir. Ayrıca büyük olasılıkla Amerika
Birleşik Devletleri’nde kısa sürede hayata geçirilmesi beklenen emisyon
sınırlaması karbon kredilerine yönelik büyük bir talep yaratacaktır.
2012 Sonrası Senaryolar
2012 sonrasında ise Türkiye iki değişik senaryoyu gözönüne alarak
adımlarını atmalıdır. Birinci senaryo Kyoto protokolünün devam etmesi
senaryosudur. Bu durumda eğer Türkiye gerekli koşulları yerine getirirse
Temiz Kalkınma Mekanizmaları projelerine ev sahibi ülke olma hakkı
kazanacak ve bu piyasalarda işlem yapma imkanı bulacaktır. Bu şekilde
işletmelerin elindeki mevcut gönüllü karbon kredileri zorunlu piyasa kredilerine dönüşecek ve değerleri de önemli ölçüde artacaktır. İkinci senaryo ise Kopenhag Sözleşmesi kapsamında yer alan iki taraflı anlaşmaların
yürürlüğe girmesi senaryosudur. Bu senaryo Türkiye için bazı fırsatları da
beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin karbon yönetim merkezini oluşturması, ulusal karbon kayıt sistemini kurması, ülkedeki tüm karbon değerlerini saptaması, ulusal programlara uygun azaltım faaliyetlerini hazırlaması
gibi koşulları yerine getirmesi halinde büyük ülkelerle ikili anlaşmalara
girmesi ve ev sahibi ülke olarak zorunlu piyasalarda emisyon ticareti yapması sözkonusu olabilecektir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011).
KARBON MUHASEBESİNDEKİ GELİŞMELER
Kyoto Protokolü sonrasında karbon piyasalarının gelişimi işletmeler
açısından yeni bir konu olarak heyacan yaratmış ve bu konu çeşitli yönleriyle tartışılmaya başlanmıştır. Karbon ölçüm metodları, hangi işletmelerin
sınırlamaya tabi olacağı, hangi tür emisyonların kontrol altına alınması gerektiği gibi konular üzerinde oldukça net bir şekilde anlaşmaya varılmıştır.
Tartışma konularından biri olan karbon muhasebesi hala üzerinde anlaşmaya varılamamış alanlardan biridir. Şu anda karbon muhasebesi ile ilgili ne
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ne de Amerika Birleşik Devletleri’nin muhasebe politikalarını belirleyen Finansal Muhasebe
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Standartları Kurulu (FMSK) tarafından yayınlanmış bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak tarihsel gelişimine bakıldığında konuyla ilgili pek çok
girişimde bulunulduğu görülmektedir. 2003 yılında Gelişen Konular Çalışma Kolu (Emerging Issues Task Force) adlı kuruluş konuyu gündemine
taşımış ama kısa bir süre içinde yine gündeminden çıkarmıştır (Fornaro,
Winkelman & Glodstein, 2009). 2004 yılında Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (UFRYK) IFRIC-3 başlığı altında karbon
emisyonlarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir düzenleme ve raporlama
örneği yayınlamış ancak 6 ay kadar sonra çeşitli tartışmalar sonucu bu
düzenleme de geri çekilmiştir (http://www.TMSplus.com/agenda/emissiontrading.htm, 2012). UMSK ve FMSK’nın 2007’de başlattığı ortak çalışmanın 2011’de sonuç vermesi beklenmiş ancak net bir gelişme sağlanamamıştır.
(www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPageEicid=1218220137074, 2012).
Bu dönemde karbon emisyonları ile ilgili yaptırımları olan pek çok işletme raporlama konusunda yetkili kurumlar tarafından yayınlanan düzenlemelerin olmaması nedeniyle kendi muhasebe uygulamalarını geliştirmişlerdir (Fornaro ve ark., 2009).
Bu çalışmada Emisyon Ticaret Sistemin bir uygulaması olan Sınırla ve
Al Sat yöntemi ile Gönüllü Piyasalarda karbon kredilerinin muhasebeleştirilmesi ayrı ayrı ele alınacaktır. Sınırla ve Al-Sat yöntemi Uluslararası
Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi tarafından ele alınmış tek uygulama olması nedeniyle bu çalışmaya dahil edilmiştir. Gönüllü Piyasalar
ile ilgili muhasebeleştirme ise Türkiye’deki uygulamalar açısından önem
taşımaktadır.
Emisyon Ticaret Sisteminde Muhasebeleştirme
Emisyon Ticareti Sisteminde muhasebeleştirme açısından konuyu geniş olarak ele alan ve gelen eleştiriler üzerine geri çekilen IFRIC-3’ün yerine başkaca bir düzenleme yapılmadığı için bu düzenlemeyi incelemekte
yarar vardır.
UFRYK tarafından yayınlanan IFRIC-3’te “Sınırla ve Al-Sat” yöntemi baz alınmıştır (IFRIC-3, 2004). “Sınırla ve Al-Sat” mekanizmasında
kullanılacak hesaplar ve muhasebeleştirme ölçütleri varolan Uluslararası
Muhasebe Standartlarına (UMS)2 dayandırılarak aşağıdaki gibi yorumlanmıştır (IFRIC-3, 2004);
2 Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Uluslararası Muhasebe Standartları’nın (UMS) tam
çevirisidir.
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 Dönem başında işletmelere ülke kotaları çerçevesinde belirlenen
miktarlarda emisyon tahsisatı yapılır. Tahsis edilen emisyonlar maddi olmayan duran varlık olarak bedelleri ise devlet teşviği olarak muhasebeleştirilir (UMS 38, UMS 20).
 Devlet teşviki yolu ile elde edilen karbon emisyon tahsisatları ve
ilgili teşvik ilk muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değerinden, gerçeğe uygun değeri belirlenemediği durumlarda amaçlanan kullanımına hazır
hale getirilmesi ile doğrudan ilişkili giderler yazılı tutarına ilave edilmek
suretiyle muhasebeleştirilir (UMS 38, madde 44).
 İşletme dönem içinde emisyon ürettikçe tahsisatları geri ödeme yükümlülüğü doğmasından dolayı karşılık ayrılır (UMS 37).
 İşletme ilk muhasebeleştirme sonrası tahsisatları ölçerken “maliyet
modeli” veya “yeniden değerleme modeli” kullanabilir.
Yeniden değerleme modeli kullanan bir işletme açısından UMS 38’e
göre muhasebeleştirmenin nasıl yapılacağı Şekil 1’de açıklanmıştır.
Şekil 1: Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme
Modeli ile Muhasebeleştirme®

IFRIC-3’e göre dönem içinde emisyon üretildikçe gider oluşur ve oluşan gider için karşılık ayrılır. Karşılıklar ilk muhasebeleştirilmelerinde gerçeğe uygun değerinden kayıt altına alınır. Karbon emisyonu dolayısıyla
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ayrılan karşılığın gerçeğe uygun değeri tahsisatların raporlama tarihindeki
piyasa değeridir.
IFRIC-3’e göre işletmelere yapılan tahsisatların, yükümlülüklerin ve
tahsisat kullanımlarının muhasebeleştirme ölçütleri Tablo 2’de özetlenmektedir.
Tablo 2: Tahsisat, Teşvik ve Yükümlülüklerin IFRIC 3’e Göre
Muhasebeleştirilmesi
Hesap
Tahsisatlar
(emisyon
hakkı)

İlk
Muhasebeleştirme
Gerçeğe Uygun
Değer

Yükümlülük
(ertelenmiş
gelir)

Gerçeğe Uygun
Değer

Karşılık

Gerçeğe Uygun
Değer

İlk Muhasebeleştirme
Sonrası Değerleme
 Yeniden değerleme
modelinde
fark oluştukça
özkaynaklara
kaydedilir
 Maliyet modelinde
varlık elden
çıkarılırken yeniden
değerlenir
Yapılmaz

Gider oluştukça
gerçeğe uygun
değerinden Kar/Zarara
yansıtılır.

Gelir Tablosuna
Etkisi
Yoktur

Karbon emisyonu
gerçekleştikçe
sistematik olarak
gelir olarak
kaydedilir.
Karbon emisyonu
gerçekleştikçe gider
olarak kaydedilir.

Kaynak: Cook, A. (2009). Emission rights: From Costless Activity to
Market Operations. Accounting, Organizations and Society, 34, 456-468.
Aşağıda IFRIC-3’e göre bir uygulamaya yer verilmiştir.
2011 yılı için devlet tarafından ABC İşletmesine tahsis edilen emisyon üst sınırı 30.000 karbondioksit eşdeğer ton olarak belirlenmiştir. Bu
tahsisat devlet tarafından bedelsiz olarak yapılmıştır. Tahsisatın kullanım
dönemi 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 olup, dönem boyunca karbon salımı
nedeniyle oluşan yükümlülüğün tahsisatlar ile karşılaştırılarak kapatılması
takip eden dönemin ilk üç ayında gerçekleşecektir. İşletme 6 aylık dönemler itibariyle raporlama yapmaktadır. Bir birim karbon emisyonunun piyasa
fiyatı farklı tarihlerde aşağıdaki gibidir;
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Karbon Emisyonu Piyasa Fiyatı;
Tarih
1 Ocak 2011
30 Haziran 2011
31 Aralık 2011

Birim Fiyat
14 TL/birim
16 TL/birim
15 TL/birim

İşletmenin 30 Haziran’a kadar gerçekleşen karbon emisyonu 16.000
karbondioksit eşdeğer tondur. Yapılan değerlendirme sonucunda döneme
ait toplam emisyon tahmini değişmemiş ve 30.000 karbondioksit eşdeğer
ton olarak kalmıştır. Yıl sonunda işletmenin gerçekleşen emisyonu beklentiyi aşmış ve 32.000 karbondioksit eşdeğer ton olarak gerçekleşmiştir. Protokol gereği 2.000 karbondioksit eşdeğer tonluk fazla emisyon yıl sonunda
piyasadan 15 TL birim fiyata satın alınmıştır.
İşletmenin tahsisatlarını ilk muhasebeleştirme sonrası “maliyet yöntemi” veya “yeniden değerleme yöntemi” kullanarak ölçmesi durumunda
muhasebeleştirme Tablo 3’deki gibi olacaktır.
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…..

Diğer Çeşitli Gelir ve Karlar

(14.000 Ton X 14 TL= 196.000 TL)
Maliyet Giderleri Karşılığı
Haklar
480.000

30.000

450.000

Maliyet Yöntemine Göre Muhasebe Kayıtları
Tarih
Hesaplar
Borç
Alacak
01.01.2011 Haklar
420.000
420.000
Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları
(30.000 Ton X 14 TL= 420.000 TL)
30.06.2011 Genel Üretim Giderleri
256.000
256.000
Maliyet Giderleri Karşılığı
(16.000 Ton X 16 TL= 256.000 TL)
30.06.2011 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları
224.000
224.000
Devlet Teşvik Gelirleri
(16.000 Ton X 14 TL=224.000 TL)
31.12.2011 Haklar
30.000
30.000
Kasa
(2.000 Ton X 15 TL=30.000 TL)
31.12.2011 Genel Üretim Giderleri
224.000
224.000
Maliyet Giderleri Karşılığı
[(32.000 Ton X 15 TL)-256.000= 224.000 TL]
31.12.2011 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları
196.000
196.000
Devlet Teşvik Gelirleri

…..

Maliyet Giderleri Karşılığı
Haklar

480.000
480.000

Yeniden Değerleme Yöntemine Göre Muhasebe Kayıtları
Tarih
Hesaplar
Borç
Alacak
01.01.2011 Haklar
420.000
Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları
420.000
(30.000 Ton X 14 TL = 420.000 TL)
30.06.2011 Genel Üretim Giderleri
256.000
Maliyet Giderleri Karşılığı
256.000
(16.000 Ton X 16 TL = 256.000 TL)
30.06.2011 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları
224.000
Devlet Teşvik Gelirleri
224.000
(16.000 Ton X 14 TL= 224.000 TL)
30.06.2011 Haklar
60.000
Maddi Olmayan Duran Varlık
60.000
Yeniden Değerleme Artışı
(30.000 Ton x (16TL-14 TL)= 60.000 TL)
31.12.2011 Haklar
30.000
Kasa
30.000
(2.000 ton x 15 TL= 30.000 TL)
31.12.2011 Maddi Olmayan Duran Varlık
30.000
Yeniden Değerleme Artışı
Haklar
30.000
(30.000 Ton X (16 TL- 15 TL)= 30.000 TL)
31.12.2011 Genel Üretim Giderleri
224.000
Maliyet Giderleri Karşılığı
224.000
[(32.000 Ton X 15 TL)-256.000= 224.000 TL]
31.12.2011 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları
196.000
Devlet Teşvik Gelirleri
196.000
(14.000 Ton X 14 TL= 196.000 TL)
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Tablo 3: Maliyet ve Yeniden Değerleme Yöntemlerine Göre Muhasebe Kayıtları*

* Bu tabloda kullanılan hesaplar ve muhasebeleştirme IFRIC-3 baz alınarak hazırlanmıştır.
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Maliyet yöntemine göre muhasebeleştirmede öncelikle dönem başında devlet tarafından verilen karbon emisyon tahsisatları gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınır. Raporlama dönemlerinde gerçekleşen karbon
emisyonları piyasa fiyatından karşılık ayrılarak giderleştirilir. Teşvikler
ise raporlama dönemlerinde ilk kayıtlı değerinden sistematik olarak kâr
veya zarara yansıtılır. Dönem sonunda tahsisatların üzerinde yapılan karbon emisyonu olması halinde bu miktar piyasadan satın alınır. Bir sonraki
dönemde karbon emisyonu dolayısıyla oluşan yükümlülükler tahsisatlarla
ödenir. Yeniden değerleme modelinde maliyet modelinden farklı olarak ilk
muhasebeleştirme sonrasında mevcut hakların gerçeğe uygun değerinde
değişiklik olması durumunda yeniden değerleme yapılır.
Maliyet ve yeniden değerleme yöntemlerine göre muhasebeleştirme işlemlerinin dönemler itibariyle gelir tablosuna etkileri ve bilançoda sunumları Tablo 4’de görülmektedir.
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Tablo 4: Maliyet ve Yeniden Değerleme Yöntemlerine Göre Bilanço
ve Gelir Tablosu*
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Maliyet Modeli
01.01.2011

Dönen Varlıklar
Kasa
Duran Varlıklar
Haklar
Varlıklar Toplamı
Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar
Maliyet Giderleri Karşılığı
Alınan Devlet Teşvikleri
Ve Yardımları
Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar
Özkaynaklar
Maddi Olmayan Duran
Varlık Yeniden Değerleme
Artışı
Dönem Net Karı Veya Zararı
Yabancı Kaynak Ve
Özkaynak Toplamı
Gelir Tablosu

30.06.2011

31.12.2011

Yeniden Değerleme
Modeli
30.06.2011

-30.000
420.000

420.000

Brüt Esas Faaliyet
Gelirleri
Esas Faaliyet Maliyetleri
(-)
Satılan Mamullerin
Maliyeti
Net Satış Karı
Faaliyet Giderleri (-)
Faaliyet Karı
Diğer Faaliyetlerden Gelir
Ve Karlar
Devlet Teşvik Gelirleri
Diğer Faaliyetlerden Gider Ve
Zararlar (-)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Dönem Net Karı Veya
Zararı

31.12.2011

-30.000

420.000
420.000

450.000
420.000

480.000
480.000

480.000
450.000

256.000
196.000

480.000
0

256.000
196.000

480.000
0

60.000

30.000

-32.000
480.000

-60.000
450.000

-32.000
420.000

-60.000
420.000

Maliyet Modeli

Yeniden Değerleme
Modeli

01.01-30.06

30.06-31.12

01.01-30.06

30.06-31.12

-256.000

-224.000

-256.000

-224.000

224.000

196.000

224.000

196.000

-32.000

-28.000

-32.000

-28.000

* Bu tabloda kullanılan hesaplar ve muhasebeleştirme IFRIC-3 baz alınarak
hazırlanmıştır.
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Gönüllü Karbon Piyasalarında Muhasebeleştirme
Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre maddi olmayan duran varlıklar “fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir ve parasal olmayan varlıklar”
olarak açıklanmaktadır. Bir kaynağın varlık olarak muhasebeleştirilmesi
için geçmişteki bazı olayların sonucu olarak işletme tarafından kontrol edilebilmesi ve işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlaması gerekmektedir.
Gönüllü karbon piyasalarında tarafların geliştirip uyguladıkları projelerle sağladıkları karbon kredileri bu kriterlere uymaktadır. Elde edildiğinde
maliyet bedeli ile maddi olmayan duran varlık olarak kaydedilen karbon
kredileri ilk muhasebeleştirme sonrası “maliyet modeli” veya “yeniden değerleme” modeli ile ölçülebilir3.
Emisyon Ticareti Sisteminde kullanılan “Sınırla ve Al-Sat” yönteminden farklı olarak gönüllü karbon piyasalarında karbon kredileri proje belirli
bir dönem içinde emisyon azaltımı sağladıkça varlık olarak muhasebeleştirilir. Emisyon azaltımı dolayısıyla elde edilen karbon kredileri satıldığında
gelir gerçekleşeceğinden satılana kadar ertelenmiş gelir olarak kaydedilmesi uygundur. Gönüllü karbon piyasalarında uygulanan projelerle sağlanan karbon kredilerinin muhasebeleştirilmesi Tablo 5’de özetlenmiştir.
Tablo 5: Gönüllü Karbon Piyasalarında Karbon Kredilerinin
Muhasebeleştirilmesi ®
Hesap

İlk Muhasebeleştirme

Haklar

Gerçeğe Uygun
Değer

Ertelenmiş
Gelir

Gerçeğe Uygun
Değer

İlk Muhasebeleştirme
Sonrası Değerleme
 Yeniden değerleme
modelinde değer
farkı oluştukça
özkaynaklara
kaydedilir
 Maliyet modelinde
elden çıkarılırken
yeniden değerlenir
Yapılmaz

Gelir Tablosuna
Etkisi
Yoktur

Karbon
Sertifikası
satıldığında
gelir olarak
kaydedilir.

3  Yeniden Değerleme modeli kullanan bir işletme açısından muhasebeleştirme Şekil-1 de ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
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Gönüllü karbon piyasalarında elde edilen karbon kredilerinin muhasebeleştirilmesi bir uygulama ile aşağıda açıklanmıştır.
İşletme 2010 yılında rüzgar santrali projesini tamamlamış ve 2011 yılında faaliyete geçmiştir. 2011 yılı ilk altı aylık dönemin sonunda, uzman
kuruluşlar tarafından yapılan ölçümler sonucu işletmenin 30.000 karbondioksit eşdeğer ton emisyon azaltımı sağladığı belirlenmiştir. Muhasebe
kayıtları için gerekli olan karbondioksit eşdeğer ton ile ilgili piyasa fiyatı
bilgileri aşağıda verilmiştir.
Tarih
30 Haziran 2011
31 Aralık 2011
5 Ocak 2012

Birim Fiyat
16 TL/birim
18 TL/birim
17 TL/birim

Açıklama
Sertifika EdinimTarihi
Dönem Sonu
Sertifika Satış Tarihi

İşletmenin tahsisatlarını ilk muhasebeleştirme sonrası “maliyet yöntemi” veya “yeniden değerleme yöntemi” kullanarak ölçmesi durumunda
muhasebeleştirme Tablo 6’daki gibi olacaktır.
Tablo 6: Gönüllü Karbon Piyasalarında Elde Edilen Karbon
Kredilerinin Maliyet ve Yeniden Değerleme Yöntemlerine
Göre Muhasebeleştirilmesi
Maliyet Yöntemine Göre Muhasebe Kayıtları
Hesaplar
Borçlu
Alacaklı
480.000
Ertelenmiş Gelir
480.000
(30.000 X 16 TL = 48.000 TL)
05.01.2012 Kasa
510.000
Haklar
480.000
Diğer Çeşitli Gelir ve Karlar
30.000
(30.000 X 17 TL = 510.000 TL)
05.01.2012 Ertelenmiş Gelir
480.000
Diğer Çeşitli Gelir ve Karlar
480.000
Tarih
30.06.2011 Haklar
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Yeniden Değerleme Yöntemine Göre Muhasebe Kayıtları
Tarih
Hesaplar
Borçlu
Alacaklı
30.06.2011 Haklar
480.000
Ertelenmiş Gelir
480.000
(30.000 X 16 TL= 48.000 TL)
31.12.2011 Haklar
60.000
Maddi Olmayan Duran
60.000
Varlık
Yeniden Değerleme Artışı
(30.000 X (18-16) TL= 60.000 TL)
05.01.2012 Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden
30.000
Değerleme Artışı
Haklar
30.000
(30.000 X (18-17) TL = 30.000 TL)
05.01.2012 Kasa
510.000
Haklar
510.000
05.01.2012 Ertelenmiş Gelir
480.000
Diğer Çeşitli Gelir ve
480.000
Karlar

Maliyet yöntemine göre muhasebeleştirmede karbon sertifikası elde
edildiğinde maliyet bedeli ile kaydedilir. Karbon sertifikalarının satışı ile
ertelenmiş gelir dönem gelirine dönüşür. Yeniden değerleme yönteminde
maliyet yönteminden farklı olarak karbon sertifikalarının gerçeğe uygun
değerinde değişme olması halinde yeniden değerleme yapılır.
Türkiye’deki bazı işletmelerin elde ettikleri sertifikaları varlık olarak
muhasebeleştirmedikleri, bunun yerine elde ettikleri sertifikaları hemen
satarak gelir olarak kaydettikleri görülmüştür4.
SONUÇ
Kyoto protokolü sonrasında karbon piyasalarının oluşması pek çok
alanda yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirmiştir. Protokol kapsamında
emisyon üst sınırı belirlenmiş ülkelerin bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bazı mekanizmalar oluşturulmuştur. Bunun yanısıra yükümlülüğü bulunmayan ülkelerde de karbon emisyonlarını azaltacak projeler
geliştirilmiş ve elde edilen azaltımlar sertifikalandırılmaya başlanmıştır.
Bu sertifikaların işlem gördüğü piyasalar gönüllü piyasalar olarak adlandırılmaktadır.
4
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Zorunlu piyasalarda muhasebeleştirme ile ilgili ilk resmi düzenleme
2004 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu’nun (UMSK)
yorum komitesi olan Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi tarafından yapılmıştır. IFRIC-3 adı ile anılan bu düzenleme “Sınırla
ve Al-Sat” esasına uygun olarak hazırlanmıştır. IFRIC-3’deki yaklaşımlar
Uluslararası Muhasebe Standartları’nın doğru yorumlanması olsa da, çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Tahsisatların maddi olmayan duran varlık
olarak ve bedellerinin ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilmesi farklı
değerleme yöntemleri nedeniyle gelir tablosu ve bilanço üzerinde muhasebe uygulayıcıları açısından olumsuz etkiler yaratmıştır.
IFRIC-3’e göre maddi olmayan duran varlık olarak yorumlanan tahsisatların muhasebe dönemi başında gerçeğe uygun değerle kaydedilmesi
uygun bulunmuştur. Diğer taraftan elde edilen tahsisatlar için herhangi bir
ödeme yapılmaması nedeni ile bu tahsisatlar gelir olarak kaydedilmeyip
karbon emisyonu gerçekleştikçe sistematik olarak gelir tablosuna aktarılmıştır. Çalışmada yer alan örnekte görüldüğü üzere gerçekleşen emisyonlar karşılık ayırma yoluyla raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değeri
ile giderleştirilmektedir. Aynı raporlama tarihinde ertelenmiş gelir niteliğindeki yükümlülükler edinme bedeli ile sistematik şekilde gelir olarak
kaydedilmektedir. Farklı değerleme yöntemleri sonucu gelir gider dengesinin bozulmuş olması IFRIC-3 yönergesinin gelir tablosu ile ilgili eleştiri
konularından biridir. Maddi olmayan duran varlıklar için yeniden değerleme yönteminin seçilmesi durumunda tahsisatlar raporlama dönemlerinde yeniden değerleme sonucu değişime uğrarken yükümlülükler ile ilgili
yeniden değerleme yapılmaması diğer bir eleştiri konusudur. Tarafımızca
sorunun çözümü için UMS 20’de varlığın edinimiyle ilgili ertelenmiş gelirin yeniden değerlemeye tabi tutulması şeklinde bir düzenleme yapılması
önerilmektedir.
Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi tarafından yayınlanan bu düzenleme farklı yorumlar, değişik görüşler ve oluşan tepkiler nedeniyle yayınlanmasından sadece 6 ay sonra yürürlükten kaldırılmıştır. UMSK, emisyon ticareti sisteminin muhasebeleştirilmesi ile ilgili
yol gösterici olması amacıyla Aralık 2007 itibariyle yeniden bir çalışma
başlatmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinin Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FMSK) ile ortak yürütülen bu projede amaç yeni standartlar
oluşturmak değil var olan bazı standartların (UMS 38, UMS 39 ve UMS
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20) konunun gerekliliklerine göre geliştirilmesidir. 2010 itibariyle UMSK
tarafından konu ile ilgili bazı geçici kararlar alınmıştır. Bu kararlara göre
bir işletmenin devletten bedelsiz olarak aldığı emisyon tahsisatlarının varlık olarak muhasebeleştirilmesi ve gerçeğe uygun değeri ile değerlenmesi
uygun bulunmuştur. Bir diğer geçici karar ise işletmenin emisyon yapıp
yapmadığına bağlı olmaksızın, dönem başında elde ettiği tahsisatlar nedeniyle yükümlülük oluşmasıdır. Bu tarihten sonra yapılan toplantılarda
genel olarak tahsisatı aşan emisyonlar dolayısıyla oluşan yükümlülüklerin
nasıl muhasebeleştirileceği, varlık olarak muhasebeleştirilen tahsisatların
nasıl değerleneceği ve konu ile ilgili oluşan varlık ve yükümlülüklerin
bilançoda nasıl sunulacağı ile ilgili görüşler ortaya konmuş, ama henüz
bağlayıcı kararlar alınmamıştır (http://www.TMSplus.com/agenda/emissiontrading.htm).
Gönüllü piyasalarda elde edilen karbon kredilerinin muhasebeleştirilmesi zorunlu piyasalardaki muhasebeleştirmeden farklılık göstermektedir. Bu piyasalarda işletmelere devlet tarafından yapılmış bir tahsisat veya
teşvik bulunmamaktadır. Dolayısıyla işletmeler projelerden elde ettikleri
karbon azaltımlarını sertifikalaştırdıktan sonra maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirirler. Bu sertifikalar elden çıkarıldığında dönem
geliri olarak kaydedilir.
2005’te 10 milyar dolar, 2008’de 126 milyar dolar olan karbon emisyonları piyasasının 2020 yılında 3.1 trilyon gibi devasa büyüklüğe ulaşacağı beklenmektedir (Capoor ve Ambrossi, 2006; Capoor ve Ambrossi,
2009; Pointcarbon, 2008). Bu konunun hem muhasebe hem de ilgili diğer
alanlardaki düzenleyici kurumlar, akademisyenler ve kullanıcılar tarafından daha fazla tartışılması ve raporlamanın nasıl yapılacağı ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiği açıktır.
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LİSANS VE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN
ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ
DÜZEYLERİNİN VE FARKINDALIKLARININ ÖLÇÜLMESİ:
YALOVA ÖRNEĞİ
MEASURING THE LEVEL OF AWARENESS AND KNOWLEDGE
OF THE GRADUATE AND UNDERGRADUATE STUDENTS ABOUT
TURKEY ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING
STANDARDS: SAMPLE OF İSTANBUL
Öğr. Gör. Dr. Sema ÜLKÜ*
Yrd.Doç.Dr. Ahmet GÖKGÖZ**
Öz
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları seti, muhasebe
alanında dünya çapında ortak bir dil oluşturmak amacıyla ilgili kurumların gösterdikleri çabaların bir ürünüdür. Finansal tabloların ihtiyaca uygun,
karşılaştırabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için oluşturulan standartlar, Türkiye’de 2013 yılından itibaren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun da
yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm işletmeler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, muhasebe alanında eğitim alan lisans ve ön
lisans düzeyindeki öğrencilerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları ve dolayısıyla Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları konusundaki farkındalık ve bilgi düzeylerinin ölçülmesi ile
yüksek öğretim kurumlarının mevcut ders planlarında Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına ne derece yer verildiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır.
Yalova Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerine
uygulanan anket formu, SPSS istatistikî paket programı yardımı ile analiz
edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: UFRS, UMS, TFRS, TMS, Muhasebe Eğitimi,

* Düzce Üniversitesi, Çilimli MYO
** Yalova Üniversitesi, İİBF
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Abstract
The set of Turkey Accounting and Financial Reporting Standarts is a
product of related institutions efforts which intend to create a common
language about accounting area around the world. The standarts, which are
established to prepare relevant, comparable and understandable financial
statements, have become a necessity for all businesses with the enactment
of the new Turkish Commercial Code from 2013 in Turkey. The purpose of
this study, measuring the level of awareness and knowledge of the graduate
and undergraduate students which trained in the field of accounting about
Turkey Accounting and Financial Reporting Standards, and thus about International Accounting and Financial Reporting Standards and revealing
the place of Accounting and Financial Reporting Standards in available
cirruculums which are used the institutions higher education. In the study,
questionnaires were used to collect data. The questionnaires which were
applied to graduate and undergraduate students studying in Yalova University were analyzed with the aid of the SPSS statistical package program.
Keywords: IFRS, IAS, IFRS, IAS, Accounting Education,
1. GİRİŞ
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Uluslararası
Muhasebe Standartları (UMS), muhasebe dünyasında ortak bir dil oluşturulabilmesi için ortaya konan çabaların bir ürünüdür. Daha geniş bir tanımlama yapılacak olursa; uluslararası finansal raporlama standartları anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaca uygun mali tabloların hazırlanmasına ve
bu mali tabloları kullananların, onlardan azamî düzeyde faydalanmasına
olanak sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası toplulukların bir anlaşma
zemininde buluşarak hazırladıkları bir muhasebe setidir.
Her ülkenin kendi kültürel değerlerine uygun farklı muhasebe sistemlerini uygulaması, finansal tabloların düzenlenmesinde ve kullanıcılar tarafından yorumlanmasında çeşitli farklılıklara ve bu farklılıklardan kaynaklanan yanlış anlamalara sebep olabilmektedir. Söz konusu farklılıkları
ortadan kaldırmak ve dünya çapında bir “ortak dil” oluşturabilmek için
atılan önemli bir adım kabul edilen standartlar güncel gelişmeler de dikkate alındığında, bir zorunluluk olarak görülmektedir.
Zaman ve mekân kavramlarının etkinliğini kaybettiği internet dünyası; kişilerin, kurum ve kuruluşların, ulusların veya devletlerin birbirlerine
40
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daha hızlı, daha ucuz ve daha derinden erişebilmesine olanak tanımaktadır.
Ekonomi çevrelerinin ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu
bilgilere erişimi de eski dönemlerle kıyaslandığında kolaylaşmıştır. Fakat
bilgiye ulaşımın kolay olması tek başına yeterli değildir. Önemli olan ihtiyaç duyulan bilginin, ilgili tüm aktörler tarafından aynı derecede anlaşılabilir olmasıdır.
Bu sebeple finansal raporlamada ve muhasebede karşılaştırılabilirlik ve
şeffaflık ihtiyacı, daha da belirgin hale gelmiştir. Bu ihtiyaca cevap vermek
adına finansal raporlamada standartlaşmaya gitmek küresel pazarın etkinliğini güçlendirecektir. Çünkü muhasebe ve finansal raporlama, gelişen
küresel pazarın önemli bir unsurudur ve pazarın etkinliğini zayıflatma ya
da güçlendirme kudretini elinde tutmaktadır. Sistemdeki değişimi zorlayan
temel güç ekonomik bütünleşme ve yaşanan küresel gelişmelerdir. Güvenilir finansal bilgilerin bu süreçteki anahtar rolü, muhasebe meslek mensuplarının önemli aktörlerden biri haline gelmesi ve güvenilir araç kullanmaları zorunluluğudur. Konu ile ilgili olarak Türkiye, dünyadaki ülkelerin
büyük çoğunluğu gibi Uluslararası Muhasebe Standartlarını ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını birebir çevirerek Türkiye Muhasebe
Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını hazırlamıştır.
Türkiye Muhasebe Standartları başlığı altında ele alınan TMS ve TFRS,
AB’ye uyum sürecinde 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulamaya girecektir. Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının en önemli hukuki
dayanaklarından biri de 01.07.2012 tarihinde uygulamaya giren Türk Ticaret Kanunu’dur. Yeni kanuna göre defter tutma, envanter, değerleme ve
finansal tablolar gibi konularda Türkiye Muhasebe Standartları’na vurgular yapılmaktadır.
Bu çalışmada, geleceğin meslek mensupları sayılan, muhasebe alanında eğitim alan lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ve dolayısıyla Uluslararası
Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları konusundaki farkındalık ve
bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, yüksek öğretim kurumlarındaki mevcut ders planlarında Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları’na ne derece yer verildiğinin ortaya çıkarılması çalışmanın
diğer bir amacıdır.
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TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA 		
STANDARTLARI
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Uluslararası
Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarıyla uyum yakalayabilmek
amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile yapılan
telif anlaşması gereği Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının aynen Türkçe tercümesi yapılarak Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hazırlanmış ve 2005 yılından itibaren Resmi Gazete’de yayınlanmıştır (Terzi,
Kıymetli ve Bülbül, 2008, 104-105).
Dünya üzerinde yaşanan sosyal ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ekonomik düzen sebebiyle finansal raporlama konusunda ortak
bir dil geliştirme zorunluluğu, Türkiye’yi uluslararası piyasalarla uyumlu
bir şekilde finansal tablo hazırlamaya itmiştir. Herkes tarafından anlaşılabilir finansal tablolar ile kullanıcılara daha sağlıklı bilgiler sunabilmek
amacıyla 2003 yılında, Sermaye Piyasasındaki muhasebe standartları,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu hale getirilmiştir. 2005 yılından itibaren ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
(İMKB) işlem gören işletmelere UFRS ile uyumlu bir şekilde finansal tablolarını hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. 2012 yılı itibariyle de 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile tüm işletmelere Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarıyla (TFRS) uyumlu finansal tablo hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir (Aktürk ve Acar, 2012, 18). Standartların 2013
yılının Ocak ayından itibaren uygulanması öngörülmüştür (KGK, 2012).
2.

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE FİNANSAL 		
RAPORLAMA STANDARTLARININ OLUŞTURULMASINDA
GÖREV ALAN BAŞLICA KURULUŞLAR
Muhasebe standartları konusunda geçmişten günümüze pek çok devlet
kuruluşu faaliyet göstermiştir. Ancak son yıllarda konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren öncü kuruluşlar sırasıyla TMUDESK-Türkiye Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurulu, TMSK-Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu ve KGK- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumudur.
TMUDESK 1994 yılında denetlenmiş finansal tabloların ihtiyaca uygun, karşılaştırabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muha3.
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sebe ilkelerinin gelişmesi ve benimsenmesini sağlamak, kamu yararı için
uygulanacak ulusal muhasebe standartları ile muhasebe meslek mensuplarının, denetim faaliyetlerini disiplinli yürütebilmeleri için ulusal denetim
standartlarını saptamak ve yayınlamak üzere TÜRMOB tarafından kurulmuştur. Sekiz yıl boyunca faaliyet gösterdikten sonra görevini 2002 yılında kurulan TMSK’ya devretmiştir (Başpınar, 2004, 50). TMUDESK’nın
hazırlamış olduğu altyapıyla yola çıkmış olan TMSK Türkiye’de muhasebe standardı kültürünün gelişmesine büyük katkılar sağlayarak, yetki ve
sorumluluklarını 2011 yılında 660 No.lu Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulan KGK’ ya devretmiştir (KGK, 2011).
Hali hazırda Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveyle birlikte on iki tane TFRS ve on beş tane TFRS yorumu ile yirmi dokuz tane
TMS ve dokuz tane TMS yorumu bulunmaktadır (KGK, 2013).
4. TÜRKİYE’DE MUHASEBE EĞİTİMİ
Türkiye’de muhasebe eğitimine 1868 yılında kurulmuş olan “Mekteb-i
Mülkiyeyi Şahane” okulunda başlanmış ve 1883 yılında kurulan “Hamidiye Yüksek Ticaret Mektebi”nde devam edilmiştir (Özdoğan, 1978, 13).
Cumhuriyetin ilanından sonra üniversitelerde muhasebe eğitimi veren kürsüler oluşturulmuş, 1960’lardan itibaren muhasebe alanında eğitim veren
okulların sayısı hızla artmıştır (Beyazıtlı, 2000, 39-59).
Günümüzde ise muhasebe eğitimi konusunda, Ticaret Meslek Liselerinde; Meslek Yüksekokullarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarında; İktisadi İdari Bilimler, İşletme ve İktisat Fakültelerinin ilgili
bölümlerinde dersler verilmektedir. Ticaret Meslek Liselerinde, muhasebe
mesleği ile ilgili temel bilgiler müfredatta yer almaktadır. Meslek Yüksekokullarında ise, özellikle KOBİ’lerin ihtiyacını karşılayacak, muhasebe
bilgisine sahip ara elemanlar yetiştirilmektedir. Fakülte düzeyinde ise muhasebenin işletmelerin bir fonksiyonu olarak görülmesi sebebiyle özellikle işletme bölümlerinde muhasebe ile ilgili derslere ağırlık verilmektedir
(Dinç, 2008, 93-94).
Ticaret Liselerinde genel olarak Muhasebe Teknikleri I ve II, Şirketler
Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi ve Bilgisayarlı Muhasebe dersleri okutulmaktadır. İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yolu ile Geliştirilmesi
Projesi-İKMEP kapsamında 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, ders planları güncellenen Meslek Yüksekokulları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
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programının müfredatında; muhasebe ile ilgili olarak Genel Muhasebe I-II,
Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Banka Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi ve Paket
Programlar I-II dersleri yer almaktadır (İKMEP, 2010, 6).
Fakültelerin lisans bölümlerinde muhasebe ile ilgili ağırlıklı olarak
Bilgisayarlı Muhasebe, Envanter Bilanço, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Şirketler Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Bankalar Muhasebesi, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ve Muhasebe
Meslek Mevzuatı dersleri yer almaktadır.
TÜRKİYE’DE FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE
STANDARTLARIYLA İLGİLİ ÖN LİSANS VE LİSANS 		
DÜZEYİNDE DERS VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM 			
KURUMLARI
Türkiye’de Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartlarıyla ilgili ön
lisans ve lisans düzeyinde ders veren yükseköğretim kurumlarının listesi
Tablo 1’de sunulmuştur1:
5.

Tablo 1: Yüksek Öğretim Kurumları ve Öğretim Dereceleri
Üniversite
Balıkesir
Balıkesir
Bartın
Bayburt
Bilecik
Bozok
Celal Bayar
Çanakkale
Onsekiz Mart

Öğretim
Derecesi
Lisans

Dersin
Türü
Seçmeli
Ön Lisans Seçmeli
Lisans
Seçmeli
Lisans
Ön Lisans
Lisans
Lisans
Lisans

Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

Üniversite
İstanbul
İstanbul
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Kastamonu
Kırıkkale
Kocaeli
Niğde
Ondokuz Mayıs

Öğretim
Derecesi
Lisans
Ön Lisans
Lisans

Dersin
Türü
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans

Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

1 Konu ile ilgili veriler Yükseköğretim Kurumunun internet sitesinden ulaşılan devlet üniversitelerin web adreslerinde bulunan bilgilerin taranması yoluyla elde edilmiştir ve bu veriler
aracılığıyla söz konusu tablo oluşturulmuştur. Lisans düzeyinde İşletme bölümlerinin, Ön Lisans düzeyinde ise Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarının ders planları incelenmiş
ve “Muhasebe Standartları” veya “Finansal Raporlama Standartları” isimli derslerin bulunduğu
üniversiteler listelenmiştir.
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Üniversite

Öğretim
Derecesi

Dersin
Türü

Dokuz Eylül

Lisans

Seçmeli

Ege
Gaziantep
Gazi Osman
Paşa
Harran
Hitit

Lisans
Lisans
Lisans

Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

Lisans
Lisans

Seçmeli
Seçmeli

ÇÖZÜM

Öğretim
Derecesi

Dersin
Türü

Recep Tayyip
Erdoğan
Sakarya
Sakarya
Trakya

Lisans

Seçmeli

Lisans
Ön Lisans
Lisans

Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

Yıldız Teknik

Ön Lisans

Seçmeli

Üniversite

6. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bu çalışmanın amacı; lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) hakkındaki bilgi ve eğitim düzeylerini
belirlemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda anket formu hazırlanmış ve
anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Anket formunun hazırlanmasında Patro
ve Gupta’nın (2012) Hindistan’daki muhasebe müfredatında Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları’nın adaptasyonu üzerine 90 MBA öğrencisine yaptığı anket formu model alınarak Türkiye şartlarına uyarlanmıştır. Araştırmanın kapsamını, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü ile Yalova Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve
Vergi Bölümü’nde 2012-2013 akademik yılı itibariyle öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Anketin lisans düzeyinde işletme bölümünde ve
ön lisans düzeyinde muhasebe ve vergi bölümünde uygulanmasının sebebi, söz konusu bölümlerde muhasebe derslerinin ağırlıkta olmasıdır. Anket
2012-2013 akademik yılı güz döneminin son haftası uygulanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde yaklaşık olarak 210 öğrenci ve Yalova Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü’nde ise
160 öğrenci öğrenim görmektedir. Çalışmanın evrenini oluşturan 370 kişi
arasından kolayda örnekleme yöntemi ile 211 kişiye anket uygulanmış ve
tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Anket formunun yüz yüze doldurulması sağlanmıştır. Anket formu ile toplanan veriler, SPSS 16.0 programı
yardımıyla frekans analizine tabi tutulmuştur.
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7. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE VERİLERİN ANALİZİ
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Yalova Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü’nü kapsayan çalışmanın katılımcılarına ilişkin demografik özellikler Tablo 2’de
sunulmuştur. Tablo 2’ye göre; ankete katılanların % 53,1’i kadın, % 46
gibi önemli bir kısmı 19-20 yaş aralığında, % 51,7’si lisans öğrenimi ve
% 48,3’ü ön lisans öğrenimi görmekte olup katılımcıların % 55,9’u birinci
öğretim öğrencisidir.
Tablo 2: Demografik Özellikler
Değişkenler
Kadın
Cinsiyet
Erkek
17-18
19-20
21-22
23-24
Yaş
25-26
27-28
29-30
31 ve üzeri
Ön Lisans
Öğrenim Durumu
Lisans
Birinci Öğretim
Öğrenim Şekli
İkinci
Öğretim

Frekans
112
99
33
97
57
19
2
0
2
1
102
109
118

Yüzde
53,1
46,9
15,6
46,0
27,0
9,0
0,9
0,0
0,9
0,5
48,3
51,7
55,9

93

44,1

Çalışmada, katılımcılara Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı
özetleyen “Dünya’da Ortak Bir Muhasebe Dili” ifadesinden ne anladıkları soruldu. Tablo 3’de de görüldüğü gibi katılımcıların % 60,2’sinin söz
konusu ifadeden Uluslararası Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ni
anladığı görülmektedir.
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Tablo 3: Katılımcıların “Dünya’da Ortak Bir Muhasebe Dili”
İfadesini Anlama Durumu
“Dünya’da Ortak Bir Muhasebe Dili” ifadesinden
Frekans Yüzde
ne anlıyorsunuz?
Türkiye Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
18
8,7
Uluslararası Genel Kabul Görmüş Muhasebe
124
60,2
İlkeleri
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
59
28,6
Bir şey ifade etmiyor
5
2,4
Toplam
206
100,0
Ankete katılın öğrencilere UFRS/UMS kavramını daha önce duyup
duymadıkları soruldu. Tablo 4’de de görüldüğü üzere, ön lisans öğrencilerinin % 80’inin ve lisans öğrencilerinin % 50,5’inin UFRS/UMS kavramını
hiç duymadığı görülmektedir. Bu da göstermektedir ki, ön lisans ve lisans
öğrencilerini önemli bir kısmı UFRS/UMS hakkında bilgi sahibi değildir.
Tablo 4: Katılımcıların UFRS/UMS Kavramını Daha Önce Duyma
Durumları
Frekans
Yüzde
“UFRS/UMS” kavramını daha
Ön
Ön
önce hiç duydunuz mu?
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Evet
17
54
20,0
49,5
Hayır
85
55
80,0
50,5
Toplam
102
109
100,0 100,0
Çalışmada, UFRS/UMS kavramını daha önce duyan katılımcılara nereden duyduklarına ilişkin bir soru yöneltildi. Tablo 5’de de görüldüğü gibi
UFRS/UMS kavramını daha önce duyan katılımcıların % 42,9’unun dersteki öğretim elemanlarından duyduklarını belirtmişlerdir.
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Tablo 5: Katılımcıların UFRS/UMS Kavramını Duydukları Yerler

“UFRS/UMS” kavramını duyduysanız,
nereden duydunuz?
Gazete veya dergilerden
Mesleki yayınlardan
Televizyondan
Dersteki öğretim elemanlarından
Kitaplardan
İnternetten
Diğer kaynaklardan
Toplam

Frekans Yüzde
8
7
5
30
0
16
4
70

11,4
10,0
7,1
42,9
0,0
22,9
5,7
100,0

Ankete katılan öğrencilere UFRS/UMS’nin içeriği hakkında bilgilerinin olup olmadığı soruldu. Tablo 6’da da görüldüğü üzere, ön lisans
öğrencilerinin % 85,3’nün ve lisans öğrencilerinin ise % 72,5’nin UFRS/
UMS’nin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığı yönündü cevap verdiği görülmüştür.
Tablo 6: Katılımcıların UFRS/UMS’ nin İçeriği Hakkında Bilgi
Sahibi Olma Durumu
Frekans
Yüzde
“UFRS/UMS”nin içeriği hakkında
Ön
Ön
bilginiz var mı?
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Evet
2
0
2,0
0,0
Kısmen
13
30
12,7
27,5
Hayır
87
79
85,3
72,5
Toplam
102
109
100,0 100,0
Çalışmada, öğrencilere 2013 yılından itibaren Türkiye’de UFRS/
UMS’nin Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Standartları (TFRS/TMS) adı altında uygulanacağını bilip bilmedikleri soruldu. Tablo 7’de de görüldüğü gibi, ön lisans öğrencilerinin % 84,2’sinin ve
lisans öğrencilerinin ise % 82,4’ünün UFRS/UMS’nin 2013’den itibaren
Türkiye’de uygulanacağını bilmedikleri görülmektedir.
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Tablo 7: Katılımcıların UFRS/UMS’nin Türkiye’de Uygulanacak
Olmasından Haberdar Olma Durumu
2013 yılından itibaren Türkiye’de
Frekans
Yüzde
UFRS/UMS’nin TFRS/TMS adı
Ön
Ön
altında uygulanacağını
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
biliyor musunuz?
Evet
16
19
15,8
17,6
Hayır
85
89
84,2
82,4
Toplam
101
108
100,0 100,0
Çalışmada, öğrencilere Türkiye Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile UFRS/UMS arasındaki farkları bilip bilmedikleri soruldu. Tablo 8’de
de görüldüğü üzere; ön lisans öğrencilerinin % 88,2’sinin ve lisans öğrencilerinin ise % 82,6’sının UFRS/UMS ile Türkiye Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkeleri arasındaki farkları bilmediği tespit edilmiştir.
Tablo 8: Katılımcıların Türkiye Genel Kabul Görmüş Muhasebe
İlkeleri ile UFRS/UMS Arasındaki Farkları Bilme Durumları
Frekans
Yüzde
Türkiye Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkeleri ile UFRS/UMS
Ön
Ön
Lisans
Lisans
arasındaki farkları biliyor musunuz? Lisans
Lisans
Evet
0
0
0,0
0,0
Kısmen
12
19
11,8
17,4
Hayır
90
90
88,2
82,6
Toplam
102
109
100,0 100,0
Ankete katılan öğrencilere daha önce UFRS/UMS üzerine eğitim alıp
almadıkları soruldu. Tablo 9’da görüldüğü gibi % 99 gibi önemli bir çoğunluğun UFRS/UMS üzerine hiç eğitim almadığı görülmüştür. Bu durum, lisans ve ön lisans öğrencilerinin UFRS/UMS üzerine eğitime ihtiyacı
olduğunu göstermektedir.
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Tablo 9: Katılımcıların UFRS/UMS Üzerine Eğitim Alma Durumları
UFRS/UMS üzerine hiç eğitim (ders, kurs, konFrekans Yüzde
ferans, seminer vs.) aldınız mı?
Evet
2
1,0
Hayır
207
99,0
Toplam
209
100,0
Çalışmada, öğrencilere UFRS/UMS üzerine eğitim almayı düşünüp
düşünmedikleri soruldu. Tablo 10’da da görüldüğü üzere; % 36,3’ünün
UFRS/UMS üzerine eğitim almayı düşündüğü, % 42,6’sının eğitim alma
konusunda kararsız olduğu ve % 21,1’inin ise UFRS/UMS üzerine eğitim
almayı düşünmediği görülmektedir.
Tablo 10: Katılımcıların UFRS/UMS Üzerine Eğitim Almak İsteme
Durumları

UFRS/UMS üzerine eğitim almayı
düşünüyor musunuz?
Evet
Kararsızım
Hayır
Toplam

Frekans Yüzde
76
89
44
209

36,3
42,6
21,1
100,0

Ankette, öğrencilere ders müfredatlarının UFRS/UMS’yi içerme durumu
soruldu. Tablo 11’de de görüldüğü üzere; ön lisans öğrencilerinin % 90,2’sinin
ve lisans öğrencilerinin ise % 81,7’sinin okuldaki ders müfredatlarının UFRS/
UMS’yi içermediği yönünde cevap verdiği görülmektedir.
Tablo 11: Katılımcıların Okullarındaki Ders Müfredatlarının
UFRS/UMS’yi İçerme Durumları
Frekans
Yüzde
Okuldaki ders müfredatlarınız
Ön
Ön
UFRS/UMS’yi içeriyor mu?
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Evet
10
20
9,8
18,3
Hayır
92
89
90,2
81,7
Toplam
102
109
100,0
100,0

50

MART - NİSAN 2013

MALİ

ÇÖZÜM

Çalışmada, öğrencilere UFRS/UMS’nin okul müfredatında ne şekilde
yer alması gerektiği soruldu. Tablo 12’ye göre; öğrencilerin % 33,8’inin
UFRS/UMS adında ayrı bir dersin olması gerektiği ve % 32,8’inin muhasebe derslerinde işlenen konularla ilgili olan UFRS/UMS’lere ders içerisinde yer verilmesi gerektiği yönünde cevap verdiği görülmektedir.
Tablo 12: URFS/UMS’nin Okul Müfredatlarında Yer Alma Şekilleri
UFRS/UMS okul müfredatında ne şekilde yer almalıdır? Frekans Yüzde
Muhasebe derslerinde işlenen konularla ilgili olan
64
32,8
UFRS/UMS’lere yer verilmeli
UFRS/UMS adında ayrı bir ders konulmalı
66
33,8
UFRS/UMS ile ilgili sertifika programı düzenlenmeli
40
20,5
UFRS/UMS ile ilgili çalışma projesi yapılmalı
21
10,8
Diğer
4
2,1
Toplam
195
100,0
Ankette, öğrencilere UFRS/UMS’yi öğrenmenin yaşanılan yerde veya
gelecekte yapılacak olan işte faydasının olup olmayacağı soruldu. Tablo
13’de de görüldüğü gibi; öğrencilerinin % 46,9’unun UFRS/UMS’yi öğrenmenin yaşanılan yerde veya gelecekte meslek hayatında faydasının olacağı ve % 40,7’sinin ise kısmen faydasının olacağı yönündedir.
Tablo 13: UFRS/UMS Bilgisinin Yaşanılan Yerde veya Gelecekte
Faydasının Olması Üzerine Katılımcılarının Düşünceleri
Yaşadığınız yerde veya gelecekte yapacağınız
işte UFRS/UMS bilgisinin faydasının olacağını
Frekans Yüzde
düşünüyor musunuz?
Evet
98
46,9
Kısmen
85
40,7
Hayır
26
12,4
Toplam
209
100,0
Çalışmada, öğrencilere UFRS/UMS adında bir ders olsa, seçip seçmeyeceği soruldu. Tablo 14’e göre; ön lisans öğrencilerinin % 48’inin seçmek
istediği ve % 37,3’ünün kararsız olduğu yönündedir. Lisans öğrencilerinin
ise % 43,1’inin seçmek istediği ve % 35,8’inin kararsız olduğu şeklindedir.
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Tablo 14: Ders Müfredatındaki UFRS/UMS Adındaki Bir Dersi
Katılımcıların Seçmek İsteme Durumları
Frekans
Yüzde
Ders müfredatınızda UFRS/
UMS adında bir ders olsa seçmek
Ön
Ön
Lisans
Lisans
ister misiniz?
Lisans
Lisans
Evet
49
47
48,0
43,1
Kararsızım
38
39
37,3
35,8
Hayır
15
23
14,7
21,1
Toplam
102
109
100,0
100,0
Çalışmada, öğrencilere UFRS/UMS öğrenmede, hangi yöntemlerin etkili olacağı soruldu. Tablo 15’de de görüldüğü üzere, öğrencilerin verdiği
cevapların ortalamaları dikkate alındığında, ortalaması yüksekten düşüğe
doğru sırasıyla; UFRS/UMS hakkında uzman kişiler tarafından verilen seminerlere katılma, bir ders ortamında hocanın anlatması, UFRS/UMS üzerine bir çalışma projesi yapılması, UFRS/UMS’yi uygulayan işletmelerin
finansal raporlarının incelenmesi ve UFRS/UMS’yi uygulayan işletmelerin muhasebe kayıtlarının incelenmesi şeklindedir.

Bir ders ortamında hocanın
anlatması
UFRS/UMS üzerine bir çalışma projesi yapılması
UFRS/UMS hakkında uzman
kişiler tarafından verilen
seminerlere katılma
UFRS/UMS’yi uygulayan
işletmelerin muhasebe kayıtlarının incelenmesi
UFRS/UMS’yi uygulayan
işletmelerin finansal raporlarının incelenmesi

Standart
Sapma

UFRS/UMS öğrenmede,
“…….” yönteminin yardımcı
olacağını düşünüyorum.

Ortalama

Tablo 15: UFRS/UMS Öğrenmede Kullanılabilecek Yöntemler

11,1

4,3

12,0

42,3

30,3

3,76

1,242

6,9

10,3

24,6

35,5

22,7

3,57

1,152

5,8

4,4

11,2

37,4

41,3

4,04

1,108

4,9

10,8

29,6

38,9

15,8

3,50

1,041

6,5

11,4

23,9

40,8

17,4

3,51

1,105

1

2

3

4

5

1 Kesinlikle Katılmıyorum …… 5 Kesinlikle Katılıyorum
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Ankete katılan öğrencilere, UFRS/UMS hakkında bilgi sahibi olmak
istemenin gerekçelerinin neler olabileceği soruldu. Tablo 16’da görüldüğü
üzere, UFRS/UMS hakkında bilgi sahibi olmak isteme sebeplerinin başında; gelecekte iş hayatında faydasının olacak olması, Türkiye’de uygulanacak olması, muhasebe bilgisinin güncellenecek olması gelmektedir.

Türkiye’de uygulanacak
Gelecekte işimde faydası olacak
Muhasebe bilgimi güncellemiş
olacağım
İyi bir kariyere sahip olacağım
Gireceğim mesleki sınavlarda faydası olacak

1

2

Standart
Sapma

UFRS/UMS hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Çünkü;
“………..”

Ortalama

Tablo 16: UFRS/UMS Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İstemenin
Gerekçeleri

5,3
1,9
1,5

4,4 11,7 43,7
7,7 16,4 37,7
6,4 16,7 44,3

35,0
36,2
31,0

3,99
3,99
3,97

1,061
1,007
0,933

5,0
4,3

8,9 21,8 39,1
6,3 20,8 42,0

25,2
26,6

3,71
3,80

1,092
1,040

3

4

5

1 Kesinlikle Katılmıyorum …… 5 Kesinlikle Katılıyorum
8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Sermayeyi elinde bulunduran ülkelerin oluşturduğu kurullar (IASB,
FASB vb), dünya’da ortak bir muhasebe dili oluşturma amacıyla standartlar yayınlamışlardır. Diğer birçok ülke de söz konusu kurulların yayınladığı standartları kendi dillerine çevirerek uygulamaya koymuşlardır.
Türkiye’de bu ülkelerden birisidir. Türkiye’de önce TÜRMOB altında
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK), sonra Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) ve daha sonra Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) bünyesinde
uluslararası standartların Türkçeye çevrilerek yayınlanması sağlanmıştır.
Ayrıca yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle ile birlikte işletmelerin uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarını uygulaması yasal zorunluluk haline gelmiştir.
Türkiye’de son zamanlarda muhasebe standartları ile ilgili mevzuat
bağlamında meydana gelen gelişmelere karşın muhasebe standartlarının
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eğitimi konusunda fazla bir gelişme sağlanamamıştır. Üniversite öğrencilerinin UFRS/UMS ile ilgili bilgi ve eğitim düzeylerini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışmada; öğrencilerin büyük çoğunluğunun UFRS/
UMS’yi daha önce hiç duymadığı, UFRS/UMS’nin içeriği ve ne olduğu
konusunda bilgi sahibi olmadığı, 2013 yılından itibaren Türkiye’de işletmelerin UFRS/UMS’yi uygulaması gerektiğinden haberdar olmadığı
tespit edilmiştir. Ayrıca, ankete katılan öğrencilerin % 99 gibi önemli bir
kısmının UFRS/UMS üzerine bir eğitim almadığı, % 36,3’ünün ilerleyen
zamanlarda eğitim almak istediği ve % 42,6’sının eğitim alma konusunda
kararsız olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, ön lisans ve lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin genel itibariyle UFRS/UMS hakkında yeterli
bilgi ve eğitim seviyesine sahip olmadığı söylenebilir.
Çalışmada, genel itibariyle ders müfredatlarının UFRS/UMS’yi içermediği ve okul müfredatlarında UFRS/UMS’nin ayrı bir ders olarak (%
33,8) veya muhasebe derslerinde işlenen konularla ilgili olan standartlara
yer verilerek (% 32,8) yer alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ankete
katılan öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun UFRS/UMS bilgisine sahip
olmanın yaşanılan yerde veya gelecek iş yaşamında faydası olacağını düşünmekte ve okulda UFRS/UMS ile ilgili bir dersin olması durumunda
seçmek istemektedirler.
Çalışmanın sonuçlarına göre; UFRS/UMS öğrenmede en etkili olan
yöntemin UFRS/UMS konusunda uzman olan kişilerin seminerlerine katılma olduğu görülmektedir. Ayrıca, UFRS/UMS öğrenmenin başlıca gerekçeleri; gelecek iş hayatında faydası olacak olması, Türkiye’de uygulanacak olması ve muhasebe bilgisinin güncellenmiş olması sayılmaktadır.
Sonuç olarak; ön lisans ve lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin UFRS/UMS konusunda bilgi ve eğitim bakımından yetersiz olduğu
söylenebilir. Bu bağlamda, okullarda UFRS/UMS ile ilgili olarak gerek
dersin öğretim elemanları tarafından gerekse seminer, konferans vb. etkinlikler ile öğrenciler bilgilendirilmelidir. Bunun yanında, muhasebe dersleri
UFRS/UMS’yi içerecek şekilde güncellenmeli ve UFRS/UMS’yi içeren
dersler konulmalıdır.

54

MART - NİSAN 2013

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
Aktürk, Ahmet ve Acar, Durmuş (2012). “Muhasebede İhtiyatlılık Kavramı ve Temelleri”, Mali Çözüm Dergisi, 113, (2012): 17-38.
Başpınar, Ahmet (2004). “Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, Maliye Dergisi.146(2004): 42-57
http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md146/
muhasesestandard%C4%B1.pdf [çevrimiçi erişim: 28.12.2012]
Beyazıtlı, Ercan (2000). Türkiye’de Muhasebe Eğitimi, Uluslar arası
Muhasebe Eğitimi Konferansı, Gelecek Yüzyılda Muhasebe Eğitimi.
Ankara : TURMOB
Dinç, Engin (2008). “Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu- Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir
Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.16/2
(2008):90-106.
İKMEP (2010), İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Öğretim Programı,
13.10.2012 tarihinde http://ikmep.yok.gov.tr/?page=KatDown&view=list
&fileid=140 adresinden erişildi.
KGK (2011) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
10.01.2013 tarihinde http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/4.5.660.pdf
adresinden erişildi.
KGK (2012) Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin
Duyuru, 10.01.2013 tarihinde http://www.kgk.gov.tr/content_detail-191536--turkiye-muhasebe-standartlarinin-uygulama-kapsaminin-belirlenmesine-iliskin-duyuru.html adresinden erişildi.
KGK (2013) Son Halleriyle Standartlar 10.01.2013 tarihinde http://
www.kgk.gov.tr/content_detail-208-513-son-halleriyle-standartlar.html
adresinden erişildi.
Özdoğan, Seher Turanlı (1978) Muhasebe Öğretimi Metodları El Kitabı. Ankara : Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu.
Patro, Archana ve V. K. Gupta (2012). “Adoption of International Financial
Reporting Standards (IFRS) in Accounting Curriculum in India – An Ampirical Study”, Procedia Economics and Finance, 2012(2): 227-236.
Terzi Serkan, Kıymetli Şen İlker, Bülbül Filiz (2008) “UFRS’ ye Göre
Cari Dönem Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması”, Mali Çözüm
Dergisi.90 (2008): 103-132.
MART - NİSAN 2013

55

56

HAKEMSİZ YAZILAR
OPINION PAPERS

@

MALİ

ÇÖZÜM
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Öz
Şeffaflık ve kamuyu aydınlatma, çetin koşulların yaşandığı günümüz iş
dünyasında rekabet unsurları olarak önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global finansal krizler, kurumsal yönetim ilkeleri
doğrultusunda yönetilen ve şeffaflık yaklaşımını benimseyerek kamuyu
aydınlatan işletmeleri, uluslararası yatırımcılar nezdinde daha avantajlı bir
konuma taşımıştır. Şeffaflık ve kamuyu aydınlatma esasen, karar alma için
bir temel oluşturmak amacıyla işletme paydaşlarının bilgilendirilmesidir.
Günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte, kurumsal internet siteleri,
işletmelere kaliteli ve zamanında bilgi üretme ve sunma fırsatları sağlayarak şeffaflığın hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. Bu
çalışma, internette finansal raporlama ile şeffaflık ve kamuyu aydınlatma
ilişkisini ele almaktadır. Bu amaçla, literatür taramasına dayanılarak, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma kapsamında internet üzerinden raporlamanın
gelişimi, faydaları ve sorunları incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: İnternette Finansal Raporlama, Finansal Raporlama, Kurumsal Yönetim, Şeffaflık
Abstract
Transparency and public disclosure have gained importance as elements
of competition in today’s robust business world. Especially, global financial crisis experienced during last two decades bring considerable advantages to the companies in the eye of international investors that managed
according to the principles of corporate governance and disclose public
information to their stakeholders in line with transparency. Transparency
and public disclosure are mainly about informing stakeholder to ensure a
* Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
** Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
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base for decision making. Today, with advances in technology, corporate
web sites play an important role in actualization of transparency by presenting the opportunities for companies in order to produce and disclose high
quality and timely information. The paper deals with the relation between internet financial reporting and transparency and public disclosure. For
this purpose, development, advantages and problems of internet financial
reporting were analyzed and solutions were offered in line with literature
review.
Keywords: Internet Financial Reporting, Financial Reporting, Corporate Governance, Transparency
1. GİRİŞ
İşletmeler, faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin bilgileri paydaşlarına kurumsal raporlar aracılığı ile sunmakla yükümlüdürler.
Kurumsal yönetimin temelini oluşturan şeffaflık ve kamuyu aydınlatma,
özellikle son yıllarda yaşanan krizlerle birlikte daha da önem kazanmıştır. Kurumsal şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ile raporlama uygulamaları
arasında yakın bir ilişki vardır. Bu çalışmanın amacı; literatür taramasına
dayanılarak, kurumsal yönetim şemsiyesi altında yer alan şeffaflık ilkesi çerçevesinde, kamunun aydınlatılması ile internet üzerinden finansal
raporlama arasındaki ilişkiyi, internet üzerinden raporlamanın gelişimi,
faydaları, sorunları ve bu sorunların çözümü için olası seçenekleri ortaya
koyarak incelemektir. Çalışmada, giriş bölümünü takiben ikinci bölümde,
şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilişkisi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde internette finansal raporlamanın gelişimi, yararları ve sorunları irdelenirken,
dördüncü bölüm şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ile internette finansal raporlama ilişkisine ayrılmıştır. Son bölümde ise çalışma konusu kapsamında genel değerlendirmelere yer verilmiştir.
2. ŞEFFAFLIK VE KAMUYU AYDINLATMA
Yakın dönemde tecrübe edilen skandallar ve finansal krizler, bu olumsuzlukların yaşanmasında ve önlenmesinde, işletmelerin yönetim anlayışının etkilerinin sorgulanmasına ve kurumsal yönetim anlayışının sorunların
çözümü olarak görülmesine neden olmuştur. Kurumsal yönetim anlayışı,
esasen bir işletmenin yönetimi, yönetim kurulu, hisse senedi sahipleri ve
diğer paydaşlar arasındaki ilişkiler bütününü kapsar. Bu ilişkiler dizisinin
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işleyişine ilişkin kuralların tanımlanması ve bu kuralların bir işletmede
yönetim anlayışı olarak içselleştirilmesi ile aslında şirketin amaçları, bu
amaçlara nasıl ulaşılacağı ve performansın nasıl denetleneceğine dair bir
çerçeve belirlenmektedir. Kurumsal yönetim uygulamaları, işletme düzeyinden başlayıp, sermaye piyasalarına yayılan ve bu şekilde ekonominin
genelini pozitif yönde etkileyen dinamik bir sürecin anahtarıdır ve yatırımcı güveninin artırılmasının yanı sıra ekonomik etkinlik ve büyümenin
geliştirilmesinde de önemli bir rol oynar (OECD, 2004, 11-12). Bir işletmenin kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde yönetilmesi, o işletmenin paydaşların huzurunda şeffaf, hesap verebilir, sorumlu ve adil olarak
konumlandırılmasını sağlar. Şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve
adaletlilik, kurumsal yönetimin evrensel düzeyde kabul edilen temel ilkeleridir. Kurumsal yönetim anlayışı içinde şeffaflık; ticari sır niteliğindeki
bilgiler hariç olmak üzere, işletme ile ilgili finansal ve finansal olmayan
bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük
maliyetle, kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımıdır
(Paslı, 2004, 75). Hesap verebilirlik; yönetimin işlevinin ve sorumluluklarının açıklanması, hissedar ve yöneticilerin taleplerinin sıraya koyulmasını
güvence altına alacak gönüllü çabaların desteklenmesi ve nesnel kararlar
alındığının yönetim kurulları tarafından izlenmesidir (Millstein, 2000, 2728). Sorumluluk ilkesi; işletme faaliyetlerinin ilgili mevzuata, toplumsal
ve etik değerlere uygunluğunun sağlanmasıdır. Sorumluluk ilkesi, işletmenin kanunlara ve toplumsal değerleri yansıtan düzenlemelere uygunluğunu güvence altına almak amacındadır (Demirbaş ve Uyar, 2006, 24). Adil
yönetim şeklinde de adlandırılabilen adaletlilik ilkesi, şeffaflık temelinde
iyi yönetim ve denetimle, menfaatlerin ideal noktada uyumlaştırılmasının
gerekliliği şeklinde özetlenebilir (Paslı, 2004, 72-74). Bu ilkeler esas itibariyle, kurumsal yönetimin, bir işletmede hayata geçirilmesi ve şirketle
doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde bulunan tüm paydaşların haklarının korunması amacına yöneliktir. Bu ilkeler arasında şeffaflık, özellikle
son dönemlerde karşılaşılan skandallar ve finansal krizlerle birlikte daha
da önem kazanmıştır. Şeffaflığın temel amacı; kamuoyunun aydınlatılması
yolu ile işletmeye ilişkin risklerin öngörülebilmesi ve gerekli önlemlerin
alınabilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, işletmenin faaliyet sonuçları, sahiplik yapısı, yönetim politikaları, kurumsal hedefler vb. bilgilerin açıklanması gerekir. Bu açıklamalar, paydaşlar için belirsizliği azaltmakta ve bir
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bütün olarak işletme bilgi sahibi olunmasını sağlayarak tüm taraflar için
oyunun kurallarının anlaşılmasını sağlamaktadır (Mallin, 2003, 253-254).
Kurumsal internet siteleri, kurumsal yönetim çerçevesinde öngörülen bilgilerin açıklanarak şeffaflığın sağlanmasında ve kamuoyunun aydınlatılmasında önemli bir araçtır. Nitekim Türkiye’de, özellikle yeni Türk Ticaret
Kanunu ile bu konuda önemli bir adım atılmış ve sermaye şirketlerinin
internet sitesi oluşturmaları hükme bağlanmış ve internet sitesinde yer alması gereken hususlar, asgari zorunlu içerik kanunla belirlenmiştir. Böylece, ülkemizde internet üzerinden finansal raporlama aracılığı ile şeffaflığın
arttırılması için önemli bir adım atılmıştır.
İşletmelerin, yönetimlerinin ve ilişkilerinin şeffaf olması, kamunun aydınlatılması yanında hesap verilebilirliği de mümkün kılmaktadır. Şirketin
yönetiminde bulunan yöneticiler ile şirketin ve paydaşların çıkarlarının her
zaman paralel olmaması, hesap verebilirlik ilkesinin önemini ve zorunluluğunu doğurmuştur (Millstein, 1998, 20). Günümüzde gelinen noktada,
esasen işletmeler sadece hissedarlarına değil paydaşlarının tamamına karşı
hesap verebilir olmalıdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik işletme faaliyetleri,
faaliyet sonuçları ve süreçleri ile ilgili olarak kamunun sürekli aydınlatılmasına dayandığından, internette finansal raporlama, sözkonusu ilkelerin
hayata geçirilmesi açısından özel önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışma
kapsamında öncelikle internette finansal raporlama kavramı, gelişimi, sağladığı faydalar ve sorunları incelenecek, daha sonra ise internette finansal
raporlamanın kurumsal şeffaflık ve sürekli kamuyu aydınlatma çerçevesindeki rolü değerlendirilecektir.
3. İNTERNETTE FİNANSAL RAPORLAMA, GELİŞİMİ,
YARARLARI VE SORUNLARI
İşletmeler, paydaşlarına bilgi iletmek ve paydaşların işletmeden taleplerini tespit etmek için farklı iletişim araçlarından yararlanmaktadırlar.
Bu bağlamda internet, işletmelere çok sayıda paydaşa, interaktif iletişim
olanaklarını kullanarak, hızlı ancak az bir maliyetle bilgilerin sunulması
imkânını tanıdığından, işletmeler tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır (Unerman ve Bennett, 2004, 686; Gowthorpe, 2004, 283). Özellikle son yıllarda yaşanan global krizlerin, şeffaflığın ve bilgilerin zamanında sunulmasının önemini arttırması da bu gelişimi desteklemektedir
(Bozcuk, Aslan ve Arzova, 2011, 313). İnternetin gelişmesine paralel ola60
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rak online ve kurumsal bilgilere olan talep gün geçtikçe artmasına karşın,
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, gerçek anlamda kurumsal internet sitelerinin kurulmasının ve gelişiminin emekleme
aşamasında olduğu söylenebilir (Alali ve Romero, 2012, 157). Yeni Türk
Ticaret Kanunu, denetime tabi olan sermaye şirketleri için internet sitesine
sahip olma ve şirkete ilişkin çeşitli bilgilerin bu internet sitesinde yayınlamasına ilişkin birtakım yükümlülükleri gündeme getirmiştir (TTK, md.
1524). Bu düzenleme ile ülkemizde, internette kurumsal raporlamanın, kurumsal yönetimin ayrılmaz ve temel bir parçası haline getirilmesi açısından önemli bir adım atılmışsa da, işletmelerin önünde konuyla ilgili olarak
kat edilmesi gereken önemli mesafenin olduğu söylenebilir. Günümüzde
giderek daha da önem kazanan internette finansal raporlama kavramının
teorik olarak ele alındığı bu bölümde, sırasıyla kavramın gelişimi, yararları
ve sorunları ele alınacaktır.
3.1. İnternette Finansal Raporlamanın Gelişimi
Kurumsal raporlama özünde, işletmelerin gönüllü veya yasal düzenlemeler gereği, kuruma özgü bilgileri, periyodik olarak, çeşitli kararlara
temel teşkil etmek üzere açıklanması amacına yöneliktir (Bushman, Piotroski ve Smith, 2004, 210). Geleneksel raporlar, finansal bilgilerin temel
kaynağını oluşturan, hissedarları hedef bilgi kullanıcısı olarak kabul eden
ve periyodik olarak kâğıt üzerine basılmak suretiyle işletme içi ve dışında yer alan taraflara sunulan belgelerdir. Bu raporlar, genellikle statiktir,
ulusal ve yasal düzenlemeler paralelinde hazırlanırlar ve performansa ve
beklentilere ilişkin bilgiler işletmenin kontrolündedir. Bunlara ek olarak,
geleneksel raporlama sisteminde tarihi maliyetler, geçmiş performans, finansal tablolar ve hesapların denetimi gündemdedir (ICAEW, 2003, 38).
Yatırımcıların pasif konumda olduğu bu yapıda, raporlar yatırımcılar tarafından genellikle, analistler gibi aracılar vasıtasıyla elde edilmektedirler.
Ancak günümüzde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, kurumsal raporlama
sistemini de en az diğer alanlar kadar etkilemektedir. İnternette finansal raporlama aracılığı ile artık, hissedarlara ek olarak tüm paydaşlar, işletme ile
ilgili bilgilere, açıklamaların yapılmasını takiben, anında, kâğıt üzerinde
basılmış olan yıllık raporlara bağlı kalmadan ulaşabilmektedirler (Jefferson ve Stanwick, 2001,31). Bir başka ifade ile geleneksel raporlama sisteminin bünyesinde yer alan kısıtların kapsamı, internet üzerinden yapılan
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raporlama ile ortadan kalkmakta ve de bilginin sunulmasında kullanılan
araçların ve bilgiye erişebilen tarafların kapsamı genişlemektedir.
Şirketlerin kullanım aşamaları dikkate alındığında; internette finansal
raporlama, basılı materyallerin tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sunduğu
olanaklar ve araçlar nedeniyle de raporlamada çığır açan ve hatta uzun
dönemde sözkonusu basılı materyallerin yerini alabilme kapasitesine sahip olan bir sistemdir (Hurtt, Kreuze ve Langsam, 2001, 73-74). İnternetin
raporlama için kullanımı yeni, ancak çok hızlı gelişen bir olgudur. Günümüzde işletmeler, finansal bilgilerini internet sitelerinde, yatırımcının
güveninin kazanılarak en yüksek hisse değerine ulaşılması, hisse senedi
sahipliği bulunan paydaşların ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve ulusal ve
uluslararası yatırımcıların ilgisinin çekilmesi hedefleri doğrultusunda, genellikle “yatırımcı ilişkileri” başlığı altında açıklamaktadırlar (Fisher, Oyelere ve Laswad, 2004, 412; Hamid, 2005, 5). Yatırımcı ilişkilerinin zaman
içinde göstermiş olduğu gelişim incelediğinde, sırasıyla ilk olarak basılı
finansal raporların iletildiği kanal olarak kullanıldığı görülmektedir. Zaman içinde bu bölüm, finansal raporlara ek olarak işletmeye ilişkin haberlerin, vb. bilgilerin sunulduğu bir içeriğe sahip olmuştur. Günümüzde ise
yatırımcı ilişkileri daha gelişmiş bir yapıya kavuşarak basılı bir rapordan
beklenen standart bilgilerle birlikte, ayrıntılı ve ileri düzey bilgilerin sağlandığı ve interaktif araçların da bu yapıya eklendiği bir aşamaya ulaşmıştır. Yatırımcı ilişkilerinin sadece basılı finansal raporların iletildiği kanal
olarak kullanıldığı birinci aşamada, işletmeler genellikle, internette finansal raporlamayı sağladığı yararların farkında olmadan, diğer şirketleri taklit etme, geride kalmama güdüsüyle hareket ederek hayata geçirmişlerdir.
Faydalar daha gözlemlenebilir olduğunda ise, finansal raporlara ek olarak,
şirket ile ilgili diğer bilgilerin ve haberlerin sisteme eklendiği daha ileri
bir aşamaya geçilmiştir. Bu aşamaya geçiş ile birlikte, ilk aşamada ihmal
edilen paydaşların yani küçük yatırımcıların da bilgilenmelerini sağlayan
mekanizmalar geliştirilmiştir. Son aşama ise, bir anlamda internet teknolojisinde ortaya çıkan gelişmelerin desteklediği, basılı bir rapordan beklenen
standart bilgilere ek olarak ayrıntılı ve ileri düzey bilgileri içeren, hatta
video konferansı ile kurullara katılma, online olarak oy verme gibi interaktif araçları da bünyesinde barındıran bir aşamadır. Günümüzde gelinen
noktada, kurumsal internet siteleri, yıllık raporları, üç ayda bir yayınlanan
raporları, basılı yayınları, şirket sunumlarını, ürünlerle ilgili bağlantıla62

MART - NİSAN 2013

MALİ

ÇÖZÜM

rı, analizleri, hisse senedi performanslarını ve diğer özellikleri de kapsayan geniş bir dizi raporlama bilgisine dayanan detaylı bilgi kaynaklarıdır
(Lymer ve Debreceny, 2003, 105). İnternette finansal raporlama konusunda başarılı uygulamalar sergileyen işletmelerin genellikle paydaşların
ihtiyaç duydukları alanlara hitap eden iletişimi geliştirmek, yeni araçlar
vasıtasıyla bilginin sunumunda ve dağıtımında internet teknolojilerinin gücünden yararlanmak, gerçek zamanlı raporlama yapmaya çalışmak, dışsal
raporlamada finansal olmayan ve stratejik unsurlara yer vermek ve finansal
bilgiyi geliştirmek için şirket genelindeki kaynakları kullanmak şeklinde
sıralanabilecek alanlara odaklandıkları görülmektedir (Berk, 2001, 54-56).
İnternet üzerinden raporlama ile tüm paydaşların ihtiyaçlarına cevap veren
bilgilerin sunulmasına özen gösterilmesi, işletmelere ve bilgi kullanıcılarına çeşitli faydalar sağlamaktadır. İnternette finansal raporlamanın sağladığı faydalar ve karşılaşılan sorunlar takip eden başlıkta ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.
3.2. İnternette Finansal Raporlamanın Yararları, Sorunları ve Denetimi
İnternette finansal raporlama, bilgi kullanıcılarına ve bilgiyi sağlayan
işletmelere birçok fayda sunarken, bünyesinde birtakım riskleri de barındırmaktadır. Bu başlık altında sırasıyla, internette finansal raporlamadan
elde edilecek faydalar, sorunlar ve denetimi konuları incelenecektir.
3.2.1. İnternette Finansal Raporlamanın Yararları
İnternette finansal raporlama, hem kullanıcılar hem de bilgiyi sunanlar
açısından pek çok fayda sağlamaktadır. Sözkonusu bu faydaları, maliyet
tasarrufu, daha çok kullanıcıya ulaşım, bilgi asimetrisinin azalması, gerçek zamanlı bilgi sunumu, süreklilik ve esneklik, başka bilgilere elektronik
bağlantı ve daha ayrıntılı ve özellikli bilgi sunumu ve bunlar dışında kalan
diğer faydalar şeklinde sınıflandırmak mümkündür.
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Şekil 1: İnternette Finansal Raporlamanın Yararları
İnternet, bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi sunmanın hızlı ve ucuz yolu
(Gowthorpe , 2004, 283) olduğundan, işletmelerin internet üzerinden finansal raporlamadan elde ettikleri faydaların başında maliyet tasarrufu
gelmektedir. Geleneksel finansal raporlar, genellikle grafik ve resimlerle
desteklenmekte, çok sayıda sayfadan oluşmakta ve itibar kaygıları nedeniyle yüksek kalitede malzeme ve baskı teknikleri kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle işletmeler, önemli tutarlara ulaşan baskı maliyetlerine katlanmak zorunda kalmaktadırlar (Uyar, 2012, 88). Ancak sözkonusu
raporların sunulmasına ilişkin maliyetler, baskı maliyetleri ile sınırlı değildir, basılan raporların işletme ilgililerine ulaştırılması, postalanması için
de birtakım giderlere katlanılmaktadır. Raporlamanın internet aracılığı ile
yapılması, baskı ve dağıtım maliyetlerini ortadan kaldırarak, işletmelere finansal bilgilerin açıklanmasında ciddi maliyet tasarrufu sağlamakta
(Ashbaugh, Johnstone ve Warfield, 1999, 242) ve de daha çok kullanıcıya
ulaşma imkânı yaratmaktadır. Çünkü basılı raporlar, genellikle periyodik
olarak sadece mevcut ortaklara, önceden belirlenen kuruluşlarına ve kişilere gönderilmektedirler. Ancak işletme tarafından ulaşılması hedeflenen
bu taraflar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Bu taraflar arasında diğer potansiyel bilgi kullanıcıları, özellikle kurumsal yatırımcıların aksine
bilgiye ulaşmada zorluk yaşayan küçük yatırımcılar bulunmamaktadır ve
raporların, işletme tarafından sadece önceden belirlenen ilgililere ulaştırılması, bilgi kullanıcıları arasında eşitsizlik yaratmaktadır (Uyar, 2012, 88;
Durukan ve Özkan, 2003, 138). Literatürde asimetrik bilgi olarak kavram64
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sallaştırılan bu durum, bilgiyi öğrenmede ayrıcalıklara sahip olma, başka
bir ifade ile bulunulan mevki, rütbe, statü gibi nedenlerle diğer taraflara
göre daha fazla bilgi sahibi olma durumu olarak tanımlanmakta ve eşitsiz
bilgi dağılımını işaret etmektedir. Asimetrik bilgi dağılımı yatırımcıların
yanlış kararlar almasına neden olabildiğinden, piyasalarda istenmeyen etkilere yol açabilmektedir (Karasioğlu, 2001, 9). Bilgi asimetrisini azaltmanın yolu, bilgiyi paylaşılabilir kılmaktır (Aly, Simon ve Hussainey, 2010,
195). Finansal bilgilerin internet aracılığıyla açıklanması, kapsamlı ve
güncel bilgileri tüm paydaşlar için erişebilir kılmakta ve bilgi asimetrisinin
azaltılmasına ve sermaye piyasalarının etkinliğinin arttırılmasına olumlu
yönde katkı yapmaktadır (Ettredge, Richardson ve Scholz, 2001, 150).
Bilginin herkes için erişilebilir olması kadar, zamanında elde edilmesi
de çok önemlidir. İnternette finansal raporlama, bilginin üretilmesi ile yayımlanması arasında geçen süreyi azalttığından, gerçek zamanlı bilgi sunumuna ve bilgiden elde edilen verimin arttırılmasına yardımcı olmaktadır
(Al Arussi, Selamat ve Hanefah, 2009, 62). Bilginin tüm dünya üzerindeki
kullanıcılara, neredeyse anında iletilebilmesi, finansal açıklamaları daha
etkin hale getirmekte ve yatırımcı ilişkilerinin devamlılığının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır (Ettredge, Richardson ve Scholz, 2002, 67;
Ashbaugh, Johnstone ve Warfield, 1999, 242). Internet üzerinden sunulan
raporlar, kullanıcı tarafından istenildiği an ulaşılabilir ve raporlar üzerinde
işletme tarafından uygun görülen değişiklikler istenildiği an yapılabilir. Bu
da bilgiye sürekli erişimi ve esnekliği sağlar. Elektronik ortamda sunulan
raporlarda, basılı olarak sunulan raporların aksine, tekrar kullanım için arşivleme ihtiyacı yoktur ve bunlar karar almada her an kullanılabilecek kaynak durumundadırlar. İnternet siteleri, basılı raporların aksine her an yenilenebilme, yeni hizmetler ve fonksiyonlar eklenebilme özelliklerine sahip
olduklarından, bilginin sunumunda ve ilgili tarafların bilgiye erişiminde
önemli ölçüde maliyet tasarrufu ve esneklik sağlamaktadır (Turel, 2010,
94; Ünal, 2000, 8; Kelton ve Yang, 2008, 83). İnternet ortamında finansal raporlama, başka bilgilere elektronik bağlantı yapabilme imkânını da
bünyesinde barındırmaktadır. Şöyle ki, internette bir dokümanda yer alan
bir bilgiye, aynı veya farklı bir internet sitesinde bulunan başka bir bilgiye,
“hiperlink” olarak adlandırılan elektronik bağlantılar sayesinde erişmek
mümkündür. Bu özellik, kullanıcılar tarafından kamuya açıklanan dokümanların incelenmesini, istenilen bilgiye kolayca ulaşılmasını ve doküMART - NİSAN 2013
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manlar arasında hızlı ve kolay bir biçimde dolaşılmasını mümkün kılmaktadır (Ünal, 2000, 7). Ancak internetten ilgili raporlara erişenlerin sahip
olduğu bu avantaj, işletmelerin bağlantı sağladığı bu bilgilerin içeriğinden
ve doğruluğundan sorumlu olup olmadığı konusunu gündeme getirmektedir. Zarf teorisi uyarınca, internetten sunulan dokümanlara hiperlink ile
bağlı olan bilgiler, aynı zarf içerisinde gönderilmiş gibi kabul edilmekte ve
bu dokümanın bir parçası olarak dikkate alınmaktadırlar (Ünal, 2000, 13).
İnternet her ne kadar sağladığı avantajlar kadar bazı sorunları bünyesinde bulundursa da, raporlamada internet teknolojisinden yararlanmak, işletmelere yıllık raporlarda yer almayan çok daha ayrıntılı ve özellikli bilgiyi
sunma imkânı vermiştir (Oyelere, Laswad ve Fisher, 2003, 37). Kurumsal
internet sitelerinde artık yıllık raporlara ek olarak, üç ayda bir yayınlanan
raporlar, basın açıklamaları, şirket sunumları, ürünler ile ilgili bağlantılar,
analizler, hisse senedi performansları gibi pek çok bilgi de sunulabilmektedir (Lymer ve Debreceny, 2003, 105). Üstelik internet, geleneksel raporlamada kullanılması mümkün olmayan, multimedya ve interaktif bilgi
sunumlarına olanak vererek, başta finansal bilgiler olmak üzere tüm bilgilerin, sesli ve görsel olarak daha etkili sunumunu da mümkün kılmaktadır.
Şirketlerin elde ettikleri bu faydalara ek olarak kullanıcılar da ilgili bilgileri araştırma, bulma, indirme ve hatta kendi ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırma gibi olanaklara düşük maliyetlerle sahip olmaktadırlar.
Ayrıca kullanıcılar, interaktif olarak ihtiyaçları doğrultusunda daha önce
edinilen bilgilere ilişkin olarak özel bilgi talebinde de bulanabilmektedirler
(Wagenhofer, 2003, 266). Raporların elektronik ortamda sunumu, kullanıcılara raporun içeriğini anahtar kelimeler kullanarak inceleme ve verilerin
word, excel veya özel amaçlı analizler için kullanılan programlara yönelik
uygulamalar için analize uygun hale getirebilme olanağını da gündeme getirmektedir (Fisher, Oyelere ve Laswad, 2004, 414).
İnternette finansal raporlama yukarıda sayılan faydalara ek olarak işletmelerin paydaşları ile olan ilişkilerinin gelişmesine, piyasanın şeffaflığının
arttırılmasına, paydaşların işletmelerin faaliyetlerinin etkileri konusunda
bilinçlenmesine, şirket yönetimlerinin daha demokratik bilgiyi paylaşmalarına ve paydaşların işletmelerin kurumsal yaşamlarına daha etkin bir
şekilde katılmalarına önemli katkılar sağladığı görülmektedir (Gandia,
2008, 794; AbuGhazaleh, Qasim ve Haddad, 2012, 1; Khadaroo, 2005,
59). İnternette finansal raporlama, her ne kadar bilgi kullanıcıları ve ku66
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rumlar için yukarıda ele alınan önemli faydaları gündeme getirse de, bazı
sorunları da kaçınılmaz olarak bünyesinde barındırmaktadır ve sözkonusu
sorunlar, ilgili başlık altında ayrıntılı olarak tartışılacaktır.
3.2.2. İnternette Finansal Raporlamanın Sorunları
İnternet bir yandan işletmelerin ve bilgi kullanıcılarının önemli problemlerine çözüm sunarken bazı problemler için ise kaynak teşkil etmektedir (Jones ve Xiao, 2004, 256). İnternette finansal raporlama ile ilgili ortaya
çıkan problemler arasında ilk sırada, bilgi güvenliği ve bütünlüğü sorunu
gelmektedir. Buna ek olarak, yasal düzenleme ve standartların yetersizliği,
denklik ve erişim etkinliğinin sağlanması sorunları ile bu başlıklar altında
sınıflandırılamayan diğer sorunlardan sözetmek mümkündür.

Şekil 2: İnternette Finansal Raporlamanın Sorunları
İnternette finansal raporlama konusunda karşılaşılabilecek sorunlar
arasında bilgi güvenliği ve bütünlüğü, özellikle bu bilgilerden yararlanan
taraflar açısından çok önemlidir. İnternette güvenliği sağlamak zor ve maliyetli bir süreçtir (Wagenhofer, 2003, 274). Bunun nedenlerinden biri, internet üzerinden yayınlanan bilgilerin hem şirket içinde hem de dışında yer
alan yetki verilmemiş kişiler tarafından, iz bırakılmadan değiştirilebilme
ve silinebilme olasılığıdır (Mohammed, Oyelere ve Al-Busaidi, 2009, 61).
Çünkü ileri güvenlik teknolojilerinin kullanılması bile yetkisiz kişilerin,
bilgilerin yer aldığı veri tabanına erişimini tamamen engelleyememektedir (Jefferson ve Stanwick, 2001, 32-33). Bilgi güvenliği ile ilgili bir başka risk ise, bilgilerin internette yayınlanmaya uygun hale getirilmesi için
yürütülen değiştirme, dönüştürme işlemlerinin hatalara açık olmasından
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kaynaklanmaktadır. Ayrıca dış kaynaklardan elde edilen farklı bilgiler,
linkler aracılığıyla kolayca bir internet sitesine dahil edilebilirler (Fisher,
Oyelere ve Laswad, 414). Emniyetli ve devlet kontrolünde olan bir servis
sağlayıcısı üzerinden zorunlu bir bilgi girme sisteminin kurulması, bu sorunun aşılmasında bir yöntem olarak değerlendirilebilir (Oyelere, Laswad
ve Fisher, 2003, 36). Bilgi bütünlüğü açısından bakıldığında da, internet
üzerinden raporlamaya ilişkin bazı riskler sözkonusudur. Şöyle ki, bazı şirketler internet üzerinden bilgilerini bir bütün olarak sunarken, bazıları ise
özetler ile yetinmektedirler. Bu konuda düzenleyiciler tarafından şekillendirilen çok az sayıda yönergenin olması, işletme bazında birbirinden farklı
uygulamalara neden olmaktadır. Kullanıcılar, kurumsal internet sitesinde
yer alan bilgilerin tam olacağı beklentisine sahiptirler. Örneğin finansal
bilgilerin dayanağı olan yıllık raporların sitede kullanıma açılmayarak özet
bilgilerin sunulması veya denetlenmiş bir bilgi ile denetlenmemiş bilgi arasında kurulan otomatik bağlantı, kullanıcıların sözkonusu duruma ilişkin
değerlendirmelerinin hatalı olmasına neden olabilir (Jefferson ve Stanwick, 2001, 32). Ancak, güvenilirlik sadece şirketlerin ve kullanıcıların
ilgilendiği bir konu olarak değerlendirilmemelidir. Denetleyici ve düzenleyici kurumların da bu noktada, en az diğer taraflar kadar sorumluluklarının olduğu gözden kaçırılmamalıdır (Wagenhofer, 2003, 274-275). Her ne
kadar işletmeler gönüllü olarak birtakım bilgilerini paydaşlara açıklasalar
da, işletmelerin şeffaflığının asgari düzeyde sağlanabilmesi için, internet
üzerinden kamuya sunulan finansal bilgilerin kapsamı, sunum aralıkları
gibi alanlara ilişkin birtakım yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır (Uzay,
2004, 236). Ancak internetin evrensel yapısı gereği, şirketin, internet sitesi
sunucusunun ve bilgi kullanıcılarının farklı ülkelerde olması mümkündür.
Bu da internet ortamına ilişkin ulusal yönetmelik ve kanunların, yasal düzenlemeler ve standartların yetersizliği sonucunu doğurmaktadır. Düzenleyiciler açısından temel sorun, uluslararası düzeyde kullanıcıların bilgi
ihtiyaçlarının karşılanması ve birbirinden farklı kullanıcılar arasında bilgi
eşitliğinin sağlanmasıdır (Jones ve Xiao, 2004, 256). Bir diğer sorun ise,
internetin, finansal raporlamaya ilişkin yukarıda yer verilen önemli avantajları sunmasına karşın, bu avantajlardan potansiyel bilgi kullanıcılarının
yararlanma düzeylerinin bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanabilme
imkânları ve yetileri ile sınırlı olmasıdır. Bu da, internette denklik ve erişim
etkinliğinin sağlanabilmesi sorununu gündeme getirmektedir. Bu noktada,
68
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finansal bilgilerin, internete ek olarak diğer iletişim kanalları aracılığıyla, internette gerçekleştirilen açıklamalardan önce veya eş zamanlı olarak
kamuya duyurulması ile sorunun çözümüne katkı sağlanabilir (Oyelere,
Laswad ve Fisher, 2003, 38). Bilgi kullanıcılarının karşılaştıkları bir diğer
sorun; düşük maliyetler ile bilgi sunma avantajından yararlanan işletmelerin, internet sitelerinde sundukları bilgilerin karşılığının binlerce sayfaya
denk gelebilmesidir. Buna ek olarak, her işletmenin farklı veri tabanlarını kullanması da, paydaşların ihtiyaç duydukları özel verileri ve kurumsal
sayfaları bulmak için harcadıkları çabayı ve zamanı artırmaktadır (Debreceny ve Gray, 2001, 47). Bilgi kullanıcılarının sunulan bilgiler arasında hangilerinin gerekli olduğunu belirlemeleri oldukça güç bir uğraştır ve
bilgilerin ilgili taraflara hedeflenen faydaları sağlaması, bu bilgilerin doğruluk ve güvenirliliği ile yakından ilgilidir. Bu konu ise internette finansal
raporlama ilgili denetim sorunları başlığını taşıyan, takip eden bölümde
ele alınacaktır.
3.2.3. İnternette Finansal Raporlamanın Denetimine İlişkin Sorunlar
Mali tablolar, karar almanın temelini oluşturduğundan bu tablolarda yer
alan bilgilerin güvenilirliği oldukça önemlidir. Ancak bu bilgiler, yöneticilerin çıkarları doğrultusunda kasıtlı olarak değiştirilebilir veya birtakım yapısal unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan hatalar sonucu doğru olmayabilir.
Bu nedenle, mali tabloların işletme dışında yer alan bağımsız kişiler veya
örgütler tarafından denetlenmesi, bu tabloların güvenilir birer bilgi kaynağı olarak kabul edebilmeleri açısından bir gerekliliktir (Başpınar, 2005,
37-38). Bu amaçla, son yıllarda, denetim organları tarafından, internet üzerinden finansal raporlama ile ilgili olarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir (Serrano-Cinca, Fuertes-Callén ve Gutiérrez-Nieto, 2007, 311). Ancak,
finansal tabloların internet üzerinden sunulmasının, denetim uygulamaları
üzerindeki etkileri konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşler; denetim uygulamalarında herhangi bir değişim olmayacağı ve önemli bir değişim olacağı şeklinde birbirinden ayrılmaktadır. Değişim olmaması beklentisinin temelinde, finansal raporların internet üzerinden yayınlanıncaya
kadar, denetim süresinin tamamlanmış olacağı kabulü yatmaktadır. İkinci
görüşü savunanlar ise, internet teknolojisinin her alanda birtakım değişiklikleri gündeme getirdiğini ve denetim uygulamalarının da bu değişimden
etkileneceğini ileri sürmekte ve internet tabanlı finansal raporların denetiMART - NİSAN 2013
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mi konusunda da bazı sorunların varlığına işaret etmektedirler (Xiao, Jones
ve Lymer, 2002, 263). Sözkonusu sorunlar şekil 3’te gösterildiği gibi; denetçilerin rolü ve sorumlulukları, denetlenmemiş bilgilerin denetim raporu
ile ilişkilendirilmesi, gerçek zamanlı sürekli denetimin gerekliliği, denetim
raporuna hiperlink bağlantısı ve denetim raporunun değiştirilmesi veya çıkarılması başlıkları altında incelenebilir.

Şekil 3: İnternette Finansal Raporlamanın Denetimine İlişkin
Sorunlar
Finansal raporlamada internetin kullanımı, öncelikle denetçinin rolü ve
sorumluluklarının kapsamının sorgulanmasına yol açmıştır. Dış denetçilerin sorumlulukları, işletmenin internet sitesinde bulunan yıllık raporları
izleme ve incelemeye kadar uzanır mı; uzanırsa internet sitesinde bulunan
denetlenmemiş finansal ve finansal olmayan bilgilere ilişkin denetçilerin
sorumlulukları nelerdir; kullanıcılara güvence vermek için, işletmenin internet sitesinde denetlenmiş finansal tabloların yanında yer alan diğer bilgilerden de denetçiler sorumlu olmalı mıdır, sorularına bu kapsamda cevap
aranmaktadır (Fisher, Oyelere ve Laswad, 2004, 416). Finansal tablolar,
şirketin internet sitesinin bir parçası olarak sunulduğunda, denetçinin esas
sorumlu olduğu finansal bilgiler yanında, yanıltıcı başka birtakım bilgiler
de kullanıcılara açıklanabilir. Bu yüzden dış denetçinin sorumluluğunun
sınırlarını belirlemek güçtür (Lymer ve Debreceny, 2003, 108). Denetçiler tarafından, kâğıt üzerinde denetimi gerçekleştirilen mali tablolar ile
internet sitesinde yayınlananların içeriğinin aynı olduğunun teyit edilmesi
gerekir. Ancak raporlama internet üzerinden yapıldığından, birtakım zorlukların gündeme geleceği açıktır. İnternet üzerinden raporlamanın kap70
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samı, geleneksel raporlamada varolan sayfa sayısı şeklindeki fiziksel kısıtlamaların olmaması ve multimedya özellikleri gibi birtakım teknolojik
imkânların kullanımı nedeniyle daha geniştir. Bu özellikler, kullanıcılara
daha gelişmiş iletişim olanakları sağlamalarına karşın, ilgili tarafları yanlış
da yönlendirebilmektedir. Bu nedenle, denetçiler multimedya teknolojisini içeren bilgilerin, denetlenmiş finansal tablolara uygunluğunu değerlendirmek durumundadırlar (Fisher, Oyelere ve Laswad, 2004, 420). Ancak
denetçinin, kurumsal internet sitesinde yayınlanan bilgilerin, denetlenmiş
finansal tablolara uygunluğunu gözetleme sorumluluğu tartışma konusudur. Bu konuda temelde iki farklı görüş ileri sürülmektedir: Birincisi; internet sitesinde yer alan finansal bilgileri yayımlanmış bilgiler olarak asla
dikkate almamaktır. Bu yüzden denetçilerin internet sitesinde yer alan finansal bilgileri okuma zorunluluğu olmadığı gibi, onların bütünlüğünü ve
tamamlanmasını kabul etme zorunluluğu da yoktur. Hatta denetim raporu
yayınlanmış bile olsa bu zorunluluk yoktur. İkinci görüş ise, finansal tablolara ilişkin denetçilerin sorumluluklarının, iletişim araçları dikkate alınmaksızın benzer olduğu varsayımına dayanmaktadır ve denetçilerin, internet tabanlı denetlenmiş finansal tablolar ve internet sitelerinde yayınlanmış
diğer bilgiler arasındaki uygunluğu sağlamada sorumlu tutulabileceğini
ileri sürülmektedir (Fisher, Oyelere ve Laswad, 2004, 417). Bu durumda,
denetçilerin internet sitesindeki finansal olmayan bilgilerin denetiminden
de sorumlu olma durumu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle internet tabanlı
raporlamada, denetçilerin çalışma alanlarının genişlemesi beklenmektedir
(Xiao, Jones ve Lymer, 2002, 263).
Denetçilerin rolü ve sorumluluğu konusunda üzerinde durulması gereken bir başka tartışma konusu, geleneksel raporlamanın aksine, internet
üzerinden yayınlanan bilgilerin kolayca değiştirilebilme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilme, yeniden düzenlenme veya iptal edilebilir olma internetin temel özelliklerindendir ve bu özellikler, finansal raporlama açısından bazı riskler yaratmaktadırlar. Finansal
tablolunun internette yayımlanan ilk hali denetlense bile, bu tabloların
yayınlanan diğer bilgilerle tutarlılığının sağlanması sorumluluğu, denetçi
açısından oldukça zordur. Bu noktada, kurumsal internet sitesinde, denetlenmiş finansal tablolarla birlikte yer alan diğer bilgilerle ilgili olarak, kullanıcıya güvence vermek denetçilerin sorumluluğunda olmalı mıdır, sorusu
gündeme gelmektedir. Bu konunun geleneksel finansal tabloların denetim
alanı dışında olması gerektiği ve buna karşın, diğer bilgilerle ilgili güven
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sağlamanın, denetim dahilinde ayrı bir hizmet olarak önerilebileceği şeklinde görüşler mevcuttur (Fisher, Oyelere ve Laswad, 2004, 417-418).
İnternette finansal raporlamanın denetimi ile ilgili diğer bir sorun ise
denetlenmemiş ya da tamamlanmamış finansal bilgilerin, denetim raporuyla ilişkilendirilmesidir. Kurumların internet sitelerinde, denetlenmiş
bilgilere ek olarak denetlenmemiş bilgiler de yer almaktadır. İşletmenin
internet sitesinde yer alan bu bilgilerden hangilerinin denetlenip denetlenmediğini birbirinden ayırmak kullanıcılar açısından çok zordur. Çünkü internet tabanlı belgeler, kâğıt tabanlı belgelerin fiziksel ayrıcalığından
yoksundurlar. Bu ise, denetlenmemiş bilgilerin kullanıcılar tarafından denetlenmiş gibi algılanması riskini beraberinde getirmektedir (Fisher, Oyelere ve Laswad, 2004, 418-419). Bu nedenle, kullanıcıların, denetlenmiş
bilgileri, denetlenmemiş bilgilerden ayırt edebilmelerini kolaylaştırmak
için bazı önlemlerin alınması gerekir. Bu amaçla, etiketleme, sınırlama ve
filigran kullanımı gibi daha görsel işaretlerin kullanılması veya kullanıcıların internet sitesindeki denetlenmiş bölümlere giriş ve çıkışlarda mesajla uyarılması ya da denetlenmiş bilgileri şifrelemek (kodlamak) için PDF
gibi bir dosya formatlarının kullanılması şeklinde farklı yöntemler kullanılabilir. Ayrıca, denetlenmiş tüm sayfaların denetçinin internet sitesine
yerleştirilmesi de bir yöntem olarak değerlendirilebilir (Fisher, Oyelere ve
Laswad, 2004, 418).
Alınan tüm tedbirlere karşın, internet, yapısı gereği dinamiktir ve bu
özellik finansal raporlama uygulamalarını da etkilemektedir. Geleneksel
kâğıt tabanlı raporlama ve bu periyodik raporlarda yer alan bilgiler ise doğal olarak statiktir ve değiştirilemez. İnternet, geleneksel olarak periyodik
zaman birimlerinde yapılan dış raporlamayı, daha gerçek zamanlı hale getirebilir. Gerçek zamanlı raporlama ise sürekli denetimi gerektirmektedir
(Jones ve Xiao, 2003, 133) ve bu internette finansal raporlamanın denetimi açısından bir sorundur. Çünkü finansal raporlar, bilindiği gibi, belli bir
döneme veya tarihe ilişkin bilgileri içermektedirler. Buna karşın, finansal
dönemin kapanışı ile denetim raporunun kesinleştiği tarih arasında geçen
süreçte finansal tabloları etkileyebilecek olaylar gündeme gelebilir. Denetçiler, denetim raporlarını hazırlarken bu süreçte ortaya çıkan olayları
denetim sürecinin bir parçası olarak değerlendirerek raporlarını bu doğrultuda düzenleyebilirler. Denetim raporunun kesinleştiği tarihten sonra
meydana gelen olayların denetçiyi bağlaması sözkonusu değildir (Debre72
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cency ve Gray, 1999, 341). Denetim raporu hazırlandıktan sonra finansal
tablolarla birlikte yıllık raporlar da yayınlanır. Ancak, internette raporlama
aracılığı ile finansal raporlama gerçek zamanlılığa doğru kaydıkça denetim
modelinde de süreklilik gerekecektir. Çünkü bir internet sitesi ziyaretçisi,
bu değişimlerin denetçinin rapor alanı içerisinde olduğunu düşünebilir. Bu
nedenle, sunulan bilginin güvenilirliği ve kalitesi hakkında güvence sağlanması için gerçek zamanlı finansal raporların sürekli denetimine ihtiyaç
vardır. Hızlı bir şekilde açığa çıkan bilgi ve hissedarların daha zamanlı bilgi akışı talepleri, denetçilerin bilgiyi gözlemleme, toplama ve analiz süreçlerinde yeni yöntemler geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Buradaki sürekli denetim; bilginin açıklanması ile eşzamanlı ya da kısa bir süre sonra,
denetçilerin bu bilgi hakkında bir dereceye kadar güvence verebilmelerini
sağlayan, kapsamlı bir elektronik denetleme süreci olarak tanımlanmaktadır (Rezaee ve ötekiler, 2002, 147). Dahası, denetçilerin internet tabanlı
finansal tablolarla, internet sitesinde yer alan diğer bilgilerin tutarlılığını
sağlamak için, son basım öncesi ve sonrası, sürekli bir sorumluluk aldıkları tartışılmaktadır. Bu durum şunu göstermektedir ki; denetçiler zaman
içerisinde internet sitesi içeriğindeki tüm değişikliklerden dolayı bilgilendirilmeli ve denetçiler internet sitesinin özetlerini sürekli olarak kontrol
etmelidirler (Fisher, Oyelere ve Laswad, 2004, 420).
Yukarıda açıklananlara ek olarak, internette finansal raporlamanın denetlenmesine ilişkin olarak gündeme gelen bir başka sorun da denetim
raporlarına hiperlink bağlantısıdır. İnternet ortamında aynı veya farklı bir
internet sitesinde bulunan finansal ve finansal olmayan bilgiler, hiperlink
veya diğer teknikleri kullanılarak birbirine bağlanabilir. Bu nedenle, bir
belge internet sitesine yerleştirilir ancak, gerekli önlemler alınmazsa, herhangi bir noktadan bağlantıya açık hale gelir. Dolayısıyla, bir denetim raporu internet sitesinde yayınlanınca, denetim raporuna diğer yerlerden bir
takım olası bağlantıların yapılması da mümkündür (Xiao, Jones ve Lymer,
2002, 264). Bu da, denetim raporunun ilgili kurum, müşteri tarafından denetçinin hedeflemediği amaçlar için bir bağlantı aracılığı ile kullanılabilme
tehlikesini yaratır. Örneğin, müşteri denetlenmemiş bilgilerden denetim raporuna bir link verebilir. Bu da denetlenmemiş bilgilerin, denetlenmiş gibi
algılanmasına yol açar. Bu durumda denetçi, müşteri tarafından denetim
raporuna verilen bu bağlantıları nasıl inceleyecektir? Ayrıca denetim raporunun kullanımı, hem denetçinin hem de müşterinin kontrolü dışında
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gelişebilir. Başka bir yerden de denetim raporuna düzenlenmiş bağlantılar
da mümkündür. Denetim raporunun, girişin sınırlı olduğu bir veri tabanı
içine yerleştirilmesi bu konuda bir çözüm olabilir (Debrecency ve Gray,
1999, 346).
Kurumsal internet sitesinde yayınlanan denetim raporları, işletme içi
ve dışı kaynaklar tarafından, yetkisiz değiştirilme tehlikesine de maruz kalabilmektedirler. İnternette finansal raporlamada bir dosyanın hiç iz bırakılmadan, başka bir dosya ile değiştirilmesi mümkündür. Bu nedenle, eğer
denetim raporu müşterinin internet sitesine yerleştirilmişse, bu internet sitesine kaynak teşkil eden bilgisayar sistemine giriş hakkı olan herhangi bir
kişi arkasında hiç iz bırakmadan dosyaları değiştirilebilir. Dahası, denetim
raporu dosyasının elektronik yapısı, bu tür değişiklikleri bulmayı zorlaştırmaktadır. Diğer yandan, etik kurallara uymayan şirketler, gerçek veya
hayali bir denetim firmasının imzasını içeren tamamen uydurma bir denetim raporu hazırlayarak, bunu internet sitesinde de yayınlayabilirler. Bu
durumda denetçiler, internet sitesindeki denetim raporunun güvenliği için
duyarlı olmaya gerek duyacaklardır (Debrecency ve Gray, 1999, 340). Bir
diğer olasılık ise denetim raporunun internet sitesinden çıkarılması veya
eksik finansal bilgilerle birlikte yayınlanmasıdır. Örneğin, internet sitesinde denetim raporu olmaksızın sadece denetlenmiş finansal tablolar veya
denetim raporu ile birlikte özet finansal tablolar yayınlanabilir. İnternet
sitesinde yayınlanan eksik bilgi, önemli gerçekleri gizleyebilir ve denetçiler için potansiyel risk oluşturabilir. Ayrıca bu durum bilgi kullanıcılarının şirketleri yanlış değerlendirmelerine de yol açabilir (Fisher, Oyelere
ve Laswad, 2004, 419). İnternet sitesindeki denetim raporunun, bilinen denetim firmasına ait olduğunun güvencesini kullanıcılara kim verebilir? Bir
işletmenin kendi internet sitesinde yayınlanan denetim raporu üzerindeki
kontrolü, denetim firmasından daha fazladır. Bu problemin çözümü için
denetim raporu, denetim firmasının internet sitesine konulabilir. Denetim
raporu, denetçinin kendi sitesinde olduğunda, değiştirilmeden kaynaklanan birçok güvenlik problemi ortadan kalkar (Debrecency ve Gray, 1999,
340-341). İnternette finansal raporlama ile ilgili olarak ortaya konan sorunların çözümünde, internette finansal raporlamanın sunuluşuna ilişkin standartların kullanılması da bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bu konu
ayrıntılarıyla, internette finansal raporların sunuluş standartları bölümünde
ele alınacaktır.
74
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3.3. İnternette Finansal Raporların Sunuş Standartları
Finansal raporların belli standartlara uygun olarak sunulması, bu raporlardan beklenen faydaların elde edilmesi açısından son derece önemlidir.
Standart koyucuların, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ışığında
internette finansal bilgilerin sunulması konusunda, genel ve sektörel bazda
raporlama ölçütlerini oluşturmaları gerekmektedir (Karasioğlu, 2001, 30).
Standartların oluşturulma aşamasında, hem sunulacak bilgilerin kapsamı
hem de raporlama biçimleri dikkate alınmalıdır. Türkiye’de özellikle yeni
Türk Ticaret Kanunu ile denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi açmasına ilişkin bir düzenleme yapılmış ve internet sitesinde yer
alması gereken hususlar, zorunlu içerik, kanunla belirlenmiştir. Böylece,
ülkemizde internet üzerinden finansal raporlama yapma ve içeriğinin standardizasyonunun sağlanmasında önemli bir adım atılmıştır.
İnternette finansal raporların sunuluşunda içeriğe ilişkin standartlaşma,
kullanıcıların işletmeyle ilgili temel noktalarda bilgi sahibi olmalarını sağlayabilir. Ancak, finansal bilgilerin kullanıcısı olan paydaşlar açısından,
internet sitelerinin içeriğinde sunulan finansal bilgilerin kapsamı kadar bu
bilgilerin doğruluk ve tamlık kriterlerini karşılayacak şekilde sunulmaları
da önemlidir. Bunlara ek olarak, finansal bilgilerin sunumunda dikkat edilmesi gereken en önemli konuların başında, bilgi güvenliği gelmektedir.
Elektronik imza, bu konuda bilişim alanında yapılan önemli bir çalışmadır
ve insanoğlunun ﬁziki ortamdan aldığı önemli bir güvenlik ve doğrulama aracıdır. Elektronik imza, kimlik doğrulama, gizlilik ve veri bütünlüğünü sağlayabilen alt yapısı ile gerçek hayatta ıslak imza ile yapılan hemen hemen tüm işlemlerin elektronik ortam üzerinden güvenilir şekilde
yapılabilmesini sağlamaktadır (Karakoçak, 2006, 11). Elektronik imza ile
tıpkı ıslak imzada olduğu gibi evrak ile kişi arasında benzersiz bir ilişki
kurulmaktadır. İmzayı atacak kişiye özel anahtar ile birlikte imzalanacak
olan belgenin birtakım matematiksel işlemlerden geçirilmesi sonucunda oluşturulan ve imzalanacak veriye eklenen sayısal bir veri sayesinde,
sadece kişinin kimlik bilgisiyle değil ayrıca mesajın içeriği ile de ilişki
kurulmaktadır (Selçuk, 2006, 212). Bu imza, bilgilerin kolaylıkla silinip
değiştirildiği elektronik ortam üzerinden gönderilen bir mesajın bir yerden
bir yere giderken bozulmadan, değiştirilmeden, orijinal haliyle gitmesini
sağlamada önemli bir rol oynamaktadır (Karakoçak, 2006, 11). Elektronik
imza sayesinde işletmeler, sundukları bilgilerin bütünlüğü bozulmaksızın,
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ülkenin belirlediği bir otorite sayesinde bilgilerin depolandığı ve yayıldığı
noktalar oluşturabilmektedir. Böylece, internet üzerinden bilginin akış güvenliği kısmen de olsa sağlanmış olmaktadır. Zira internet üzerinde güvenliği sağlamak oldukça zor ve maliyetli bir unsurdur (Karasioğlu, 2001, 30).
Günümüzde işletmeler internette finansal raporlarını, verilerini HTML,
PDF, WORD, EXCEL gibi çeşitli formatlarda yayınlamaktadırlar. Kullanılan raporlama biçimlerinde standardın olmaması finansal bilgi tedarik
zincirindeki veri akışını kesintiye uğratmaktadır (Karasioğlu ve Eryiğit,
2005, 149). Bu nedenle, internette sunulacak finansal bilgilerin kapsamına,
sunumuna ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin standartların getirilmesi,
şeffaflığın sağlanması, kamunun aydınlatılması ve nihayetinde ekonomik
yapıların sağlıklı işleyişi açısından son derece önemlidir.
4. ŞEFFAFLIK, KAMUYU AYDINLATMA VE İNTERNETTE
FİNANSAL RAPORLAMA
Şeffaflık esas itibariyle, bireyleri, kurumları, piyasaları ya da hükümetleri, faaliyetleri ve politikaları nedeniyle sorumlu tutabilme yaklaşımıdır.
Bu bağlamda işletmeler açısından şeffaflık, kendilerinin değerlendirilmesine yönelik tüm bilgilerin kamuya açıklaması olarak tanımlanabilir (Uyar
ve Çelik, 2006, 94). İnternet günümüzde, şirketler için kurumsal bilgilerin
paydaşlara, kamuya sunulmasında önemli bir araçtır. İşletmeler ve düzenleyici kurumlar tarafından, internet siteleri aracılığı ile yapılan açıklamalar, yatırımcılar başta olmak üzere tüm paydaşların zamanında bilgilenmesini kolaylaştırmakta ve paydaşların işletmeye ilişkin beklentilerinin
şekillenmesine rehberlik etmektedir. Pozitif beklentiler ise genel olarak,
işletmenin potansiyel performansının güçlenmesini sağlamaktadır. Ancak,
daha da önemlisi, internette finansal raporlama aracılığı ile bilgi sunumu,
işletmelerin daha şeffaf olmasına katkıda bulunmaktadır (Jiang, Raghupathi ve Raghupathi, 2009, 14).
Gelecekte, internet aracılığı ile finansal raporlamanın eşanlı ve gerçek
zamanlı olarak gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda,
eşanlı ve gerçek zamanlı raporlamanın beş unsuru vardır. Bunlar sırasıyla;
güvenilir bir sistemin oluşturulması; finansal bilginin kamuya açıklanmasında gerekli tüm yöntemlerin kullanılması; finansal ve finansal olmayan
tüm bilgilerin kamuya açıklanması; kurumsal hesap verebilirlik, yönetsel
sorumluluk ve güçlü bir risk yönetimi ve son olarak şeffaf ve sürekli bir ka76
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muyu aydınlatmadır (Atabey, Çetin, 2012, 27). Bu özellikleri bünyesinde
bulunduran internette finansal raporlama aracılığı ile kurumsal yönetimin
temel ilkelerinden olan şeffaflık ve dolayısıyla kamunun aydınlatılması
daha etkin bir şekilde hayata geçirilebilmektedir. İşletme paydaşları, hızla
değişen ve gelişen rekabet ortamında işletmeleriyle ilgili daha anlık verilere ve bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Finansal ve finansal olmayan tüm
bilgilerin kamuya daha etkin bir şekilde açıklanması, şeffaflığın sağlanması ve kurumsal yönetimin anlayışının işletmelerde tam anlamıyla yerleştirilebilmesi açısından çok önemlidir.
Kurumsal şeffaflık, işletmelerin bilgileri yaydığı kanallardaki kolaylık
veya zorluklar ile bu kanallarda ekonominin aktörleri için gerçek bilgilerin olup olmadığına dayanmaktadır (Gandia, 2008, 793). Bu nedenle bilgi
kullanıcıları açısından, bilgilerin aktarıldığı kanalların akıcı ve kolay ulaşılabilir olması, işletmeler tarafından göz önünde bulundurulması gereken
unsurlardır. Buna ek olarak, işletmeler tarafından sunulan bilgilerin paydaşların ihtiyacını karşılaması ve doğru bilgiler olması da önemlidir. Daha
öncede belirtildiği üzere, mali tablolar paydaşlar tarafından bir işletmeye
ilişkin kararların alınmasında ihtiyaç duyulan verileri sağlayan temel bilgi
kaynağıdır. Bu nedenle, internet aracılığı ile işletme faaliyet sonuçlarını
içeren mali tabloların açıklanması, şeffaflığın sağlanması ve kamunun aydınlatılması açısından son derecede önemlidir. Kamunun aydınlatılması ve
şeffaflığın tam olarak sağlanabilmesi için, bilginin erişilebilir, ilgili, nitelikli, güvenilir olması ve bilgiyi kullanacak olanların da sunulan bilgiye
ulaşabilme ve kullanabilme yetkisine sahip olmaları gerekmektedir (Örerler, 2005, 3). İnternet üzerinden raporlama ise kamunun aydınlatılması ve
şeffaflığın sağlanması için ihtiyaç duyulan sözkonusu şartların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde, yeni Türk Ticaret
Kanunu ile denetimi tabi olan sermaye şirketlerine, kuruluşlarının ticaret
siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve
bu sitenin belirli bir bölümünün şirket tarafından kanunen yapılması gereken ilanlara ayrılması yükümlülüğü getirilmiştir (TTK, Madde 1524). Bu
düzenleme, şeffaflığın sağlanmasında ve kamunun aydınlatılması ile kurumsal yönetimin hayata geçirilmesinde internette finansal raporlamanın
rolünü pekiştiren ve önemini vurgulayan bir adımdır.
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5. SONUÇ
İşletmeler, ekonomilerin temelini oluşturduğundan, bu temeldeki ortaya çıkan bir hassasiyet genel olarak, ülkenin ve globalleşme nedeniyle
dünya ekonomisinin dengelerini etkilemektedir. Özellikle son dönemde
yaşanan finansal krizler, bu etkilerin dünyanın neredeyse tamamında daha
yakından gözlenmesine ve krizlerin ortaya çıkmasında, işletmelerin yönetim anlayışlarının ne kadar etkili olduğunun sorgulanmasına neden olmuştur. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösterenler başta
olmak üzere, işletme yönetimlerinin şeffaflaştırılması ve hesap verebilir
olması için işletmeler ile paydaşları arasındaki ilişkiler bütününün, bir dizi
ilkelere bağlı olarak düzenlenmesi ise yaşanan sorunları çözümü olarak
görülmektedir. Kurumsal yönetim olarak kavramsallaştırılan bu yönetim
anlayışı çerçevesinde, ülkeler bazında farklılıklar göstermekle birlikte,
evrensel olarak işletmelerin şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve
adalet ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi amaçlanmaktadır. İşletmelerin,
kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde, adı geçen ilkeler doğrultusunda
yönetilmesi ile işletme düzeyinden başlayarak, ekonominin genelini olumlu yönde etkileyecek ve ülkelerin ekonomik gelişmelerini destekleyecek
bir süreç yaratılması hedeflenmektedir.
İşletme paydaşlarının bilgilendirilmesi temeline dayanan şeffaflık ve
kamuya aydınlatma, bu sürecin yaratılmasında ve finansal krizlere temel
hazırlayan risklerin öngörülmesinde özel bir önem taşımaktadır. İnternet
ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, işletmelerin paydaşlarına
daha hızlı ve kolay şekilde ulaşabilme ve bilgilendirebilme imkânını sunduğundan, şeffaflığın sağlanmasında ve kamunun aydınlatılmasında bir araç
olarak değerlendirilmektedir. İşletmeler tarafından genellikle pazarlama,
müşteri ilişkileri ve kurumsal imajı şekillendirmede bir araç olarak kullanılan internetin, yasal düzenlemeler ile paydaşların bilgilendirilmesinde
bir araç olarak kullanımının teşvik edilmesi, internet üzerinden finansal raporlama kavramını gündeme getirmiştir. İnternet üzerinden raporlamanın,
bünyesinde maliyet tasarrufu, daha çok kullanıcıya ulaşım, gerçek zamanlı
bilgi sunumu, süreklilik ve esneklik, bilgi asimetrisini azaltılma, başka bilgilerle elektronik bağlantı kurulabilme ve daha ayrıntılı ve özellikli bilgi
sunumuna imkân tanıma şeklinde sıralanabilecek faydaları barındırması
da, işletmeler tarafından kamunun aydınlatılmasında bir araç olarak kullanımını arttırmaktadır. Buna karşın, internet üzerinden finansal raporla78
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ma, kâğıt üzerine basılı geleneksel raporlama ile karşılaştırıldığında bilgi
güvenliği ve bütünlüğü, bu konuda yasal düzenlemelerin ve standartların
ihtiyacı tam olarak karşılamaması, denklik ve erişim etkinliğinin sağlanması konularında bazı sorunlarla işletmeleri ve bilgi kullanıcılarını karşı
karşıya getirmektedir. Ancak, işletmelerin internet üzerinden finansal raporlama aracılığı ile kamuya açıkladıkları bilgilerin teknik açıdan güvenlik
önlemlerinin alındığı bir servis sağlayıcısı üzerinden bilgi girişi yapılmak
suretiyle sunulması, internet üzerinden finansal raporlamaya ilişkin düzenleyici standartların oluşturularak yasal çerçevenin çizilmesi sorunların çözümü için önerilen uygulamalardır. Bunlara ek olarak, finansal bilgilerin
internet dışında yer alan iletişim kanalları aracılığıyla bu açıklamalardan
önce veya eş zamanlı olarak kamuya açıklanması, kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin etiket veya özel filigramlar gibi görsel işaretlerle
birlikte sunulması da yine sorunların çözümüne katkı sağlayabilir. İnternet
üzerinden sunulan finansal raporların ve bilgilerin denetimi konularında da
bazı tartışmalar mevcuttur. İnternetin gerçek zamanlı sürekli denetim gerektirmesi, denetlenmemiş bilgilerin denetim raporu ile ilişkilendirilmesi,
denetim raporuna hiperlink bağlantısının yapılabilmesi ve denetim raporunun internet ortamında yetkisiz olarak değiştirilmesi veya çıkarılmasının mümkün olabilmesi, denetçilerin rolü ve sorumluluklarının sınırlarına
ilişkin tartışılmaların nedenlerindendir. Bu doğrultuda, denetim raporunun
teknik güvenlik önlemlerinin alındığı bir veri tabanına yerleştirilmesi ve
denetçinin internet sitesinde denetim raporunun sunulması ise, internet
üzerinden sunulan finansal raporların ve denetim raporlarının değiştirilmemesi için alınabilecek önlemlerdendir.
Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, işletmelerin faaliyetleri kadar,
bu faaliyetlerin sonuçlarının yer aldığı finansal raporları ve bu finansal raporların oluşturulmasında rol alan muhasebe mesleğini etkileyecektir. Yeni
gelişmeler ve değişimin sürekliliği, kuşkusuz yeni bilgi gereksinimlerini
ve bu bilgilerin sunumunda kullanılacak yeni araç ve yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bünyesinde her ne kadar bazı problemleri ve
tartışmaları barındırsa da, sonuç olarak internette finansal raporlama, geleneksel yönteme göre bilginin daha az maliyetle, daha kolay ve daha hızlı
bir şekilde sunumuna imkân vermektedir. Ayrıca bu şekilde bilgi sunumu;
gerçek zamanlı, ayrıntılı ve özellikli bilgileri sunma özelliğinin yanında
işletmeler, yatırımcılar, finansal analistler ve diğer ilgili kişiler arasında
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interaktif iletişime de olanak sağlamaktadır. Bu özellikler, gelecekte internette finansal raporlamanın, kâğıt tabanlı raporlamanın önüne geçmesinde
önemli avantajlar sağlamaktadır. Ülkemizde internet kullanımı hızla yaygınlaşmakla birlikte, potansiyel yatırımcıların henüz tamamının kullandığı bir iletişim aracı değildir. Dolayısıyla bu süreçte işletmeler, internetten
sundukları finansal bilgileri, diğer iletişim şekillerini de kullanarak internetten daha önce veya eş zamanlı olarak sunmalıdırlar. Bu çerçevede, geleneksel raporlama yöntemi ile finansal bilgilerin kamuya açıklanmasına bir
süre daha devam edilmelidir. Ayrıca finansal bilgilerin, internet üzerinden
de sunulduğu, basılı raporlarda belirtilmeli ve çeşitli iletişim araçları kullanılarak duyurulmalıdır. Zaten, yeni Türk Ticaret Kanunu düzenlemesi
ile birlikte bu amaçlanmış ve bu iki yöntemin beraber uygulanması esas
alınmıştır. İşletmelerin, çalışma kapsamında yer veriler öneriler çerçevesinde, finansal raporlamada interneti kullanmaları, şeffaflığın sağlanmasında ve kamunun aydınlatılması ile güven ve açıklık ilkelerinin daha yaygın ve etkin olarak hayata geçirmesini sağlayacaktır. Bu sonuç, özellikle
halka açılmayı amaçlayan işletmeler açısından oldukça önemlidir. İnternet
üzerinden finansal raporlama, bilginin daha yaygın ve adil olarak finansal piyasalara hızla iletimini ve şeffaflığı sağlayarak, hem yatırımcıların
güvenini hem de sermaye piyasasının etkinliğini arttıracaktır. Bu çalışma,
özellikle şirketlerin internet sitesi kurmaları ve finansal tabloları dahil olmak üzere çeşitli bilgileri, bu platform aracılığı açıklanmalarının neden
önemli olduğu ve bu uygulamanın işletmelere ve paydaşlara ne yönde faydalar sağlayabileceğini resmetmektedir. Buna ek olarak, çalışma internette
raporlamanın hem işletmeler hem de kullanıcılar açısından hangi riskleri
gündeme getirebileceği ve bu risklerin azaltılmasında hangi yöntemlerin
kullanılabileceğine ilişkin önerileri de içermektedir. Çalışma bu nedenlerle
hem işletme yöneticileri, hem de bilgi kullanıcıları açısından önemlidir.
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YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE YAPTIRILAN
PROJELERDE KDV İSTİSNASI
Zihni KARTAL*
1. GİRİŞ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun, 6322 sayılı Kanunun 24
üncü maddesiyle değişik geçici 29 uncu maddesi ile,
• 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet
Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a göre yapişlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler
• 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun
ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler
• 25.8011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Bakanlık tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen
eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler
• Yukarıdaki projelerden 4.4.2012 tarihinden (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 uncu maddesi kapsamındaki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim
öğretim tesislerine ilişkin projelerde 15.6.2012 tarihinden) önce ihale
veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile
31.12.2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak
olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde projeler
kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları” KDV’den istisna
edilmiştir. Bu istisna uygulaması sırasında dikkate alınacak hususlar, uyulması gereken usul ve esasları KDVK nın geçici 29 uncu maddesi ve maddenin uygulamasına yönelik 118 seri nolu KDV Genel Tebliği baz alınarak
izleyen bölümlerde açıklanmaktadır.

* E. Baş Hesap Uzmanı
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2. Kapsam
2.1.İstisnadan Yararlanacak Projeler
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun, geçici 29 uncu maddesi
hükmüne göre bu istisnadan;
• 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler,
• 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler,
• 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar
verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler,
Yukarıdaki projelerden 4/4/2012 tarihinden (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 uncu maddesi kapsamındaki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim
öğretim tesislerine ilişkin projelerde 15/6/2012 tarihinden) önce ihale veya
görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeler,
Bu projelerden 31.12.2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanlar yararlanacaktır
2.2.İstisna Kapsamına Giren İşlemler
Önceki bölümde sayılan projelere ilişkin olarak;
• bu projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi,
• görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere/alanlara proje kapsamında
inşaata yönelik olarak yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler
KDV’den istisna tutulur.
Yatırım dönemi, söz konusu projelere ilişkin olarak ilgili idare ile yapılan sözleşmelere göre belirlenir. Yatırım dönemi süresinde (sürenin uzatılması ya da kısaltılması şeklinde) ortaya çıkacak değişiklikler, ilgili idare
tarafından doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.
2.3. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler
İstisna; yukarda belirtilen projeleri üstlenen ana yüklenicilere, doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat
işlemlerine uygulanır. Ancak doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya,
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mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek
parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin
tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de
istisna uygulanmaz.
3. İstisnanın Uygulanması
Yukarıda sayılan projelerden birisini üstlenen ana yüklenici mükellefler, söz konusu projeler kapsamında (projeyle ilgili bilgilere de yer vermek
kaydıyla) kendilerine yapılacak teslim ve hizmetlere istisna uygulanması
talebiyle doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bir yazı ile müracaat ederler.
Gelir İdaresi Başkanlığı istisna talebinde bulunan mükellef ve projenin
istisna kapsamına giren projelerden olup olmadığına, talepte bulunan mükellefin bu projenin ana yüklenicisi konumunda bulunup bulunmadığına,
yatırım döneminin sona erdiği tarih ve benzeri hususlara yönelik olarak
projeyi ihale eden ilgili idareden bir yazı ile bilgi ister. Projeyi ihale eden
ilgili idarenin olumlu yazısına istinaden durum mükellefin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığı (VDB)/Defterdarlığa bildirilir, ilgili VDB
veya Defterdarlık bu noktada bir belge düzenleyerek mükellefe verir.
Söz konusu istisna projedeki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak, vergi dairesi tarafından verilen istisna belgesi gösterilmek suretiyle uygulanır. Vergi
dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından hizmeti
sunanlara verilir. Bu belge hizmeti sunanlar tarafından 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.
Söz konusu istisna belgesi, sadece proje kapsamındaki mal teslimleri ve
hizmet ifaları ile sınırlı olarak uygulanmak üzere verilir. Dolayısıyla istisna
belgesinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır.
Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan
mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura
tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle
onaylar ve bir örneğini alır. Satıcı mükellefin iade talebi bu belge esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde istisna belgesinin de buna uygun olarak revizesi yapılmalı
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veya ek istisna belgesi verilmelidir. İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda,
istisna belgesindeki süre de revize edilir. İstisna kapsamındaki malların
ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük
idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen
mala ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından
bu bölümde onaylanır.
İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih
itibariyle istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin
satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu
kontrol ederek istisna belgesini kapatırlar. Satıcılar yaptıkları teslim ve
hizmet ifalarına ilişkin faturada, KDV hesaplamaz. İstisna tek safhada uygulanacak olup, projeyi üstlenen mükellefe mal teslimi ve hizmet ifasında
bulunan mükelleflerin istisna kapsamında yaptıkları teslim ve hizmetlere
yönelik alımlarında KDV istisnası uygulanması söz konusu değildir. Ayrıca, ana yüklenici firmanın istisnadan yararlanma şartlarını kaybetmesi
halinde bu durum projeyi ihale eden ilgili idare tarafından istisnadan yararlanma şartlarının kaybedildiği tarihe de yer verilmek suretiyle Gelir İdaresi
Başkanlığına bildirilir.
4. Teklifleri Alınmış ya da İhalesi veya Görevlendirmesi Yapılmış
İşlerde İstisna Uygulaması
KDV Kanunu’nun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teklifleri alınmış ya da ihalesi
veya görevlendirmesi yapılmış işlerde; görevli şirketin veya yüklenicinin
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunması halinde bu maddenin yürürlük tarihinden sonra birinci fıkra kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifaları da KDV’den müstesna tutulur.
Şu kadar ki, bu istisnanın uygulanabilmesi için görevli şirketin veya yüklenicinin proje nedeniyle yatırım döneminde yükleneceği KDV tutarının,
indirim yoluyla telafi edilebileceği tarihe kadar, projenin ana kredi finansman koşullarına göre oluşacak finansman maliyeti tutarı veya buna isabet
eden sürenin, ilgisine göre; işletme süresi öngörülen projelerde işletme
süresinden, kira öngörülen projelerde kira tutarından veya kira süresinden
indirileceği hususunun bu şirketler tarafından, içeriği idarece belirlenecek
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taahhütname ile taahhüt edilmesi ve bu taahhüdün idarece kabul edilmesi
gerekir. İndirimler, ilgili projelere ait sözleşmelerde öngörülen esaslar dikkate alınarak yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Kanunun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teklifleri alınmış ya da ihalesi veya görevlendirmesi yapılmış işlerde; görevli şirketin veya yüklenicinin bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunması halinde
bu maddenin yürürlük tarihinden sonra birinci fıkra kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifalarında da katma değer vergisi istisnası uygulanmasına
imkân tanınmıştır.
Buna göre, 4.4.2012 (652 sayılı KHK’nın 23 üncü maddesi kapsamındaki projelerde 15.6.2012) tarihinden önce teklifleri alınmış ya da ihalesi
veya görevlendirmesi yapılmış işlerde de bu madde kapsamında istisna uygulanır.
İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerce 4.4.2012 (652 sayılı
KHK’nın 23 üncü maddesi kapsamındaki projelerde 15.6.2012) tarihinden
itibaren üç ay içinde, işi taahhüt ettikleri ilgili idareye doğrudan müracaat edilerek talepte bulunulmuş ve istisnadan yararlanma şartları sağlanmış
olmalıdır.
Projeyi ihale eden idare, projenin 3065 sayılı Kanunun geçici 29 uncu
maddesinde sayılan projelerden olduğunu, talepte bulunan mükellefin bu
projenin ana yüklenicisi konumunda bulunduğunu, görevli şirketin veya
yüklenicinin proje nedeniyle yatırım döneminde yükleneceği KDV tutarının indirim yoluyla telafi edilebileceği tarihe kadar, projenin ana kredi
finansman koşullarına göre oluşacak finansman maliyeti tutarı veya buna
isabet eden sürenin, ilgisine göre; işletme süresi öngörülen projelerde işletme süresinden, kira öngörülen projelerde kira tutarından veya kira süresinden indirilmesini taahhüt ettiğini ve bu taahhüdün idarelerince kabul
edildiğini, dolayısıyla firmanın söz konusu istisnadan yararlandırılmasında
herhangi bir sakınca bulunmadığını bir yazı ile Gelir İdaresi Başkanlığına
bildirir.
5.Beyan
Projeyi üstlenen firmalara mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan
mükelleflerce, istisna kapsamında yapmış oldukları teslim ve hizmetler
ait oldukları dönemler itibariyle KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer
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İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamındaki
İşlemler” tablosunun 318 kod numaralı “3996 sayılı Kanuna göre Yapİşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan
Projelere İlişkin
Teslim ve Hizmetler” satırında beyan edilir.
Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslim
bedeli,
“Yüklenilen KDV” sütununa bu işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır.
İade talep etmek istemeyen mükellefler, «Yüklenilen KDV» sütununa
ilişkin alana “0” girmelidir.
6. İade
6.1. İade Talebinde Aranılan Belgeler
Bu bölümde yer alan istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranmaktadır.
• İade talep dilekçesi
• İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
• İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
• İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
• Satış faturaları listesi
• Alıcı mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış yazı örneği.
6.2. İade Talebi
6.2.1. Mahsuben İade
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 4.000 TL.yi aşmayan mahsuben iade talepleri inceleme raporu, YMM tasdik raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 4.000 TL.yi aşması halinde aşan
kısmın iadesi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine
getirilir. Teminat verilmesi halinde, teminat verilmesi üzerine mükellefin
iade talebi yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporu sonucuna göre çözülür.
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6.2.2. Nakden İade
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir. Teminat
verilmesi halinde, teminat verilmesi üzerine mükellefin iade talebi yerine
getirilir. Teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.
7. Müteselsil Sorumluluk
İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin istisna yazısının imza ve
kaşe tatbik edilmiş bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir. Bu yazı olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan
mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsilen
sorumludur.
Kendisine teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini gösteren
belge verilen satıcı mükelleflerce, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapılır. Daha sonra işlemin, istisna için ilgili düzenlemelerde
belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar,
kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranır.
İade talep edilsin edilmesin, istisna kapsamındaki teslime ait faturaların fotokopilerinin ya da dökümlerini gösteren bir listenin alıcı mükellef
tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış bir örneği,
istisnanın beyan edildiği dönem beyannamesinin verilme süresi içinde bir
dilekçe ekinde bağlı olunan vergi dairesine verilir.
8. Sonuç
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun, geçici 29 uncu maddesi
hükmüne göre; 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler; 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine
göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına
karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler; yukarıdaki projelerden 4/4/2012 tarihinden (652 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 uncu maddesi kapsamındaki, Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar veriMART - NİSAN 2013
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len eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerde 15/6/2012 tarihinden) önce
ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeleri üstlenen ana yüklenicilere, doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemlerine KDV istisnası uygulanır.
Doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında
değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve
onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma,
aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek
gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmayacaktır
Yukarıda belirtilen istisna projedeki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak,
vergi dairesi tarafından proje müteahhidine verilen istisna belgesi sunulmak, satılan mal/hizmete ilişkin bilgiler imzalanıp kaşelenmek suretiyle
uygulanır. İstisna kapsamında proje müteahhidine mal/hizmet sunan mükellef yüklendiği KDV tutarının iadesini talep edebilir.
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TACİRLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BU
DEFTERLERİN ONAYLANMASI
Soner ALTAŞ*
Öz
Türk Ticaret Kanunu’na göre gerçek ve tüzel kişi bütün tacirler gerekli
ticari defterleri tutmakla ve bu defterlerin onaylarını yaptırmakla yükümlüdürler. Ticari defterlerin hiç veya kanuna aykırı surette tutulması, açılış
ve kapanış onaylarının yaptırılmaması tacirler yönünden adlî ve idarî para
cezalarını gerektirebileceği gibi, bu defterlerde bulunan kayıtların sahibi
aleyhine delil olmasına yol açabilir. Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’na
göre tacirler tarafından tutulması lazım gelen defterler ile bu defterin açılış
ve kapanış onaylarının yaptırılması ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler : tacir, defter tutma yükümlülüğü, açılış onayı, kapanış onayı, onay yenileme
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)1’nun
64. maddesinin birinci fıkrasının ilk halinde, defterlerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (IFRS) yansıtır şekilde hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına, bu standartlarda hüküm bulunmayan hallerde
doğrudan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre, tacirin
ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu açıkça gösterir şekilde tutulması
şart koşulmuştu. Yani, defterlerin tutulmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının, bu bağlamda da uluslararası finansal raporlama standartlarının
emredici nitelikte olması öngörülmüştü. Ancak, 26/6/2012 tarihli ve 6335
sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulması şartı kaldırılmış2 (TTK, m.64/f.1), bunun yerine
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
1 Çalışmamızda, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması
kullanılmıştır.
2 Ayrıca, TTK’nın ilk halinde sermaye şirketlerinin internet sitelerinde yayımlanacak yönlendirilmiş mesaj içeriklerinin basılı şekillerinin saklanmasına ilişkin olarak 1524. maddenin altıncı
fıkrasında “Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82’nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek
noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.” hükmüne yer verilmişti. Ancak, 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile TTK’nın 1524. maddesinin
konuya ilişkin altıncı fıkrası değiştirildi ve yönlendirilmiş mesajların fiziki dosyalama suretiyle sak-
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defterlerin tutulmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma
ve zamanıyla ilgili hükümlerine ve de 175. ve mükerrer 257. maddeleri
uyarınca yapılan düzenlemelere uyma zorunluluğu getirilmiştir3 (TTK,
m.64/f.5).
Diğer yandan, TTK, bir uygulama hükmü olduğu için “fiziki ortamda
veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağının, defterlere kayıt zamanının, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının
şekli ile esaslarının” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir tebliğle belirlenmesini öngörmüştür (TTK,
m.64/f.3). Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı da kendilerine tanınan bu yetkiye istinaden gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından
fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını,
defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının
şekli ve esaslarını 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ (TDİT4) ile belirlemişlerdir.
İşte bu çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna göre
çıkarılan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ hükümleri ışığında, tacirler tarafından tutulması zorunlu olan defterler ve bu defterlerin açılış ile kapanış
onayları üzerinde durulacaktır.
2. TACİRLER TARAFINDAN TUTULMASI ZORUNLU OLAN
DEFTERLER
Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir -gerçek kişi tacir- denilmektedir(TTK, m.12/f.1). Ticaret şirketleriyle5, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş
kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari
lanması yükümlülüğü kaldırıldı. Dolayısıyla, internet sitesi kurma yükümlülüğü bulunan şirketler,
internet sitelerinde yayımlayacakları “yönlendirilmiş mesajları” metin haline getirilip noter onaylı
bir deftere sıra numarasıyla yazma ya da yapıştırma ve varsa sitedeki bilgilerde meydana gelecek
değişikliklerin de aynı şekilde metin haline getirip deftere işlenme yükümlülüğünden kurtulmuş
oldular.
3 Dolayısıyla, gerçek ve tüzel kişi tacirler, işletmenin muhasebesi ile ilgili ticari defterlere
yapılacak kayıtlarda Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uymaya devam edeceklerdir(TDİT, m.4/f.3).
4 Çalışmamızda, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ için TDİT kısaltması kullanılmıştır.
5 Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir
(TTK, m.124/f.1).
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şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer
kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir -tüzel
kişi tacir- sayılırlar6(TTK, m.16/f.1). Tacir olmanın hükümlerinden birisi
gerekli ticari defterleri tutmaktır(TTK, m.18(f.1). TTK’ya göre her tacir,
ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap
dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya
koymak zorundadır(TTK, m.64/f.1).
Tacirler tarafından tutulması zorunlu olan defterler, tacir sınıfları ve ticaret şirketlerinin türleri bazında aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir:
a) Gerçek Kişi Tacirler : Gerçek kişi tacirler, yevmiye defteri, envanter
defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdürler(TDİT, m.4/f.1). Ancak,
gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yukarıda sayılan yevmiye
defteri, envanter defteri ve defteri kebir yerine VUK hükümlerine uygun
olarak işletme hesabı esasına göre defter -işletme defteri- tutabilirler(TDİT,
geçici m.1).
b) Kollektif Şirketler : Kollektif şirketler, yevmiye defteri, envanter
defteri, defteri kebir, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmakla
yükümlüdürler(TDİT, m.4/f.1-2).
c) Komandit Şirketler : Komandit şirketler, yevmiye defteri, envanter
defteri, defteri kebir, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmakla
yükümlüdürler(TDİT, m.4/f.1-2).
d) Anonim Şirketler : Anonim şirketler, yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul
toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadırlar(TDİT, m.4/f.1,3).
e) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler : Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, yevmiye defteri, envanter defteri, defteri
kebir, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve
müzakere defteri tutmak zorundadırlar(TDİT, m.4/f.1,3).
f) Limited Şirketler : Limited şirketler, yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri
6 Ancak, Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına
çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen
ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar(TTK, m.16/f.2).
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tutmak zorundadırlar(TDİT, m.4/f.1,3). Müdürler kurulu karar defteri tutulması konusunda ise Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile limited şirketlere
seçimlik bir hak tanınmıştır. Şöyle ki; limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler
kurulu karar defteri de tutulabilir(TDİT, m.4/f.3, m.11/f.4). Yani, limited
şirketlerde genel kurul kararları ile müdür/ müdürler kurulu kararları için
tek bir ortak defter tutulabilir. Ancak, dileyen limited şirketlerde müdürler
kurulu kararları için ayrı bir defter de tutulabilir. Müdürler kurulu karar
defterinin ayrı bir şekilde tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere anonim şirket yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde
müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere
defterine kaydedilemez(TDİT, m.4/f.3, m.11/f.4).
g) İşletmeler ve Ticari Teşekküller: Özel hukuk hükümlerine göre idare
edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği
bulunmayan ticari işletmeler ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar
tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği
bulunmayan diğer ticari teşekküller yevmiye defteri, envanter defteri ve
defteri kebiri tutmakla yükümlüdürler(TDİT, m.4/f.1,4).
h) Kooperatifler: Kooperatiflerin tutacağı defterlere ve diğer hususlara ilişkin özel hükümler dışında Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ hükümleri
uygulanır (TDİT, m.1/f.2).
Ancak, hemen belirtelim ki, bahsigeçen defterler TTK yönünden tutulması lazım gelen defterler olup, Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklı tutulmuştur(TDİT, m.1/f.2).
Dolayısıyla, tacirler VUK uyarınca tutmaları gereken defterleri ayrıca tutmaya devam edeceklerdir.
Yukarıda gerçek ve tüzel kişi tacirler bazında sayılan ve TTK yönünden
tutulması zorunlu olan defterlerin nitelikleri ve hangi bilgileri içermeleri
gerektiği aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.
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2.a. Yevmiye Defteri
Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya
ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik
yapraklı yevmiye defteri de kullanılabilir. Yevmiye maddelerinin en az
aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır(TDİT, m.6):
a) Madde sıra numarası,
b) Tarih,
c) Borçlu hesap,
ç) Alacaklı hesap,
d) Tutar,
e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.
2.b. Defteri Kebir
Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak
bu hesaplarda toplayan defterdir. Defteri kebir ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik
yapraklı defteri kebir de kullanılabilir. Defteri kebirdeki kayıtların en az
aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır(TDİT, m.7, m.6/f.3):
a) Tarih,
b) Yevmiye defteri madde sıra numarası,
c) Tutar,
ç) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.
2.c. Envanter Defteri
Envanter defteri, ticari işletmenin açılışında ve açılıştan sonra her hesap döneminin sonunda taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para
tutarının ve varlıklar ile borçların değerlerinin teker teker kaydedildiği
ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir(TDİT, m.8/f.1). Vergi
kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik yapraklı envanter defteri de
kullanılabilir(TDİT, m.8/f.3, m.6/f.3).
Hesap dönemi on iki ayı geçemez. Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına
uygun düşen süre içinde ve her halükarda hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde çıkarılır ve deftere kaydedilir(TDİT, m.8/f.2).
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2.d. Pay Defteri
Pay defteri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile limited şirketlerde şirket ortaklarının, anonim şirketlerde ise pay sahiplerinin
kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir(TDİT,
m.9/f.1).
Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde pay defterine, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle intifa hakkı sahipleri kaydedilir7 ve pay defterine yapılacak kayıtların en az
aşağıdaki bilgileri içerir(TDİT, m.9/f.2):
a) Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı,
b) Pay sahibinin iletişim bilgileri,
c) Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar,
ç) Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri,
d) Payın nominal değeri,
e) Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar,
f) Payın tertibi,
g) Payın edinme tarihi,
ğ) Deftere kayıt tarihi,
h) Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü,
ı) Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.
Limited şirketlerde ise pay defterine ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının
devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları sahiplerinin adları ve adresleri yazılır(TDİT,
m.9/f.6).
Her pay sahibi defterde ayrı bir sayfada izlenir. Payı/pay senedini devralan yeni ortak veya pay sahibi de ayrı bir sayfada izlenir(TDİT, m.9/f.7).
Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz(TDİT, m.9/f.3).
Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde senede
bağlanmamış hamiline yazılı paylar senede bağlanıp, senetlerin pay sahip7 Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır(TDİT, m.9/f.8).
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lerine teslim edildikleri tarihten itibaren 10 gün içerisinde defterde açıklanmak suretiyle pay defterinden silinir(TDİT, m.9/f.5).
2.e. Yönetim Kurulu Karar Defteri
Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulunun,
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve
sayfa numaraları teselsül eden defterdir(TDİT, m.10/f.1).
Yönetim kurulu karar defterindeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri
içermesi şarttır(TDİT, m.10/f.2):
a) Karar tarihi,
b) Karar sayısı,
c) Toplantıda hazır bulunanlar,
ç) Kararın içeriği,
d) Üyelerin imzaları.
Her yönetim kurulu üyesi alınan karara ilişkin muhalefetinin bir şerh
ile karar metnine geçirilmesini isteyebilir. Üyelerin şerh yazma talebi hiçbir sebeple reddedilemez; şerh yazılmasına engel olunamaz. Şerh, sahibi
dışında hiç kimse tarafından değiştirilemez(TDİT, m.10/f.9).
Kararın, üyelerden birinin yaptığı öneri üzerine diğerlerinin yazılı onayı ile veya bazı üyelerin elektronik ortamda katılması suretiyle alındığı durumlarda bu husus ayrıca belirtilir(TDİT, m.10/f.3). Kararın, üyelerden
birinin yaptığı öneri üzerine diğerlerinin yazılı onayı ile alınması halinde
imzaların bulunduğu kâğıt veya kâğıtlar karar defterine yapıştırılır(TDİT,
m.10/f.4). Bir önerinin veya önerilerin ıslak imza ile imzalanması şeklinde alınan kararlar da karar defterine yapıştırılır; aksi halde karar geçersiz
sayılır(TDİT, m.10/f.8).
Kararların bütün üyelerin toplantıya elektronik ortamda katılması ve
güvenli elektronik imza ile alınması halinde kararın güvenli elektronik
imza ile imzalandığını belirten ifadenin karar metninde yer alması ve alınacak fiziki kararın8 deftere yapıştırılması şarttır(TDİT, m.10/f.5).
8 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 10. maddesinin beşinci fıkrasında “alınacak fiziki kararın
deftere yapıştırılması şarttır” denilmektedir. Kanımızca, burada kastedilen, elektronik ortamda
alınan yönetim kurulu kararının çıktısının yapıştırılmasıdır. Yoksa, elektronik ortamda alınan kararın aynı zamanda fiziki ortamda tekrar yazlı hale getirilip yönetim kurulu üyelerince ıslak imza
ile imzalanması değildir. Aksine bir görüş, elektronik ortamda karar alınmasını anlamsız kılar.
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Kararın bazı üyelerin fiziki ortamda bazı üyelerin de elektronik ortamda toplantıya katılması suretiyle alınması halinde ise karar metninde fiziki
ortamda katılanların imzaları ile elektronik ortamda katılanların güvenli
elektronik imza ile kararı imzaladıkları belirtilir ve fiziki karar metni karar
defterine yapıştırılır(TDİT, m.10/f.6).
2.f. Müdürler Kurulu Karar Defteri
Önceden de belirttiğimiz üzere, müdürler kurulu karar defteri tutulması
konusunda limited şirketlere seçimlik bir hak tanınmıştır. Buna göre, limited şirketlerde genel kurul kararları ile müdür/ müdürler kurulu kararları
ortak deftere kaydedilebilir. Buna karşılık, dileyen limited şirketler müdür/
müdürler kurulu kararları için ayrı bir defter de tutabilir. Yani, müdürler
kurulu karar defteri tutulması zorunlu olmayıp limited şirketlerin ihtiyarına bırakılmıştır.
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de müdürler kurulu karar defterinin ayrı
bir şekilde tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere
anonim şirket yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş ve müdür veya müdürler kurulu kararlarının genel kurul
toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi yasaklanmıştır(TDİT, m.4/f.3,
m.11/f.4). Dolayısıyla, ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde; müdürün veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak
aldığı kararlar müdürler kurulu karar defterine, şirket genel kurulunda alınan kararlar ise genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilir.
Müdürler kurulu karar defteri, ciltli ve sayfa numaraları teselsül edecek
şekilde tutulur ve bu deftere müdürün veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar kaydedilir(TDİT, m.11/f.4; m.10/f.1).
Müdürler kurulu karar defterindeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir(TDİT, m.11/f.4; m.10/f.2):
a) Karar tarihi,
b) Karar sayısı,
c) Toplantıda hazır bulunanlar,
ç) Kararın içeriği,
d) Üyelerin imzaları.
Müdürler kurulu bulunan limited şirketlerde;
- Her müdür alınan karara ilişkin muhalefetinin bir şerh ile karar metnine geçirilmesini isteyebilir. İlgili müdürün şerh yazma talebi hiçbir se102
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beple reddedilemez; şerh yazılmasına engel olunamaz. Şerh, sahibi dışında
hiç kimse tarafından değiştirilemez(TDİT, m.11/f.4; m.10/f.9).
- Kararların bütün müdürlerin toplantıya elektronik ortamda katılması ve güvenli elektronik imza ile alınması halinde kararın güvenli elektronik imza ile imzalandığını belirten ifadenin karar metninde yer alması ve alınacak fiziki kararın9 deftere yapıştırılması şarttır(TDİT, m.11/f.4;
m.10/f.5).
- Kararın bazı müdürlerin fiziki ortamda bazı üyelerin ise elektronik
ortamda toplantıya katılması suretiyle alınması halinde ise karar metninde
fiziki ortamda katılanların imzaları ile elektronik ortamda katılanların güvenli elektronik imza ile kararı imzaladıkları belirtilir ve fiziki karar metni
karar defterine yapıştırılır(TDİT, m.11/f.4; m.10/f.6).
2.g. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, tüzel10 kişi tacirlerin genel kurul toplantılarında görüşülen hususların ve alınan kararların kaydedildiği
ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir(TDİT, m.11/f.1).
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, şirket genel kurul toplantısı yapılırken genel kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararlar işlenerek düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantı
tutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de tutulabilir(TDİT, m.11/f.2).
Kollektif ve komandit şirketlerde yönetimle görevlendirilen ortağın
veya ortakların yahut bütün ortakların şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar da genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilir. Bu
kayıtların “karar tarihini, karar sayısını, toplantıda hazır bulunanları, kararın içeriğini ve üyelerinin imzalarını” içermesi zorunludur(TDİT, m.11/f.3,
m.10/f.2).
9 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 10. maddesinin beşinci fıkrasında “alınacak fiziki kararın
deftere yapıştırılması şarttır” denilmektedir. Kanımızca, burada kastedilen, elektronik ortamda
alınan yönetim kurulu kararının çıktısının yapıştırılmasıdır. Yoksa, elektronik ortamda alınan kararın aynı zamanda fiziki ortamda tekrar yazlı hale getirilip yönetim kurulu üyelerince ıslak imza
ile imzalanması değildir. Aksine bir görüş, elektronik ortamda karar alınmasını anlamsız kılar.
10 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 3. maddesinin (ğ) bendinde tüzel kişi tacir; “ticaret şirketleriyle amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere
devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve
kuruluşlar” olarak tarif edilmiştir.
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Limited şirketlerde ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulabileceği
gibi, müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine de kaydedilebilir.
Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez. Ayrı bir müdürler kurulu karar defterinin tutulmaması halinde
ise, genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilecek müdür veya
müdürler kurulu kararlarının “karar tarihini, karar sayısını, toplantıda hazır
bulunanları, kararın içeriğini ve üyelerinin imzalarını” içermesi gerekir
(TDİT, m.11/f.4; m.10/f.2).
3. TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI
İLE ONAY YENİLEME
TTK’nın 64. maddesinin üçüncü fıkrasının 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen halinde “Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının
sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret
sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya
dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli
ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.” denilmişti. Yani, TTK’nın ilk halinde, ticari
defterlerin tümü (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri)
açılış ve kapanış onayına tâbi tutulmuştu. Bu değişikliğin sebebi ise anılan
fıkranın gerekçesinde “çift defter kullanımını olabildiğince engellemek”
olarak belirtilmişti.
TTK işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterleri de ticari defter
saydığından ve hatta Kanunun ilk halinde Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve
Denetim Standartları Kuruluna başkaca defterleri tutma yükümlüğü getirme yetkisi de tanıdığından, anılan defterlerin sayısının zamanla artması
mümkün idi. Ayrıca, Kanunun 1524. maddesinin altıncı fıkrası internet
sitesinde yayımlanacak yönlendirilmiş mesajların basılı şekillerinin yazılacağı/yapıştırılacağı bir defter (internet sitesi defteri) tutulmasını da zorunlu
tutuyordu.
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Ancak, 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile TTK’nın konuya ilişkin 64. maddesinin 3. fıkrası değiştirildi ve defterlerin açılış ile kapanış
onayları yeniden düzenlendi. 28 Mart 2013 tarihli ve 6455 sayılı Gümrük
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 78. maddesi ile de TTK’nın 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi yevmiye defteri ile yönetim kurulu
karar defterinin kapanış onay süreleri açısından bir kez daha değiştirildi.
Bu çerçevede, 6335 ile 6455 sayılı kanunlarla yapılan değişiklikler ışığında ticari defterlerin açılış ve kapanış onayları aşağıda başlıklar halinde izah
edilmiştir.
3.a. Açılış Onayları
Açılış onayı (tasdiki) fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul
toplantı ve müzakere defteri için sözkonusudur. TTK’nın 64. maddesinin
dördüncü fıkrası gereği burada ismi belirtilmeyen ancak işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan diğer ticari defterlerinin de açılış onaylarının
yaptırılacağı tabidir (TTK, m.64/f.3). Ancak, elektronik ortamda tutulan
ticari defterler için açılış onayı aranmaz (TTK, m.64/f.3).
Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve
müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna
kadar noter tarafından yapılır. Bir başka deyişle, sayılan defterlerin açılış
onayları hesap dönemi takvim yılı olan tacirler için bir önceki yılın en geç
31 Aralık tarihine kadar yaptırılır. Ancak, açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde, ticaret sicili tasdiknamesinin notere ibrazı gerekir11.
Kuruluş sırasında tacir dilerse bu defterlerin açılış onaylarını ticaret sicili
müdürlüklerine de yaptırabilir. (TTK, m.64/f.3).
Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar
defteri zorunlu olarak her hesap dönemi için açılış onayına tabi tutulur. Pay
defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinde yeterli yaprak varsa,
yani bu defterler eğer dolmamış ise, izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış
onayı yaptırmaksızın kullanılabilirler. (TTK, m.64/f.3, TDİT, m.13/f.3).
11 Ticaret şirketleri dışındaki gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş sırasında yaptıracakları ticari
defterlere ilişkin açılış onaylarında ticaret sicili tasdiknamesi aranmayacaktır(TDİT, m.13/f.2).
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Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi
belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni pay defterinin açılış onayının
yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine yeni pay defterinin
açılış onayının yapıldığını tarih ve sayı belirtmek suretiyle şerh düşer. Eski
defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz(TDİT, m.13/f.6).
Açılış onayına tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla
veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olan tacirler ise, bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırırlar(TDİT,
m.13/f.5).
3.b. Kapanış Onayları
Fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olan
şirketler için izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar); yönetim kurulu karar defterinin ve ayrı tutuluyorsa müdürler kurulu karar defterinin kapanış
onayı da izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap
dönemi takvim yılı olan şirketler için izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar)
notere yaptırılır12 (TTK, m.64/f.3; TDİT, m.11/f.4).
Ancak, TTK, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde
kapanış onayının aranmayacağını hükme bağladığından(TTK, m.64/f.3);
yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin ve ayrı tutuluyorsa müdürler kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması halinde, bu defterlere kapanış onayı yaptırılması gerekmez13.
12 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 14 Şubat 2011
tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilk halinde kapanış onaylarının izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılması öngörülmüşken, 26 Haziran 2012 tarihli ve
6335 sayılı Kanunun 8. maddesi ile TTK’nın 64. maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmış
ve kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna çekilmiş; son olarak 28 Mart
2013 tarihli ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 78. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi “Yevmiye defterinin kapanış onayı,
izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış
onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
13 Halihazırda sadece yevmiye defteri ile defteri kebirin elektronik ortamda tutulması mümkün
olup, yönetim kurulu karar defteri ile müdürler kurulu karar defterinin elektronik ortamda
tutulması mümkün değildir. Bkz. www.edefter.gov.tr
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3.c. Onay Yenileme
Onay yenileme hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almamakta olup, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile düzenlenmiştir. Bahsigeçen
Tebliğe göre yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak) içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya
devam edilebilir. Onay yenilemede defterlerin türü değiştirilemez(TDİT,
m.16).
Onay yenileme, defterin kapanış onayına tabi olup olmamasına göre,
aşağıda iki başlık halinde izah edilmiştir.
3.c.1. Kapanış Onayına Tabi Defterlerde Onay Yenileme
Kapanış onayına tabi olan yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinde son kaydın altına yazılacak “Görülmüştür” ibaresinin yanında onay
yenileme kısmında aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
a) Ticari Defterlere İlişkin tebliğin 14 üncü maddesinde açılış onayında
bulunması gerektiği hüküm altına alınan hususlarda bir değişiklik olmuşsa
bu değişiklikler,
b) Defterin kalan sayfa adedi,
c) Kullanılmaya devam edileceği hesap dönemi,
ç) Onay tarihi,
d) Onay makamının resmi mühür ve imzası.
Onay yenileme işleminde defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek yoktur(TDİT, m.17).
3.c.2. Kapanış Onayına Tabi Olmayan Defterlerde Onay Yenileme
Kapanış onayına tabi olmayan defteri kebir ve envanter defterinde onay
yenileme son kaydın yer aldığı sayfadan sonraki sayfaya yapılır ve onay
yenileme kısmında aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Ticari Defterlere İlişkin tebliğin 14 üncü maddesinde açılış onayında
bulunması gerektiği hüküm altına alınan hususlarda bir değişiklik olmuşsa
bu değişiklikler,
b) Defterin kalan sayfa adedi,
c) Kullanılmaya devam edileceği hesap dönemi,
ç) Onay tarihi,
d) Onay makamının resmi mühür ve imzası.
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Onay yenileme işleminde defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek yoktur(TDİT, m.18, m.17).
3.d. Defterleri Onaylatmamanın Hukukî ve Cezaî Sonuçları
TTK’nın 562. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ilk halinde,
ticari defterlerinin açılış ve kapanış onayını yaptırmayanlara 4.000 TL’den
73.000 TL’ye kadar adlî para cezası verilmesi öngörülüyordu. 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle anılan adlî para cezası idarî para cezasına
dönüştürülmüştür. Bu çerçevede, ticari defterlerin açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlara 4.000 TL idari para cezası verilecektir14 (TTK,
m.562/f.1-c).
Ayrıca, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 222. maddesinin dördüncü fıkrası gereği, açılış veya kapanış
onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, ticarî davalarda, sahibi aleyhine delil olacaktır.
4. ÖZET VE SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’e
göre gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdür. Şahıs şirketleri bu defterlere ek olarak genel kurul toplantı ve müzakere
defterini de tutarlar. Sermaye şirketlerinden anonim ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketler ise yevmiye defteri, envanter defteri, defteri
kebir, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve
müzakere defteri; limited şirketler de yevmiye defteri, envanter defteri,
defteri kebir, pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutarlar. Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar
defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur.
Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları
bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Kapanış onayı ise sadece yevmiye
14 Anılan idari para cezası tutarı TTK’da yer aldığı şekliyle belirtilmiştir. Kabahatler Kanunu’na
göre idarî para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir. Örneğin; 10 Kasım 2013 tarihli ve 28463
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:419) ile yeniden
değerleme oranı 2012 yılı için % 7,80 olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede, anılan idarî para
cezasının yeniden değerleme oranına göre güncellenen ve 2013 yılında uygulanacak olan tutarı
4.312 TL’dir.
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defteri ve yönetim kurulu karar defteri için sözkonusudur. Ticari defterlerin
elektronik ortamda tutulması halinde ise açılış ve kapanış onayı aranmaz
TTK’ya göre ticari defterlerin açılış ve kapanış onayını yaptırmayanlara 4.000 TL idari para cezası verilir. Kanunda, ticari defterlerin mevcut
olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi halleri için de 300 günden az olmamak üzere -6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar- adlî para cezası verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve
içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, ticarî davalarda, sahibi aleyhine delil olmaktadır. Dolayısıyla, anılan idarî/adlî para
cezalarına muhatap olmamak ve başta zayi belgesi talepleri olmak üzere
ticari davalarda olumsuz bir sonuçla karşılaşmamak için, gerçek ve tüzel
kişi tacirlerin, Türk Ticaret Kanunu gereği defter tutma yükümlülüklerine
harfiyen uymaları ve defterlerini yasal süreler içerisinde açılış ve kapanış
onayına tabi tutmaları menfaatlerine olacaktır.
KAYNAKÇA
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Bu nedenle, Resmi Gazete tarih ve sayı bilgilerine yer verilemedi.
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LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞME USULÜ
Mustafa YAVUZ*
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi sonrasında anonim şirketler limited şirketlere nazaran daha avantajlı hale gelmiştir. Bu
çerçevede, birçok limited şirketin, anonim şirkete dönüşmek istediği ve bu
yönde hazırlık yaptığı bilinmektedir. Ülkemizde yaklaşık 750.000 limited
şirketin kurulu olduğu dikkate alındığında konu ayrı bir önem kazanmaktadır. İşte bu çalışmada, bir limited şirketin anonim şirkete dönüşmesine
ilişkin usul ve esaslar ile bu konuda yapılması gereken işlemler hakkında
detaylı ve açıklayıcı bilgi vermek amaçlanmıştır. Ayrıca, 6102 sayılı Kanunda öngörülmemekle birlikte Ticaret Sicili Yönetmeliğinde yer verilen
tür değişikliği yapacak şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının ve şirket özvarlığının yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olma şartı da
değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Limited şirket, anonim şirket, tür değiştirme, denetim raporu, inceleme hakkı
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (T.C. Yasalar, 14.02.2011)
(YTTK), 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte kamuoyunda, şirket kurmak isteyen ya da kurulu bir şirketin yöneticisi veya ortağı
olan kişiler açısından hangi şirket türünün ve özellikle anonim şirketin mi,
yoksa limited şirketin mi daha avantajlı olduğu hususu tartışılmaya başlanmıştır. Bu konudaki genel kanı (Kızılot Ş, 2012, 238; Erdem, 2012, 238;
http://www.batiymm.com.tr/?p=3330 ) ise, YTTK ile birlikte anonim şirketlerin limited şirketlere nazaran daha avantajlı hale geldiğidir. Sözkonusu değerlendirme, yeni kurulacak şirketlerde anonim şirket türünün tercih
edilmesini, mevcut limited şirketlerin de anonim şirkete dönüştürülmesini
gündeme getirmiştir. Peki, kurulmuş olan bir limited şirket nasıl anonim
şirkete dönüşecektir? Bir başka deyişle, anonim şirkete dönüşmek isteyen
limited şirketin yapması gereken işlemler nelerdir?
* Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

MART - NİSAN 2013

111

MALİ

ÇÖZÜM

Öncelikle belirtelim ki, YTTK’ya göre bir şirket hukuki şeklini değiştirebilecek ve yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamı kabul
edilecektir. Bu kapsamda, bir limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi
mümkündür. Bu tür değişikliği yapılırken yeni kurulacak olan anonim şirketin kuruluş hükümleri uygulanacaktır. Tür değiştirmede ortakların şirket
paylarının ve haklarının korunması esastır. İmtiyazlı payların karşılığında
aynı değerde paylar verilecek veya uygun bir tazminat ödenecektir. İntifa
senetleri karşılığında ise aynı değerde haklar verilecek veya tür değiştirme
planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenecektir. Kısacası tür değiştirme bahane edilerek hiçbir ortak şirketten çıkarılamayacak ve hiçbir
ortağın ortaklık hakları zedelenemeyecek, azaltılamayacak ve sınırlandırılamayacaktır. Öte yandan tür değiştirmede külli halefiyet esas olup, bu
kapsamda şirketin hak ve borçları değişen şirkete geçecek, dolayısıyla tür
değiştirmeden önce şirketin taraf olduğu sözleşmeler de sona ermeyecektir.
Bu çalışmada, YTTK hükümlerine göre anonim şirkete dönüşmek isteyen bir limited şirketin yapması gereken iş ve işlemler hakkında detaylı
ve açıklayıcı bilgi verilecektir. Şirket türü bakımından anonim ve limited
şirketlerin avantajlarının ve dezavantajlarının neler olduğu ise bu çalışmanın kapsamı dışındadır.
2. ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM İÇİN YAPILMASI GEREKEN
İŞLEMLER
Tür değiştirme, ticaret şirketinin bir hukuki biçimden diğer bir hukuki
biçime çevrilmesi, hukuki ve ekonomik ayniyet ve devamlılığını sürdürerek, başka tipte bir ticaret şirketi olarak ortaya çıkmasıdır. Tür değiştirmede
eski şirketin feshi ile yeni bir şirket kurulmamakta, eski şirket yeni şekilde
devam etmekte ve sadece statü değişikliği yapılmaktadır (Danıştay 7. Dairesi, 1999). Tür değiştirmede ortaksal konumun devamı ilkesi geçerlidir
ve buna bağlı olarak limited şirket ortaklarının paylarının ve haklarının korunması lazımdır. Yeri gelmişken ifade edelim ki, tür değiştirmek isteyen
limited şirketin, YTTK’nın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra kurulmuş olması, tür değiştirme için uygulanacak esaslar bakımından önem arz
etmemektedir. Her iki durumda da, aşağıda belirtilen usul takip edilecektir.
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2.1. Ara Bilançonun Çıkartılması
Tür değişikliğine giden limited şirketin bilanço günüyle (şirketlerin bilanço günü genellikle 31 Aralık’tır.) tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun
çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler
meydana gelmişse şirket müdürü/müdürleri tarafından ara bilanço çıkarılır. Faaliyet yılının yarısından fazlasının idrak edilmiş olması, son yıllık
bilançodaki değer ve sonuçların tür değiştirme bilançosuna esas kabul edilebilmesi olanağını ortadan kaldırır. Çünkü altı ayı aşan faaliyet, eski bilançonun değer ve sonuçlarını olumlu veya olumsuz yönde değiştirmiştir.
Durumu tam olarak görebilmek ve tür değiştirmeyi hesaben yapılandırabilmek için yeni bir bilançoya gereksinim vardır. Değişiklikte ise bilançonun
çıkarılmasının sonuçlandığı tarih değil, bilanço günü esas alınır. Malvarlığında önemli değişikliğe, şirketin faaliyet yılı zararının anormal artması
veya büyük bir tesisin satılması örnek olarak gösterilebilir.
Ara bilançonun hazırlanmasında yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve ilkeler uygulanır. Ancak, ara bilanço düzenlenirken fiziki envanterin çıkarılması gerekli değildir. Ayrıca son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticari defterdeki hareketler ölçüsünde değiştirilecek; amortismanlar,
değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticari defterlerden anlaşılmayan şirket
için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınacaktır (YTTK md. 184).
Eğer ki, anonim şirkete dönüşecek olan şirket bağımsız denetime tabi
ise ara bilanço (ve son bilanço) bağımsız denetçiler tarafından onaylanır.
2.2. Anonim Şirketin Esas Sözleşmesinin Düzenlenmesi
Dönüştürülecek anonim şirketin esas sözleşmesinde, tipik kuruluş sözleşmesinde bulunması gereken; “kuruluş”, “şirket unvanı”, “amaç ve
konu”, “şirketin merkezi”, “şirketin süresi”, “sermaye ve pay senetlerinin türü”, “yönetim kurulu ve süresi”, “şirketin temsili ve yönetim
kurulu üyelerinin görev dağılımı”, “genel kurul”, “ilan”, “hesap dönemi”, “karın tespiti ve dağılımı”, “yedek akçe”, “kanuni hükümler”
mutlaka yer almalıdır (Kızılot Z, 2012, 238).
Öte yandan, tanzim edilecek olan esas sözleşmenin kuruluş maddesinin, “....................... Ticaret Sicili Müdürlüğünün ........... sayısında kayıtlı
........................... Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193.
maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları,
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yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket
kurulmuştur.”, sermaye maddesinin de “Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193. maddelerine göre tür değiştiren
……………Limited Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.” şeklinde düzenlenmesi uygun olacaktır (http://www.gumrukticaret.gov.tr). Bunların dışında ayrıca esas sözleşmede “tür değişikliği ve
ara vermeksizin faaliyete devam” hususunu açıklayan ayrı bir maddeye de
yer verilmelidir. Bu maddede şirketin “limited şirketin tür değişikliği yolu
ile kurulduğu; Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193. maddesi uyarınca eski
şirketin devamı olduğu; bu itibarla limited şirketin bütün aktif ve pasifinin, mal varlığının, bütün hak ve vecibelerinin, taahhütlerinin yeni şirkete
başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devrolduğu, şirketin faaliyetine ara
vermeksizin devam edeceği” belirtilmelidir (Kızılot Z, 2012, 238).
2.3. Esas Sermayenin Artırılması
YTTK’ya göre en az sermaye tutarı limited şirketlerde 10 bin TL, anonim şirketlerde ise 50 bin TL’dir. ETTK’da ise anonim şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarı yine 50 bin TL iken, limited şirketler için ise
bu rakam 5 bin TL idi. Eğer ki, anonim şirkete dönüşmek isteyen limited
şirketin sermaye tutarı 50 bin TL’den az ise bu şirketin aynı zamanda
sermaye artırımı da yapması gerekmektedir. Çünkü tür değiştirmede, yeni
türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu kapsamda anonim
şirketlerde en az sermaye tutarı 50 bin TL olduğundan, tür değiştirmek
suretiyle kurulan anonim şirketin esas sermayesi de belirtilen tutardan az
olamayacaktır.
2.4. Tür Değiştirme Planının Hazırlanması
Limited şirket müdürü ya da müdürler kurulu tarafından tür değiştirme planı hazırlanır. Bu planın yazılı şekilde hazırlanması geçerlilik
şartıdır. Tür değiştirme planı; şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki
ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi, yeni türün şirket
sözleşmesini, ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların
sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları içermelidir.

114

MART - NİSAN 2013

MALİ

ÇÖZÜM

2.5. Tür Değiştirme Raporunun Hazırlanması
Limited şirketin müdür veya müdürleri tür değiştirme hakkında yazılı
bir rapor hazırlayacaklardır (YTTK md. 186). Bu raporla ilgili olarak öncelikle belirtilmesi gereken, tüm ortakların onaylaması halinde küçük
ve orta ölçekli limited şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilebileceğidir. Bu kolaylık YTTK’nın ilk halinde sadece küçük ölçekli şirketler için öngörülmüşken, 6335 sayılı Kanun (T.C.
Yasalar, 30.06.2012) ile yapılan değişiklikle orta ölçekli şirketler de bu
kapsama alınmıştır. Raporun düzenlenmemesine ilişkin kararın oybirliği
ile alınması zorunlu olup, ortaklardan birinin dahi itiraz etmesi durumunda
bu raporun düzenlenmesinden vazgeçilemeyecektir. Büyük ölçekli şirketlerin tür değiştirmesinde ise anılan raporun düzenlenmesi her halükarda
zorunludur. Peki, şirketin küçük, orta ya da büyük ölçekli olduğu nasıl
belirlenecektir? Bu konu için YTTK’nın 1522. maddesine bakılmalıdır.
Anılan maddede, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütlerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun görüşleri alınarak, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu
çalışmanın yapıldığı sırada henüz mezkur Yönetmelik yayımlanmamıştı.
Anonim şirkete dönüşmek isteyen limited şirketlerin, yayımlanacak olan
Yönetmeliğe göre küçük ve orta ölçekli şirketler kapsamında olmaları halinde bu şirketler anılan raporu tanzim etmeden türlerini değiştirebilecektir.
Tür değiştirme raporunun düzenlenmesi halinde bu raporda; tür
değiştirmenin amacı ve sonuçları, yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin
yerine getirilmiş bulunduğu, yeni şirket sözleşmesi, tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı, varsa ortaklar ile
ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim
yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar, ortaklar için yeni tür dolayısıyla
doğan yükümlülükler hukuki ve ekonomik yönden açıklanacak ve gerekçeleri gösterilecektir.
2.6. Ortaklara İnceleme Hakkının Sağlanması
Tür değiştirme planı, düzenlenmişse tür değiştirme raporu, son üç yılın
finansal tablolarının ve bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmesi veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler
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meydana gelmesi halinde ara bilanço, genel kurulda karar alınmasından en
az otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmalıdır
(YTTK md. 188). Böyle bir düzenlemeye gidilmesinin amacı; ortaklara
ve diğer ilgililere bilgi vermek, bu suretle haksız menfaat sağlanmasını ve
menfaat kaybını önlemek, şeffaflığı sağlamak ve oy hakkını haiz olanlara
bu haklarını bilinçli olarak kullanmalarına yardımcı olmaktır. Ortaklar açısından bu hak, vazgeçilemez hak niteliğindedir.
Diğer taraftan, isteyen ortaklara anılan belgelerin kopyalarının bedelsiz
olarak verilmesi zorunludur. Ayrıca Kanunda şirketin, ortakları, inceleme
haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirmesi öngörülmüştür. Kanaatimizce, sözkonusu bilgilendirmenin her ortağa yazı göndermek suretiyle
yapılması mümkündür. Bahse geçen yazıda, tür değiştirme konusunda ortakların inceleme haklarının olduğu, incelenebilecek olan belgeler, inceleme yapılabilecek yer ile zaman aralığı özellikle belirtilmelidir. Her ne
kadar YTTK’da ilgili belgelerin şirket merkezinde ortakların incelemesine
sunulacağı ifade edilmişse de, aynı Kanunda isteyen ortaklara anılan belgelerin kopyalarının bedelsiz olarak verilmesi de hükme bağlandığından,
ortaklara gönderilen bilgilendirme yazısına, incelenecek olan belgelerin ek
yapılmasının da mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
2.7. Tür Değiştirme Kararının Genel Kurulda YTTK’da Öngörülen
Çoğunlukla Alınması
Şirket müdür veya müdürleri tür değiştirme planını genel kurula sunar.
Genel kurulun toplanabilmesi için ortakların inceleme hakkını kullanmaları amacıyla tanınan otuz günlük sürenin dolmuş olması şarttır. Şirketin
türünün değiştirilmesi hususu olağan genel kurulda görüşülebileceği gibi
olağanüstü olarak toplanan genel kurulda da görüşülebilir. Tür değiştirme
kararı genel kurulda, şirket sermayesinin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, limited şirket ortaklarının dörtte üçünün kararıyla
alınmalıdır (YTTK md. 189/I-c). Bu oranda çoğunluğun kabul oyu kullanmaması halinde tür değiştirme kararı reddedilmiş olacaktır.
2.8. Denetim Raporunun Düzenlenmesi
YTTK’nın ilk halinde, tür değiştirme planı, tür değiştirme raporu ve
tür değiştirmede esas alınan bilançonun şirket tarafından işlem denetçisine
denetlettirilmesi; işlem denetçisinin tür değiştirmeye ilişkin şartların ger116
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çekleşip gerçekleşmediğini, bilançonun gerçeğe uygun olup olmadığını ve
tür değiştirmeden sonra ortakların hukuki durumlarının korunup korunmadığını incelemesi ve değerlendirmesi öngörülmüştü. Ayrıca tüm ortakların
onaylaması halinde küçük ölçekli şirketlerin denetlemeden vazgeçebileceği kabul edilmişti. Ancak, sözkonusu hükümleri ihtiva eden YTTK’nın
187. maddesi, 6335 sayılı Kanun ile tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.
Dolayısıyla, şirketlerin tür değiştirmelerinde tür değiştirme planı ve raporuyla ve bilançonun işlem denetçisi veya başka bir kimse tarafından denetlenmesi uygulamasından vazgeçilmiştir.
Durum böyle olmakla birlikte, Ticaret Sicili Yönetmeliğinin (Bakanlar
Kurulu, 27.01.2013) 130. maddesinde, tür değiştirme işleminin tescili için
başvuruya eklenecek belgelerle ilgili olarak; “tür değişikliği yapan şirketin
sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket
özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların
gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, kural olarak YMM veya
SMMM’ler tarafından belirlenecek; ancak tür değişikliği yapacak şirket,
23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213
sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi Hakkında
Bakanlar Kurulu Kararına tabi bir şirketse bu belirleme bağımsız denetçi
tarafından da yapılabilecektir.
3. TÜR DEĞİŞTİRMENİN VE YENİ ŞİRKETİN TESCİL VE
İLAN ETTİRİLMESİ
Şirketin müdür veya müdürleri tür değiştirmeyi ve yeni şirketin (anonim şirketin) sözleşmesini tescil ettirecektir. Tescil için şirket yetkilileri
tarafından imzalanmış dilekçe ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğüne başvurulacaktır. Tür değiştirme tescil ile hukuki
geçerlilik kazanır.
Tescil başvurusunda bulunurken sicil müdürlüğüne verilecek olan belgeler şunlardır;
- Tür değiştirme planı,
- Tür değiştirme planının kabulüne ilişkin genel kurul kararının noter
onaylı örneği,
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- Şirketin müdürü/müdürleri tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu,
- Bağımsız denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise müdür/müdürler tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde
ara bilanço,
- Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımına gidilmişse sermaye artırımına ilişkin belgeler (nakdi sermayenin %25’inin ödendiğine dair banka
mektubu ve dekontu, ayni sermayenin konulması durumunda buna ilişkin
Kanunda öngörülen esasların yerine getirildiğini gösteren belgeler),
- Anonim şirketin kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler (yeni kurulan
anonim şirketin imzaları noter onaylı esas sözleşmesi, kurucular tarafından
imzalanmış kurucular beyanı),
- Tür değişikliği yapan limited şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet
şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı
malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM ya da limited şirket denetime tabi ise
denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,
- Tür değiştiren limited şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile
benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı
olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına
ilişkin bilgileri içeren beyan,
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya diğer resmi kurumların iznine veya
uygun görüşüne tabi olunması halinde bu izin veya uygun görüş yazısı,
- Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin genel
kurul kararı ya da tüm ortaklarca imzalanmış belge.
Tür değiştirme kararı ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
edilecektir. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır. Tescil edilecek
hususlar ise limited şirketin, tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret
unvanları, varsa işletme adları, tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararı
ve tarihi, tür değiştirmeden sonraki yeni şirket sözleşmesi ve tarihi ile anonim şirkete ilişkin tescil edilmesi gereken olgulardır.
Öte yandan, tür değiştiren limited şirketin malvarlığına dahil olan tapu,
gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal
ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla,
müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere
derhal bildirilecektir.
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4. SONUÇ
Ticaret şirketlerin birleşmesi ve bölünmesinde olduğu gibi tür değiştirmesi de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. YTTK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte anonim şirketler limited
şirketlere göre daha avantajlı hale gelmiştir. Bu kapsamda, yeni bir şirket
kurulurken tür olarak anonim şirket türü tercih edilebileceği gibi kurulu
bulunan limited şirketlerin anonim şirkete dönüşmesi de gündeme gelecektir.
Bir limited şirketin anonim şirkete dönüşebilmesi için yapılması gereken bazı işlemler mevcuttur. Bu işlemler; Kanunda öngörülen şartların
varlığı halinde ara bilançonun çıkartılması, anonim şirket esas sözleşmesinin düzenlenmesi, limited şirketin sermaye tutarının 50 bin TL’den az
olması halinde yeni kurulacak anonim şirketin esas sermayesinin belirtilen
tutardan az olmayacak şekilde belirlenmesi, tür değiştirme planının ve tür
değiştirme raporunun hazırlanması, ortaklara inceleme hakkının sağlanmış
olması, tür değiştirme kararının Kanunda öngörülen çoğunlukla genel kurul tarafından kabul edilmesi, tür değiştirmenin ve yeni şirketin tescil ve
ilan ettirilmesi şeklinde sıralanabilir.
Tüm ortakların onaylaması halinde küçük ve orta ölçekli limited şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilecektir.
YTTK’nın mevcut halinde şirketlerin tür değiştirme işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir yükümlülük bulunmamaktadır. Ancak işlem güvenliği ve
ortakların haklarının korunması açısından Ticaret Sicili Yönetmeliğinde,
YMM veya SMMM’ler tarafından tür değişikliği yapan limited şirketin
sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının ve şirket özvarlığının tespit edilmesi, ayrıca şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde
bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapılması öngörülmüştür.
Eğer ki, tür değiştiren limited şirket bağımsız denetime tabi ise bu tespitler
denetçi tarafından da yapılabilecektir.
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ANONİM ŞİRKETLERDE TEVDİ EDEN TEMSİLCİLİĞİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
Salih ÇALAL*
I. Giriş
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarih ve
27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve genel anlamda 01.07.2012
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı şekilde 6103 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 01.07.2012
tarihinde yürürlük kazanmıştır.
Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’na, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının
esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi
edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına
katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek
üzere 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”
yayımlanmıştır.
Bu çalışmada, 6102 sayılı Kanun ve bahse konu yönetmelik uyarınca
Türk hukukuna yeni giren bir tabir olarak tevdi eden temsilciliği ve buna
ilişkin usul ve esaslar konu edilecektir.
II. Tevdi Eden Temsilcisi Ne Anlama Gelir?
Hisse senetleri, saklanmak için açık kasa işlemiyle bankalara, yönetilmek üzere portföy danışmanlarına, yatırım yöneticilerine, saklama kuruluşlarına, rehin alacaklısına hatta aracı kurumlara ve avukatlara tevdi
olunabilir. Anılan kurumların işlevleri kanunlar ile belirtilmiş olup, bunlar
hiçbir şekilde zilyetliklerinde bulunan pay senetleri için oy kullanamazlar.
Tevdi eden ile tevdi edilen arasındaki ilişkinin niteliği ve amacı gereği
veya alınan özel veya genel bir yetkiye dayanılarak, hisse senetlerinden do* Gümrük ve Ticaret Müfettişi
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ğan katılma ve oy hakları tevdi olunan kişi tarafından kullanılabilir. Tevdi
olunan bu yetkisini genel bir yetki olarak taraflar arasındaki sözleşmeden
alabileceği gibi ona bu yetki her genel kuruldan önce de verilebilir. Tevdi
ilişkisi dolayısıyla bu şekilde temsilci olan kişiye tevdi eden temsilcisi denilmektedir.(Nacar, 2012, 234)
Bir başka tanımlamaya göre, tevdi eden temsilcisi, hisse senetlerinin
saklanmak için tevdi edildiği durumlarda söz konusu olur. Tevdi olunan
ile tevdi eden arasındaki tevdi ilişkisi dolayısıyla temsilci olan kişiye tevdi eden temsilcisi denir. (Erdem, http://www.globalenerji.com.tr/yaz140230003-8,81@2300.html.)
6102 sayılı Kanun’un 429’uncu maddesine göre, tevdi eden temsilcisi,
kendisine tevdi edilmiş bulunan pay ve pay senetlerinden doğan katılma
ve oy haklarını tevdi eden adına kullanma yetkisini haizse, nasıl hareket
etmesi gerektiği konusunda talimat almak için, her genel kurul toplantısından önce, tevdi edene başvurmak zorundadır. Zamanında istenmiş olup
da talimat alınamamışsa, tevdi edilen kişi, katılma ve oy haklarını, tevdi
edenin genel talimatı uyarınca kullanır; böyle bir talimatın yokluğu hâlinde
oy, yönetim kurulunun yaptığı öneriler yönünde verilir.
III. Tevdi Eden Temsilciliğine İlişkin Usul ve Esaslar
Bugüne kadar Türk hukukunda tevdi eden temsilcisine ilişkin kanunî
bir hüküm bulunmuyordu. 6102 sayılı Kanun’un 429’uncu maddesi bu konuda ilk düzenlemedir. Tevdi eden temsilciliği ayrıntılı uygulama hükümlerini gerektirir. Bu nedenle giriş bölümünde bahsedilen yönetmelik hazırlanmıştır. Konunun daha net anlaşılabilmesi için yönetmelikte tevdi eden
temsilciliğine ilişkin olarak yer alan düzenlemelere göz atmak gerekir.
Pay sahipleri, şirket genel kurul toplantılarında, pay ve pay senetlerinin
kendilerine tevdi edilmiş olması koşuluyla;
• Sermaye Piyasası Kanunu’nun1 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylar için aracı kuruluşları,
• Diğer pay senetleri için aracı kuruluşların yanı sıra portföy yönetim
şirketlerini, ilgili mevzuatlarında pay senedi saklama yetkisi olan kişi
veya kuruluşları ve rehin alacaklısını,
1 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 139 uncu
maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve yerine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe
girmiştir.
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• Tevdi eden temsilcisi olarak yetkilendirebilir.
Diğer taraftan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılması için bazı şartlar vardır. Kendisine tevdi edilmiş olan pay ve pay
senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının, tevdi
edilen tarafından kullanılabilmesi için, tevdi eden ile tevdi edilen arasında
bu paylardan kaynaklanan oy hakkının tevdi edilen tarafından kullanılacağına ilişkin taraflar arasındaki sözleşmede açık bir hükme yer verilmesi
veya düzenlenecek temsil belgesinin verilmesi zorunludur. Ancak elektronik genel kurul sistemini uygulayan şirketlerde bu yetkilendirme anılan
sistem üzerinden de yapılabilir.
Söz konusu hakkın kullanımında alternatifli seçimler vardır. Genel kurula katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin yetki süreli veya süresiz
olarak tanınabilir. Bu yetkinin verilmiş olması, tevdi edilenin her genel
kurul toplantısından önce tevdi edenden katılma ve oy haklarının nasıl kullanılacağına ilişkin talimat alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Tevdi
eden, temsilcisini genel kurul gününden bir gün öncesine kadar değiştirebilir.
Tevdi edilen, her genel kurul öncesinde tevdi edene başvurarak genel
kurul gündeminde yer alan konularla ilgili hangi yönde oy kullanılacağına
ilişkin talimatını talep etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmeden genel kurula katılınmış olması, 6102 sayılı Kanun’un 433 üncü
maddesinin ikinci fıkrasına2 göre yetkisiz katılma anlamına gelmez.
Ayrıca, zamanında bildirim yapılmakla birlikte tevdi edenden talimat
alınamamışsa tevdi edilen oyunu genel talimata uygun olarak kullanır.
Böyle bir talimat yoksa tevdi edilen oyunu yönetim kurulunun önerileri
yönünde verir.
Talimatların iletilmesi hususu da ayrı bir sürece tabidir. Tevdi eden,
katılma ve oy hakkının nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlarını, her bir
gündem maddesi için ayrı ayrı olmak kaydıyla kabul veya red şeklinde
belirtmek suretiyle tevdi edilene bildirir. Bu bildirim, taraflar arasında mutabık kalınan iletişim araçlarıyla yapılabilir.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma
sistemini uygulayan şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına iliş2 II - Yetkisiz katılma
MADDE 433- …(2) Yetkisiz katılmalarla ilgili olarak her pay sahibi, toplantı başkanlığına itirazda bulunabilir, itirazını ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu tutanağa geçirtebilir.
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kin talimatlar tevdi edilene, gizliliğini sağlayacak teknik yeterliliğe haiz
olması durumunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminden de iletilebilir.
Elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”
28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Genel kurul toplantısının ertelenmesi halinde, verilen talimatlar tevdi
eden tarafından değiştirilmediği sürece, hukuken bunun devamı sayılan genel kurul toplantısı için de geçerlidir. Tevdi eden daha önce vermiş olduğu
talimatları en geç genel kurul toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar
yukarıda bahsedildiği şekilde değiştirebilir.
IV. SONUÇ
Türk hukukunda tevdi eden temsilcisine ilişkin kanunî düzenleme ilk
olarak 6102 sayılı Kanun’un 429’uncu maddesi ile girmiştir. Söz konusu
düzenlemenin ikincil bir mevzuat gerektirmesi nedeniyle “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”
yayımlanmıştır. Bu açıdan tevdi eden temsilcisine ilişkin işlemlerin anılan
Kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilmesi zorunludur.
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TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA BEYANNAME VERME
SÜRELERİ
Bülent SEZGİN*
1-GİRİŞ
Gerek tam gerekse dar mükellefiyete tâbi kurumlar vergisi mükelleflerinin vergilendirilmesinde genel esas, bunların kazançlarının bizâtihî kendileri tarafından verilecek yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan
edilmesidir. Beyannameler genel olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14
ve 24’üncü maddelerine göre hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı
olduğu vergi dairesine verilir.
Bununla birlikte, tasfiyeye giren kurumların tasfiye beyannamelerinin
verilme süreleri Kanun’un 17’nci maddesinde özel olarak düzenlenmiştir.
Anılan maddeye göre tasfiye beyannameleri tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanun’un 14’üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin
sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı
tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Öte yandan tasfiyesi sonuçlanan kurumların beyanname verme süreleri bazı durumlarda özellik arz eder. Çalışmamızda, konuya ilişkin çeşitli
örnekler verilmek suretiyle, tasfiyeye giren kurumlarda beyanname verme
sürelerine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.
2-TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA BEYANNAME VERME
SÜRELERİ
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre
tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından, tasfiye dönemlerinin
sonundan itibaren Kanun’un 14’üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

* Vergi Müfettişi
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Tasfiye beyannamelerinin verilme sürelerinin bu şekilde belirlenmiş olması bazı özellikli durumların oluşmasına neden olmuştur.
Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi 12 aydan oluşan hesap
dönemidir. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Kendilerine özel
hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi ise özel hesap dönemleridir.
Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumların yanı sıra kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar da, tasfiyeye girmeleriyle birlikte tasfiye dönemi olarak (1 Ocak - 31 Aralık) tarihleri arasından
oluşan normal takvim yılını kullanılmaya başlayacaklardır. Tasfiyeye giriş
tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan süre birinci tasfiye dönemi,
bu dönemden sonraki her takvim yılı ile tasfiyenin sona erdiği dönem için
ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılmaktadır.
Öte yandan, Kanun’un 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı
olduğu vergi dairesine verilir.
Dolayısıyla, tasfiyeye giriş ve tasfiyenin sonuçlanma tarihlerinin farklı
takvim yıllarına isabet etmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin
tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından, tasfiye dönemini takip
eden takvim yılının Nisan ayının 1’inci gününden 25’inci günü akşamına
kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması hâlinde de, tasfiye beyannamesi, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten
itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Öte yandan tasfiye dönemlerine ilişkin verilecek tasfiye beyannameleri
normal kurumlar vergisi beyannamesi ile aynıdır. Bu şekilde verilecek olan
tasfiye beyannamelerine, bilânço ve gelir tablosu ile tasfiye bilânçosuna
göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesinin
eklenmesi gerekmektedir.
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2.1-Tasfiyeye Girilmeden Önceki (Kıst) Döneme İlişkin Beyanname
Verme Süresi
Tasfiyeye giren kurumun tasfiyeye giriş tarihinden aynı takvim yılının
başına kadar olan (kıst) döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi genel hükümler çerçevesinde Kanun’un 14’üncü maddesinde yazılı sürede
verilmesi gerekmektedir. Anılan maddenin üçüncü fıkrasına göre kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü
ayın 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu
vergi dairesine verilir. Bu kapsamda tasfiyeye giriş tarihinden aynı takvim
yılının başına kadar olan kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, tasfiyeye girilen ayı takip eden dördüncü ayın 1’inci gününden 25’inci
günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Örnek 1: Tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararı 24.04.2012 tarihinde tescil edilen bir kurumun (01.01.2012 - 23.04.2012) tarihleri arasını kapsayan kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin, (1-25
Ağustos 2012) tarihleri arasında mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine
verilmesi gerekmektedir.
Öte yandan kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini verme
yükümlülüğü tasfiye memurlarına aittir. Zira her ne kadar beyannamenin
ait olduğu dönemde şirketin kanunî temsilcileri farklı olsa da, söz konusu
beyannamenin verilmesi gereken dönemde şirketin kanunî temsilcileri tasfiye memurlarıdır.
2.2-Birinci Tasfiye Dönemine İlişkin Beyanname Verme Süresi
Tasfiyenin, başladığı takvim yılı içinde sonuçlanmaması durumunda
tasfiyeye giriş tarihi ile aynı yılın sonuna kadar olan süre birinci tasfiye dönemi olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu döneme ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memurları tarafından, birinci tasfiye döneminin kapandığı
ayı izleyen dördüncü ayın 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar
mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Örnek 2: Önceki örnekte yer alan şirkete ilişkin birinci tasfiye dönemi (24.04.2012 - 31.12.2012) tarihleri arasından oluşmaktadır. Söz konusu
döneme ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memurları tarafından, 2013 yılının Nisan ayının 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar kurumun
bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

MART - NİSAN 2013

127

MALİ

ÇÖZÜM

2.3-İkinci ve Takip Eden Tasfiye Dönemlerine İlişkin Beyanname
Verme Süreleri
Tasfiyenin, başladığı takvim yılı içinde sonuçlanmaması ve ertesi takvim yılına veya takip eden yıllara da sarkması durumunda söz konusu dönemlere ilişkin tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından, her bir
tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1’inci gününden
25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Örnek 3: Yukarıda yer alan şirketin tasfiye işlemlerinin 2013 ve 2014
yıllarında da sürmesi durumunda 2013 yılı ikinci, 2014 yılı üçüncü tasfiye
dönemi olarak kabul edilecek ve ikinci tasfiye dönemine ilişkin beyanname (1-25 Nisan 2014) tarihleri arasında, üçüncü tasfiye dönemine ilişkin
beyanname ise (1-25 Nisan 2015) tarihleri arasında, tasfiye memurları tarafından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
2.4-Son Tasfiye Dönemine İlişkin Beyanname Verme Süresi
Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiyenin
sonuçlandığı, bir başka ifadeyle tasfiye kararının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde tasfiye memurları tarafından, kurumun
bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Örnek 4: Yukarıda yer alan şirketin tasfiyesinin 12.06.2015 tarihinde
sonuçlanması durumunda, son tasfiye dönemine (01.01.2015 - 12.06.2015
tarihleri arası) ilişkin tasfiye beyannamesinin, tasfiye memurları tarafından
30 gün içinde, dolayısıyla 12.07.2015 tarihine kadar, kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
2.5-Başladığı Takvim Yılı İçinde Sonuçlanan Tasfiyelerde Beyanname
Verme Süresi
Tasfiyenin, başladığı takvim yılı içinde sonuçlanması hâlinde tasfiye beyannamesi, tasfiye memurları tarafından, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Bununla birlikte yukarıda belirtildiği üzere, tasfiyeye giriş tarihinden
aynı takvim yılının başına kadar olan kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1’inci
gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
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Bu iki düzenleme, belirli hâllerde tasfiyeye girilmeden önceki kıst döneme
ilişkin beyanname verme süresinin geriye çekilmesini gerektirmektedir.
Örnek 5: 21.05.2012 tarihinde tasfiyeye giren kurumun tasfiyesi
12.07.2012 tarihinde sonuçlanmıştır.
Bu durumda (01.01.2012 - 20.05.2012) tarihleri arasından oluşan (kıst)
döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin (1-25 Eylül 2012) tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. Buna karşın tasfiye beyannamesinin, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde, dolayısıyla
11.08.2012 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.
Görüleceği üzere kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin
verilme süresi tasfiye beyannamesinin verilme süresinden sonraya isabet
etmektedir. Tasfiye döneminden daha önceki bir dönem olan kıst dönemin
faaliyet sonuçlarını yansıtan kurumlar vergisi beyannamesinin tasfiye dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını yansıtan tasfiye beyannamesinden daha
sonraki bir tarihte verilmesi mümkün değildir. Bu durumda kıst döneme
ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin de en geç tasfiye dönemine ilişkin
beyanname verme süresinin sonu olan 11.08.2012 tarihine kadar verilmesi
gerekmektedir.
2.6-Son Tasfiye Döneme İlişkin Beyanname Verme Süresini Aşan
Tasfiye Beyannamelerinin Durumu
Başlangıç ve bitiş tarihleri farklı takvim yıllarına isabet eden tasfiyelerde, ara dönem tasfiye beyannameleri tasfiye memurları tarafından, tasfiye
dönemlerinin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1’inci gününden 25’inci
günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
Bu durumda tasfiyenin sonuçlandığı tarihe bağlı olarak, son tasfiye döneminden önceki tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesinin verilme
süresi geriye çekilebilmektedir.
Örnek 6: Kurumun tasfiyeye giriş tarihi 04.06.2012, tasfiyenin sonuçlandığı tarih ise 15.01.2014’dür. Bu durumda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
14’üncü maddesi ile 17’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kıst döneme ve
tasfiye dönemlerine ilişkin beyanname verme süreleri aşağıdaki gibi tespit
edilecektir.
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Kıst dönem için beyanname verme süresi (01.01.2012 - 03.06.2012): 01 - 25.10.2012
I. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (04.06.2012 - 31.12.2012): 01 - 25.04.2013
II. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (01.01.2013 - 31.12.2013): 01 - 25.04.2014
III. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (01.01.2014 - 15.01.2014): 14.02.2014

Görüleceği üzere ikinci tasfiye dönemine ilişkin beyanname verme süresi üçüncü (son) tasfiye dönemine ilişkin beyanname verme süresinden
sonraya isabet etmektedir. Son tasfiye dönemi olan üçüncü tasfiye döneminden daha önceki bir dönem olan ikinci tasfiye dönemine ilişkin faaliyet
sonuçlarını yansıtan beyannamenin son tasfiye dönemi olan üçüncü tasfiye
döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını yansıtan beyannameden daha sonraki
bir tarihte verilmesi mümkün değildir. Bu durumda ikinci tasfiye dönemine ilişkin beyannamenin de en geç 14.02.2014 tarihine kadar verilmesi
gerekmektedir.
3-SON SÖZ
Tasfiyeye giren kurumlar vergisi mükelleflerinin tasfiye beyannamelerinin verilme süreleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinde
özel olarak düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre tasfiye beyannameleri
tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanun’un 14’üncü maddesinde
yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi
ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı
olduğu vergi dairesine verilecektir.
Bu iki düzenleme, belirli hâllerde tasfiyeye girilmeden önceki kıst döneme ilişkin beyanname verme süresinin geriye çekilmesini gerektirmektedir. Aynı şekilde tasfiyenin sonuçlandığı tarihe bağlı olarak, son tasfiye
döneminden önceki tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesinin verilme süresi de geriye çekilebilmektedir.
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