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SUNUŞ
Mali Çözüm her zaman olduğu gibi bu sayısı ile de siz saygıdeğer okuyuculara, farklı konularda ışık tutmak, değerli yazarların güncel yorum ve
uygulama örnekleri ile çalışmalarınızda kolaylık sağlamak ve katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
İlgili sayımızda hakemli akademik makalelerin yanı sıra Türk Ticaret
Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi İncelemeleri, İş Sağlığı ve
Sosyal Güvenlik konularında makaleler ve her sayımızda olduğu gibi pratik bilgiler yer almaktadır.
Mesleğimizin bir adım daha ileriye taşınmasında, uluslararası arenada
hak ettiği yeri bulmasında bugünden ileriye dönük yapacağımız çalışmalar
büyük önem taşımaktadır. Bilginin doğru kaynaklardan edinilerek mesleğin ilerlemesi ve gelişmesi için kullanılması, beklenen faydayı sağlama yolunda bizleri başarıya götürecektir. Gün boyu çalıştığımız, emek ve zaman
maliyetinin yüksek olduğu ortamlarımızda çalışmalarımızın en iyi sonuçlar vermesi, bizlerin ve ülkemizin menfaatine uygun olacaktır. Bu amaca
yönelik yapılan çalışmalar ile farklı yaklaşım ve değerlendirmelerin yer
aldığı yayınlarımızın takip edilmesi, mesleğimizi hak ettiği konumlara taşıyacaktır.
İş yoğunluğumuzun ve sorumluluklarımızın artarak devam ettiği bu aylarda günlük iş akışından başımızı kaldırarak, vizyonumuzu geliştirmek,
farkındalıklarımızı arttırmak adına bilgiye ulaşmak, bizleri monotonluktan
kurtaracak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmamızı sağlayacaktır. Mali Çözüm
Dergisinin bu anlamda takibi ve fayda getirmesi, dergiye emeği geçen herkes için gurur kaynağı olacaktır.
Mali Çözüm Dergisi yayınlandığı süre içinde, bu derginin en iyi ve verimli şekilde sizlere sunumunda 2000 yıl ve 51. sayısından bu yana Genel
Yayın Yönetmeni olarak büyük emeği geçen Eski Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcımız Sayın Hüseyin Fırat, İSMMMO Yayın Kurulunda ve Genel
Yayın Yönetmeni görevinden bu dönemde ayrılmış bulunmaktadır. Kendisine görev süresi içinde dergimizin bu günlere gelmesinde yaptığı katkılar,
yarattığı katma değer ve çalışma performansı için teşekkür ediyor bundan
sonraki çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyeceğine inanıyoruz.
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Yayınlarımız, eğitimler ve İSMMMO sanal ortamında sunulan bilgilendirmeler ile bir dönemi daha sizlere daha hizmet iyi verebilmenin mutluluğu ve gururu ile sonlandırırken, bir sonraki sayımız 118’de mesleğimize
daha fazla katkı sunmak, güncel bilgilere duyduğumuz ihtiyaca cevap verebilmek adına yapılacak çalışmalarla buluşmak üzere başarılar diliyoruz.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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6012 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
ŞİRKETLER’DE BÖLÜNME
Fatih KOÇAK*
Öz
Ticaret şirketlerinde bölünme ile ilgili 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nda yapılan düzenlemeler Türk hukuk sisteminde ilk kez yer almıştır. Bu çalışmada bölünme ile ilgili kanunda yapılan düzenlemeler ele
alınacak, geçerli bölünme işlemleri anlatılacak ve bölünme sonucunda ortakların hakları ele alınacak,son olarak da Kanunda yer alan ortak hükümlere yer verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Bölünme, bölünme sözleşmesi, asimetrik bölünme-simetrik bölünme,denkleştirme davası, iptal davası.
I.-GİRİŞ
Ticaret şirketlerinde bölünme eski Türk Ticaret Kanunda yer almadığı
halde 6012 sayılı Türk Ticaret Kanun’da geniş bir şekilde düzenlenmiştir.
Bölünme kavramı Türk Hukuku’na yabancı olmamakla birlikte, Yeni TTK
ile bölünme, ilk kez özel hukuka ait bir temel kanunda düzenlenmiş olmaktadır. Gerçi vergi hukuku ile ilgili kurallar, daha önce Kurumlar Vergisi
Kanununda 4684 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle öngörülmüş ve bir
uygulama başlamıştır. Söz konusu değişiklikten sonra Maliye Bakanlığı ile
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ortaklaşa yayınladıkları “Anonim ve Limited
Şirketlerin Kısmî Bölünme İşlemlerininUsul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ile Kurumlar Vergisi Kanunundaki hükümlere dayanarak sadece kısmî bölünmenin maddî hukuk cephesini düzenlemişlerdir.
Vergi kanunlarında getirilen hükümlerle hukukumuza giren bölünme, düzenlendiği kanun gereği şirketler hukukuna ilişkin hükümlerden ziyade
vergi hukukuna yönelik hususları tanzim eden hükümleri haizdi.Ancak
vergi hukuku, bölünme işlemi esnasındaki -olası- servet transferini mercek
altına almak isterken, ticaret hukuku, bizatihi bu işlemin yapılması ve ortaklarla alacaklılara etkisini tanzim etmektedir
Bölünme, çok büyüyen ve çekirdek işletme konusundan uzaklaşan şir* Gümrük ve Ticaret Müfettişi
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ketlerin ana konularına dönebilmelerine olanak sağlayan bir yoldur.Yine
bölünme; aile ortaklıklarında, mirasın paylaşımında, iki veya üç gruplu
ortaklıklarda sorunları (ihtilâfları) çözmek amacıyla da kullanılabilir. Nihayet bölünme, holding sistemine geçişte de bir araç olarak kullanılabilir.
II.- BÖLÜNMEYE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR:
A- Tam ve Kısmî Bölünme:
Kanunda iki türlü bölünme öngörülmüştür. Bunlar tam ve kısmî bölünmelerdir. Kanuna göre tam bölünmede;bölünen şirketin malvarlığının
tümü bölünür ve mevcut veya yeni kurulacak en az iki şirkete geçer. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin ortakları olurlar. Tam bölünüp
devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir.
Kısmî bölünme iki şekilde olur: (1) Kısmî bölünme, (2) yavru şirket
kurma. Kısmî bölünmede bölünen şirketin malvarlığının tamamı değil bir
veya bir kaç kısmı bölünmeye tâbi tutulur ve bu bölümler şirketten ayrılır
ve mevcut veya yeni kurulacak başka bir şirkete veya ortaklara devredilir.
Bölünen şirketin ortakları, devralan şirkette (veya şirketlerde)ortak olurlar. Bölünen şirket ortadan kalkmaz, elinde kalan malvarlığı ile faaliyetine
devam eder ve bu şirketin ortakları bölünen şirkette ortak olmakta devam
ederler.Hem tam hem kısmî bölünmede devredilen malvarlığı bölünme sonucunda kısmî küllî halefiyet yolu ile devralan şirketlere geçer; aynî sermaye konulması söz konusu değildir.
Yavru şirket kurma; Bu türde, bölünen şirket bölünen malvarlığı parçasını başka şirkete aynî sermaye olarak koyar; yani geçiş, küllî halefiyet
yolu ile gerçekleşmez.
B- Geçerli Bölünmeler:
Kanundaki düzenleme gereğince sermaye şirketleri ve kooperatifler,
sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebilirler. Görüldüğü üzere Kanun, bölünebilen şirketleri sınırlayıcı bir tarzda belirlemiştir. Ancak bunun
her sermaye şirketinin ve kooperatif şirketin kendi genel türü içinde bölüneceği şeklinde yorumlanmaması gerekir. Bir anonim şirket, bir limited
şirkete, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkete ve kooperatife bölünebilir. Bunun gibi, bir kooperatif şirketin de bir anonim şirkete ve/veya
limited şirkete bölünmesine engel yoktur.Buna karşılıkKanundaki açık hü110
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küm gereğince bir anonim şirket şahıs şirketlerine bölünemez ve tersi de
mümkün değildir.
Gerek tam ve gerekse kısmî bölünmede, ortak sıfatının korunması, yani
ortak olma durumunun devamlılığı ilkesi açıkça hükme bağlanmıştır. Bölünen şirketin ortaklarına, devralan şirkette pay tahsis edilmesi zorunluluğu
bölünmenin yapısı ve niteliği gereğidir. İlke, çok yönlü ve geniş kapsamlıdır. İlkeye göre, bölünen şirketin ortakları bölünmeye katılan devralan
şirketlerin tümünde ya da bazılarında ortak olabilir veya bölünen şirkette
paylarını artırabilirler. Mutabakat varsa bölünen şirketten ayrılabilirler, ancak ihraç edilemezler.
C-Simetrik ve Asimetrik Bölünmeler:
Devreden şirketin ortaklarına;(i) Bölünmeye katılan tüm şirketlerde,
mevcut payları oranında şirket payları veya(ii) Bölünmeye katılan bazı
veya tüm şirketlerde, mevcut paylarının oranına göre değişik oranda şirket payları,tahsis edilebilir. (i) bendindeki bölünme “oranların korunduğu” (veya “simetrik”), (ii) bendindeki bölünme ise “oranların korunmadığı
bölünme”dir (veya “asimetrik”). Simetrik bölünmede, ortaklar bölünen
(devreden) şirkette sahip oldukları (mevcut) pay oranını aynen korurlar.
Bu çeşit bölünme hem devralma hem de yeni kuruluş için geçerlidir.
Örneğin:(X) AŞ’de pay dağılımı a= %20, b= %25, c= %30, d= %5 ve
e= %20 şeklindedir. (X) AŞ, yeni kuruluş yolu ile ikiye bölünmüş ve yeni
kurulmuş olan (Y) Ltd. Şti.’de a, b, c, d ve e’ye aynı oranda pay tahsis edilmişse, simetrik bölünme vardır. (X) AŞ üç parçaya bölünür ve yeni kurulan
(Y) Ltd. Şti. ve (Z) AŞ’de de a, b, c, d ve e’ye aynı oranda paylar verilirse
gene simetrik bölünme söz konusudur.
Asimetrik bölünmede, bölünen şirketlerin ortaklarına, devralan veya
yeni kurulan şirketlerde, mevcut pay oranları değiştirilerek pay tahsis edilmektedir. Bu bölünme varyasyonunda sermayenin %90’ının olumlu oyu
gereklidir. Örneğin: (X) Ltd. Şti’de, ortaklardan a= %40, b= %30 ve c=
%30 paya sahip olup, bu şirketin bölünüp bir kısmı (Y) Ltd. Şti.’ye devrolsa ve devralan (Y) Ltd. Şti.’de a=%50, b= %25 ve c=%25 paya sahip
bulunsa asimetrik bir birleşme vardır. Ancak bu halde (X) Ltd. Şti.’deki
pay oranları da değişebilir; b ve c (Y) Ltd. Şti.’de yitirdikleri oranları (X)
Ltd. Şti.’de paylarını artırarak kazanabilirler. Oranın korunmadığı bölünmede bazı ortaklar, devralanveya yeni kurulan şirkette pay iktisap ederek
bölünen (devreden) şirketten tamamen ayrılabilirler.
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Kanun, oranın korunduğu ve korunmadığı bölünmeyi geniş bir tarzda
düzenleyerek bölünmeye katılan şirketlere ve ortaklara, bölünmeyi şekillendirmede geniş hareket alanı ve olanağı tanımıştır. Bu esneklik, şirketin
yeniden yapılandırılmasında kanunî engelleri kaldırma anlayışından kaynaklanmaktadır. İlke sayesinde, gerekli nisap ile karar alınmışsa bölünen
(devreden) şirketin ortakları; birleşmeye katılan şirketlerde oranlarını koruyarak veya korumayarak pay iktisap edebilirler; bölünen şirketten çıkabilirler; devralan veya yeni kurulan şirketlerin bazılarına ve tümüne katılmayabilirler; bölünen şirketteki paylarını artırabilirler.
D-Sermaye Değişiklikleri:
Bölünme işleminde, bir taraftan sermaye azaltımı, diğer taraftan sermaye artışı yapılması gerekebilir. Kısmî bölünmede, bölünen (devreden)
şirket kendisine ait bir mal varlığı değerini dışarı çıkartmakta, diğer bir
şirkete geçirmektedir. Bu sebeple de bir sermaye azaltımına gidilebilecektir. İşte bu sermaye azaltımında, Kanunda öngörülen usulün tatbiki gerekli
olmayacaktır (m. 162). Zira kanun koyucu normal şartlarda uygulanmak
üzere getirmiş olduğu sermaye azaltımına ilişkin hükümleri bölünmedeki hükümlerle ikame etmiştir. Ancak tam bölünmede bu gibi bir sermaye
azaltımı şirket sona erdiği için mümkün değildir. Diğer taraftan devralan
şirket de sermayesini devreden şirketin ortaklarının haklarını koruyacak
miktarda artırır. Bölünüp devreden şirketin ortaklarının, devralan şirketin/
şirketlerin paylarını iktisap edebilmelerini sağlamak için, devralan şirketlerin sermayelerini artırmaları çoğu kez gereklidir. Bu gereklilik, devreden şirketin ortaklarının haklarını koruma ölçüsünde ortaya çıkan bir yükümlülüktür. Anılan yüküm, dolaylı olarak alacaklıları da korur. Sermaye
artırımının,yüksekliğini, hükümde yer alan “devreden şirketin ortaklarının
haklarını koruyacak miktarda” ölçüsü yanında, şirketler arasında iştirak
ilişkisinin var olup olmadığı ile devralan şirketin elinde kendi paylarının
bulunup bulunmaması da belirler. Yukarıda da değinildiği üzere, bölünmede, aynî sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Zira kanun
koyucu normal şartlarda aynî sermaye konulması esnasında uygulanmak
üzere getirmiş olduğu düzenlemeleri bölünmede koyduğu özel hükümlerle
ikame etmiştir. Keza bölünme çerçevesinde yeni birşirketin kurulmasında
Kanunun ve Kooperatifler Kanunu’nun kuruluşa ilişkin hükümleri uygula-
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nır, ancak sermaye şirketlerinin kurulmasında, kurucuların asgari sayısına
ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.
E- Bölünme Sözleşmesi veya Planı ve Bölünme Raporu:
Bir şirket, bölünme yoluyla malvarlığının bölümlerini; (i) hali hazırda var olan şirketlere devredecekse, bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından bir bölünme sözleşmesi yapılır, (ii) yeni kurulacak şirketlere devredecekse, yönetim organı bir bölünme planı düzenler.
Bu iki belgenin de asgari içeriğini Kanun tespit etmiştir. Bilanço günüyle,
bölünme sözleşmesinin imzası veya bölünme planının düzenlenmesi tarihi arasında, altı aydan fazla bir zaman bulunduğu veya son bilançonun
çıkarılmasından itibaren, bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında
önemli değişiklikler meydana gelmiş olduğu takdirde, bir ara bilanço çıkarılır. Bölünme sözleşmesinde veya bölünme planında tahsisi yapılmayan
malvarlığı bakımından;
(i) Tam bölünmede, devralan tüm şirketlerin, bölünme sözleşmesi veya
planına göre kendilerine geçen net aktif malvarlığının oranına göre, devralan tüm şirketlere paylı mülkiyet hakkı düşer.
(ii) Kısmî bölünmedeyse söz konusu malvarlığı devreden şirket tam bölünmedekinin aksine ortadan kalkmadığı için burada kalır.
Bu düzenleme kıyasen alacaklara ve maddi olmayan malvarlığı haklarına da uygulanır. Nihayet alacaklıların mağdur edilmemesi için tam bölünmeye katılan şirketler, bölünme sözleşmesi veya bölünme planına göre
herhangi bir şirkete tahsis edilmeyen borçlardan müteselsilen sorumludurlar.
Bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ortaklaşa veya ayrı
ayrı bölünme hakkında asgari içeriği Kanunda yer alan bir/er rapor hazırlarlar ve bu rapor bir işlem denetçisinin denetimine sunulur. Bu hususa
ilişkin olarak Birleşme bölümünde “Birleşme Raporları” başlığı altında verilmiş olan açıklamalar mutatismutandis bölünmede de geçerlidir.
F-Bölünme Kararı ve Alacaklılar:
Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, bu husustaki genel kurulun
kararının alınmasından iki ay önce, merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun gördüğü yerlerde; (i)
Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını, (ii) Bölünme raporunu, (iii)
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Denetleme raporunu ve (iv) Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançoları bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının
incelemesine sunar. Ancak, tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörülen inceleme hakkından vazgeçebilirler.
Bölünme, alacaklılar açısından özel bir önem taşır. Örneğin; tam bölünmede, bölünen şirket parçalanır ve ortadan kalkar, yani tam bölünme,
alacaklılar yönünden borçlunun değişmesini sonuçlar ki bu, borçlunun
ortadan kalkması ve yerine devralan şirketlerin gelmesi demektir. Kısmî
bölünmede ise bölünen şirketin malvarlığı küçülür, hatta bu durum sermayenin azaltılması sonucunu bile doğurabilir. Dolayısıyla kanun koyucu
bu hususa ilişkin önlem almaihtiyacı duymuştur. Bu çerçevede bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı
50.000’in üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye
ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar. İlanların yayımı
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvuran alacaklıya teminat verilir veya
diğer alacaklıların zarara uğramayacağı anlaşılırsa alacak ödenir. Ancak işlem denetçisinin vereceği, alacaklıların alacaklarının bölünmeyle tehlikeye
düşmeyeceğine ilişkin bir rapor teminat yükümünü kaldıracaktır.
Yukarıda anılan teminatlar sağlandıktan sonra bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, bölünme sözleşmesini veya bölünme planını
genel kurula sunarlar. Genel kurul onama kararları Yeni TTK m. 151/I,
III, IV ve VI ncı fıkralarındaki nisaplara uyularak alınır. Ancak asimetrik
bölünmelerde devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların en az %90’ının
olumlu oyu gereklidir. Bölünme sözleşmesi veya bölünme planıyla kendisine borç tahsis edilen şirket, bu suretle birinci derecede sorumlu bulunan
şirket, alacaklıların alacaklarını ifa etmezse, bölünmeyekatılan diğer şirketler, ikinci derecede sorumlu şirket sıfatıyla ilgili şirketle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak kanun koyucu bu şirketlere hangi hallerde
başvurabileceğini ayrıca tasrih etmiştir.
Bölünme genel kurul tarafından onaylandığında yönetim organınca bu
karar tescil ettirilir. Bölünme, genel kurulun kararı ticaret siciline tescil
edilince geçerlilik kazanır ve tescil ile tescil anında envanterde yer alan bü-
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tün aktifler ve pasifler kendiliğinden devralan şirketlere geçer. Tam bölünmede devreden şirket ticaret siciline tescil ile birlikte infisah eder. Kısmî
bölünmedeyse devreden şirketin sermayesinin azaltılması gerekiyorsa
buna ilişkin esas sözleşme değişikliği de tescil ettirilir ve sermaye azaltılır.
III. ORTAK HÜKÜMLER
6102 sayılı Türk Ticaret KanunuBölünme ile ilgili hususların son bölümünü Tür Değiştirme veBirleşme hususları ile birlikte ortak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler; hukuki koruma temini, sorumluluk ve nihayet
birleşme ve türdeğiştirmenin ticari işletmenin katılımı halinde ortaya çıkan
durumdur.
A-Denkleştirme Davası
Birleşmede, bölünmede ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğincekorunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması hâlinde, her ortak, birleşme,bölünme veya tür değiştirme
kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanından itibaren ikiay içinde, söz konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu
yerdeki AsliyeTicaret Mahkemesinden, uygun bir denkleştirme akçesinin
saptanmasını isteyebilir. Ancakbu denkleştirme akçesinin belirlenmesinde
adı geçen tutarın ortakların paylarının gerçekdeğerinin %10’unun geçemeyeceğine ilişkin kural uygulanmaz. Dava sonunda mahkemeceverilen
hüküm aynı durumdaki tüm pay sahipleri bakımından da hüküm doğurur.
Kural olarakyargılama giderleri devralan şirkete ait olmakla birlikte durumların haklı göstermesi hâlinde,bu giderler kısmen veya tamamen davacıya da yükletilebilir. Mezkûr davanın açılmış olmasıbirleşme, bölünme
veya tür değiştirme kararının geçerliliğini etkilemez. Zira burada kanunkoyucunun tanımış olduğu imkân maddi tazminata ilişkin olup, geçersizlik
sebepleri varsa buhususa ilişkin iptal davası açılması mümkündür.
B-İptal Davası
Birleşme-bölünme-tür değiştirme bir genel kurul kararıyla gerçekleştirildiği için şatları varsabu kararlar aleyhine TTSG’deki ilan tarihinden
itibaren 2 ay –kural olarak genel kurul kararlarıaleyhine iptal davası açma
süresi 3 aydır– içerisinde iptal davası ikame edilebilir. İlanıngerekmediği
hâllerde süre tescil tarihinden başlar. Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeMAYIS - HAZİRAN 2013
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yeilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesiiçin süre verir. Hukuki sakatlık, verilen süre içinde
giderilemiyorsa veya giderilememişsemahkeme kararı iptal eder ve gerekli
önlemleri alır.
C-Sorumluluk
Kurucuların sorumlulukları saklı olmak üzere birleşme, bölünme veya
tür değiştirme işlemlerineherhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşıkusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar. Keza birleşmeyi, bölünmeyi veya türdeğiştirmeyi denetlemiş işlem denetçileri de şirketlere, münferit ortaklara ve alacaklılara
karşıkusurları ile verdikleri zararlardan sorumlu olacaklardır.
IV. -SONUÇ
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunundabölünme konusu yer almadığı
halde 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda bu konu ayrıntılı olarak ele
alınmıştır. Bölünme; tam ve kısmi bölünme olarak ikiye ayrılmış,sermaye
şirketlerinin ve kooperatiflerin, sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebileceği hüküm altına alınmıştır. Yine simetrik ve asimetrik bölünme
hususları ile bölünme sonucunda ortakların sermaye payları ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak bölünme ile ilgili ortakların açacakları davalar ile kurucuların sorumlulukları tür değiştirme ve birleşme
hususları ile birlikte ortak ele alınmış ve bunlara ilişkin hükümler ayrıntılı
olarak incelenmiştir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı).
Doğrusöz,A. Bumin [t.y.]. Gerekçe, Karşılaştırmalı Maddeler, Komisyon Raporları,Önergeler ve Karşılaştırmalı Tabloları ile Türk Ticaret Kanunu. [y.y.] : [yayl.y.]
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM
ŞİRKETLERDE BİRİKİMLİ OY KULLANMA YÖNTEMİ
Hasan TEPELİ*
Öz
Anonim şirketlerde genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların çoğunluğunun istediği yönde, yani çoğunluk ilkesine dayanılarak alınır.
Bu durum, çoğunluk dışında kalan veya onlarla aynı düşünceleri paylaşmayan pay sahiplerinin şirket yönetiminden uzaklaşmasına, şirket işleriyle
ilgilenmemesine, genel kurul toplantılarına katılmamasına ve şirket yönetiminde güç boşluğunun doğmasına yol açabilir. Bu nedenle, güç boşluğunun neden olabileceği sakıncaları gidermek ve pay sahiplerinin şirket
yönetimine etkin olarak katılmalarını teşvik etmek amacıyla bir takım yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi de birikimli oy kullanma
yöntemidir. Bu çalışmada, daha önce SPK mevzuatı uyarınca sadece halka
açık anonim şirketlerde uygulama alanı bulan, ancak Yeni Türk Ticaret
Kanunu ile birlikte halka kapalı şirketlere de tanınan birikimli oy kullanma
yöntemi ele alınacaktır.
1. GİRİŞ
Anonim şirketlerde genel kurul kararları ve dolayısıyla yönetim kurulu üyelerinin seçimi çoğunluk ilkesine dayanır. Genel kurul toplantısında
temsil edilen oyların çoğunluğunun istediği yönde kararlar alınır ve yönetim kurulu üyeleri seçilir. Bu durum, çoğunluk dışında kalan veya onlarla
aynı düşünceleri paylaşmayan pay sahiplerinin şirket yönetiminden uzaklaşmasına, şirket işleriyle ilgilenmemesine ve giderek genel kurul toplantılarına katılmamasına yol açar (Çeker, 2004, s.37).
Dolayısıyla, anonim şirketlerde azınlık durumunda olan pay sahiplerinin şirket yönetiminden uzaklaşması, şirket yönetiminin çoğunluk tarafından belirlenmesine ve azınlığın, bazı durumlarda da azınlık ile birlikte
şirketin menfaati gözetilmeden çoğunluk menfaati doğrultusunda yönetilmesine neden olur.

* Gümrük ve Ticaret Müfettişi
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Bu çerçevede, çoğunluk ile azınlık arasındaki menfaatler dengesinin
ayarlanması, azınlığın çoğunluk karşısında korunması ve azınlığın da yönetime katılımının sağlanması amacıyla bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu
yöntemlerden bir tanesi de birikimli oy kullanma yöntemidir.
Her ne kadar, çoğunluk ilkesinin kötüye kullanılması ihtimaline karşın
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C. Yasalar, 09.07.1956) (ETTK)
bir takım tedbirler öngörülmüş olsa da azınlığa bahşedilen bu haklar özellikle azınlığın şirket yönetiminde aktif olarak temsil edilmesini sağlar nitelikte değildir. Ayrıca kullanılmaları birçok koşulun gerçekleşmesine bağlı
tutulmuş olduğu için, uygulamada kendilerinden beklenen yararları gerçekleştirdiklerini de söylemek oldukça güçtür (Kayıhan, 2005, s.89-90).
Bununla birlikte, anonim şirket yönetim kurullarında farklı grupların
temsilini sağlayan tekniklerden birisi olan birikimli oy kullanma yöntemi,
Sermaye Piyasası Kanununun (T.C. Yasalar, 28.07.1981) 22/1/v maddesi
hükmü ile Türk Hukukuna girmiş, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C.
Yasalar, 14.02.2011) (YTTK) ile de tüm anonim şirketleri kapsayacak şekilde genelleştirilmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bu konuda düzenleme yapma yetkisi tanınmıştır.
Bu çalışmada öncelikle pay sahiplerinin en temel haklarından birisi
olan ve pay sahiplerine dolaylı olarak şirket yönetimine katılma imkanı
sağlayan oy hakkından kısaca bahsedilecek, daha sonra YTTK’nın 434.
maddesinde belirtilen birikimli oy kullanma yöntemi ayrıntılı olarak ele
alınacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bu konuda yayımlanan Tebliğ irdelenecektir.
2. GENEL OLARAK OY HAKKI
Oy hakkı, pay sahiplerinin şirket işlerine katılmasına olanak sağlar. Ancak pay sahibini oy hakkı sayesinde elde ettiği bu yetki, şirket yönetimine
doğrudan değil de, dolaylı bir şekilde katılma imkanı verir. Çünkü, anonim
şirketlerde, şahıs şirketlerinden farklı olarak pay sahiplerinin şirketi doğrudan idare hakkı yoktur. Anonim şirketler, ortakların kişiliğinden bağımsız
ve otonom bir yapıya sahip olduklarından, pay sahipleri ancak genel kurulda oy kullanmak suretiyle şirket yönetimine etkide bulunabilirler (Çeker,
2000, s.5).
Öte yandan, oy hakkı, paya bağlanan bir haktır. Bu nedenle her pay,
sahibine en az bir oy hakkı verir. Bununla birlikte, esas sözleşmede hüküm
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bulunması ve bir paya en çok on beş oy hakkı tanınması şartıyla, itibari
değerleri eşit olan paylardan bazılarına daha fazla oy hakkı tanınarak oyda
imtiyazlı pay ihdas edilmesi de mümkündür.
Diğer taraftan, oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar (YTTK md. 435). Pay
taahhüdünde bulunanlar, ödeme yükümünü yerine getirmedikçe bu paylar
için oy kullanamazlar. Ayrıca oy hakkı, pay sahibinin taahhüt ettiği sermaye payı ölçüsünde yararlanacağı haklardandır. Dolayısıyla pay sahipleri,
oy haklarını paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar (YTTK md. 434).
Oy hakkı ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu hakkın
genel kurulda kullanılması gereken bir hak olduğudur. Söz konusu emredici kural gereği mektupla oy verilmesi mümkün değildir. Buna karşılık
genel kurula elektronik ortamda katılma ve oy kullanma mümkündür. Zira
anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride
bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin
bütün hukuki sonuçlarını doğurur (YTTK md. 1527).
3. BİRİKİMLİ OY KULLANMA YÖNTEMİ
3.1. Kavram
Birikimli oy kullanma yöntemi, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde,
bir pay sahibinin kullanacağı oyları her bir üye için ayrı ayrı vermek yerine bir veya birkaç adayda birleştirerek kullanması esasına dayanır. Bu
yöntemde pay sahibi, oyunu belirli bir veya birkaç kişi lehine birleştirerek
kullanabilir. Birikimli oy kullanımında, genel kurula katılan kişinin kullanacağı oy sayısı, sahip olduğu veya vekil sıfatıyla kontrolünde bulunan pay
sayısı ile seçilmek istenen yönetim kurulu üye sayısı çarpılmak suretiyle
bulunur. Örneğin, pay sahibinin genel kurulda 100 oy kullanma hakkı varsa, 5 yönetim kurulu üyesi için 100 x 5= 500 oy kullanması mümkündür.
Bu suretle ulaşılan birikimli oy sayısının tamamı bir aday için kullanılabileceği gibi, birden fazla adaya bölünerek de kullanabilir.
Bu yöntem sayesinde belirli oranlarda payı temsil eden azınlık yönetim kurulunda en az bir üyelik de olsa elde edebilecektir. Bir anlamda bu
yöntem, pay sahiplerine, şirket sermayesine katıldıkları oranda şirket yönetiminde temsil edilme imkanı sağlamaktadır (Kendigelen, 2004, s.407).
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3.2. Kısaca Tarihsel Gelişimi
Birikimli oy yöntemi, ilk olarak Amerikan Hukukunda siyasi seçimler
bakımından uygulanmış, başarılı sonuç alınması üzerine daha sonradan
halka açık şirketlerde de kullanılmaya başlanmıştır (Okutan Nilsson, 2003,
s.564). Birikimli oy sistemi, temsilde adaletin sağlanabilmesi adına azınlıkta kalan oyların çıkarlarının da mümkün olduğunca gözetilmesi gerekeceği
düşüncesiyle ilk kez ABD.’nin Illinois eyaletinde 1869-1870 döneminde
anayasa değişikliğine ilişkin oturumlarda Chicago Tribune gazetesinin yayıncısı Joseph Medill tarafından gündeme getirilmiş ve 1870 yılında eyaletin anayasasına girmiştir. Joseph Medill bu sistemi sadece siyasal alanda
değil, aynı zamanda bütün anonim şirketlerin yönetim kademelerinde temsili için de savunmuştur. Birikimli oy sistemi anonim şirketlerde yine ilk
defa 1870 yılında ABD.’nin Illinois eyaletinde kullanılmıştır. Bu sistem
ilk Illionis örneğinden sonra, 19. yüzyıl sonlarına doğru yaygınlaşmış ve
1900’de ABD.’nin onyedi eyaletinde uygulanmaya başlanmış, daha sonra
bu sayı gittikçe artış göstermiştir (Kayıhan, 2005, s.92).
3.3. Amacı ve İşlevi
Birikimli oy yönteminin amacı, azınlığın, sahip olduğu pay miktarı ile
orantılı olarak yönetim kurulunda temsilini sağlamaktır. Nitekim bu yöntem ile, çoğunluğu elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulunun
tamamını seçmesi engellenmekte ve azınlık pay sahiplerine de şirket yönetimine katılma imkânı sağlanmaktadır. Birikimli oy yöntemi ile azınlık
pay sahiplerinin yönetim kurulunda temsili ile amaçlanan ise, azınlığın
yönetim kurulunda menfaatlerini dile getirme imkânı bulmasının, şirket
faaliyetlerinden haberdar olmasının ve böylece etkin şekilde denetim yapabilmesinin sağlanmasıdır. Bunun ötesinde, birikimli oy yöntemi ile, çoğunluğun haklarının elinden alınması ve azınlığın şirket karar alma mekanizmalarında etkin olması amaçlanmamaktadır.
Ayrıca, şunu da belirtmek gerekir ki birikimli oy yöntemi, azınlığın
payı ile orantılı olarak yönetim kurulunda temsiline olanak tanımakta ancak bunu garantilememektedir. Zira birikimli oy yönteminin kabulü ile
sadece yöntemin kullanılmasına imkân sağlanmakta, azınlığın yönetim
kurulunda temsil edilebilmesi ise, pay sahiplerinin yöntemi etkin şekilde
kullanmalarına bağlı olmaktadır (Çömez, 2006, s. 25-27).
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Öte yandan, birikimli oy yönteminde, her pay sahibinin, sahip olduğu
pay sayısının seçilecek üye sayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda oy
hakkı bulunmaktadır. Bu yöntemde, pay sahibi, bu miktardaki oyu tek bir
üye lehine kullanabileceği gibi dilediği şekilde adaylar arasında dağıtarak
kullanma imkânına da sahiptir. Bu itibarla, birikimli oy yöntemi ile pay
sahipleri, sahip oldukları paylarla orantılı olarak yönetim kurulunda temsil
edilme olanağına kavuşmaktadır.
3.4. Yöntemin İşleyişi
Birikimli oy kullanma, pay sahiplerinin genel kurulda oyların çoğunluğunu elde bulundurmaksızın yönetim kuruluna üye seçebilmesine olanak
verir. Çoğunluk ilkesinin geçerli olduğu hallerde, yönetim kurulu üye sayısının kaç kişi olduğu fark etmeksizin %51 oy çoğunluğunu elinde bulunduran grup, kurulun tamamını kendi istediği kişilerden seçtirme olanağı
ve gücüne sahiptir. Buna karşılık, birikimli oy yönteminde azınlık pay sahipleri çoğunluk oyu gerekmeksizin bir veya birkaç yönetim kurulu üyesini seçebilecektir. Bu yöntemde pay sahiplerinin yönetim kuruluna üye
seçebilmesi için asgari oy sayısına sahip olması gerekli ve yeterlidir. Pay
sahiplerinin yönetim kuruluna üye seçebilmeleri için gerekli olan oy sayısı
aşağıdaki formüle göre hesaplanır (Çeker, 2004, s.39-40).
P = İstenilen miktarda üye seçebilmek için gerekli olan oy sayısı
A = Toplam oy sayısı
B = Seçilmesi istenen üye sayısı
C = Seçilecek üye sayısı
P=

A x B

C +1

+1

Örneğin, bir anonim şirkette genel kurul toplantısında temsil edilen oyların sayısı 200, yönetim kurulu üye sayısı 5 ise, pay sahiplerinin bir adayın
seçilmesini sağlayabilmeleri için 34 oya sahip olmaları gereklidir.
P = A x B + 1 = 200 x 1 + 1 = 34,33
C +1		
5+1
Üyelerin tamamını seçmek için gereken oy sayısı da aynı formül vasıtasıyla hesaplanmaktadır. Buna göre toplantıda temsil edilen oy sayısı 200
olan bir şirkette 5 kişilik yönetim kurulunun tamamını seçmek için gereken
oy miktarı 167’dir.
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P=A x B +1
C +1		

= 200 x 5
5+1

+ 1 = 167,66

Görüldüğü gibi, çoğunluk ilkesine göre 101 oya sahip olan pay sahipleri
yönetim kurulunun tamamını seçebildikleri halde, birikimli oy yönteminde
34 oya sahip olan pay sahipleri de yönetim kurulu üyelerinden bir tanesini
seçebileceklerdir. Dolayısıyla pay sahiplerinin çoğunluğa karşı oylarını bir
veya birkaç aday üzerinde toplamaları hâlinde yönetim kuruluna kendi istedikleri kişilerin seçilmesini sağlamaları mümkün olabilecektir.
Konuyu örnekler üzerinden ele almak, mevzunun daha iyi anlaşılması
açısından faydalı olacaktır.
Örnek 1: ABC Anonim Şirketinin yönetim kurulunun 3 kişiden oluştuğunu, bu şirketin sermayesinin 100 paya bölündüğünü, Ali’nin 30 paya,
Mehmet’in ise 70 paya sahip olduğunu, seçilecek yönetim kurulu için
Ali’nin A1, A2 ve A3’ü, Mehmet’in M1, M2 ve M3’ü aday olarak önerdiğini varsayalım.
Bu durumda, eğer yönetim kurulunun seçimi düz oy yöntemine göre
yapılırsa yönetim kurulu üyelerinin tamamı şirket paylarının %70’ine yani
çoğunluğuna sahip olan Mehmet tarafından seçilecektir.
Eğer seçim birikimli oy yöntemine göre yapılırsa sonuç farklı olacaktır. Bu yöntemle yapılan seçimde Mehmet’in toplam 210 oyu (70*3=210),
Alinin ise 90 oyu (30*3=90) bulunmaktadır.

Mehmet
Ali

Toplam Oy Sayısı
210
90

M1 M2 M3 A1 A2 A3
90 90 30
90 -

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Mehmet sahip olduğu 210 oyu
90, 90 ve 30 olarak önerdiği adaylara dağıtmış, Ali ise sahip olduğu 90
oyu önerdiği adaylardan birisi üzerine toplamıştır. Bu durumda şirketin
yönetim kurulu en çok oyu alan M1, M2 ve A1’den oluşacaktır. Görüldüğü
üzere şirkette azınlık pay sahibi konumunda olan Ali de 3 kişilik yönetim
kurulunda 1 kişi ile temsil edilebilecektir.
Örnek 2: DEF Anonim Şirketinin yönetim kurulunun 5 kişiden oluştuğunu, bu şirketin sermayesinin 200 paya bölündüğünü, Ahmet’in 70 paya,
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Fatma’nın ise 130 paya sahip olduğunu, seçilecek yönetim kurulu için
Ahmet’in A1, A2, A3, A4 ve A5’i, Fatma’nın F1, F2, F3, F4 ve F5’i aday
olarak önerdiğini varsayalım.
Ahmet’in Birikimli Oyu: 70x5=350
Fatma’nın Birikimli Oyu: 130x5=650
Toplam A1 A2 A3 A4 A5 F1 F2 F3 F4 F5
Oy Sayısı
Ahmet
150 100 100 350
200 200 90 90 70
Fatma
650
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Ahmet sahip olduğu 350 oyu
önerdiği adaylardan 3’üne 150, 100 ve 100 oy olmak üzere paylaştırmış,
Fatma ise sahip olduğu 650 oyu önerdiği adaylar arasında 200, 200, 90,
90 ve 70 olarak dağıtmıştır. Bu durumda şirkette 70 paya sahip ve azınlık
durumunda olan Ahmet yönetim kurulunda 3 kişi ile temsil edilirken, 130
pay ile çoğunluk durumunda olan Fatma 2 kişi ile temsil edilmektedir. Dolayısıyla Fatma şirket paylarının çoğunluğuna sahipken yönetim kurulunda
azınlık durumuna düşmüştür.
Dolayısıyla, pay sahiplerinin oylarını akıllıca kullanabilmeleri ve oy
kullanma stratejilerini doğru belirleyebilmeleri için pay sahibinin temsil
ettiği oy toplamına göre kaç üye seçebileceğini önceden bilmesi büyük
önem taşımaktadır. Zira sahip olunan oy hakkı ile kaç üye seçilebileceği
önceden hesaplanırsa, oyların, seçilebilecek yönetim kurulu üyeleri arasında optimal dağıtımı yapılabilir ve sahip olunan oylarla seçilebilecek maksimum sayıdaki adayların yönetim kuruluna seçilmesi mümkün hale gelir.
Sahip olunan paylarla yönetim kuruluna seçilebilecek üye sayısı aşağıdaki
formül ile hesaplanabilir.
A = Toplam oy sayısı
B = Sahip olunan oy sayısı
C = Seçilecek toplam üye sayısı
X = Sahip olunan oyla seçilebilecek üye sayısı
X = (B – 1) (C + 1)
		
A

MAYIS - HAZİRAN 2013

123

MALİ

ÇÖZÜM

Örneğin sermayesi 200 paya ayrılmış ve yönetim kurulu 5 kişiden oluşan bir şirkette 130 oya sahip olan bir pay sahibinin yönetim kuruluna seçebileceği üye sayısı 3’dür.
X = (B – 1) x (C + 1) = (130-1) x (5+1) = 3,87
		
A			
200
Şayet bu pay sahipleri oylarını üç üye üzerinde toplamayıp üyelerin
beşini de seçmeye kalkışırlarsa, Örnek 2’de olduğu gibi üç üyeyi dahi seçemeyebilir ve payların çoğunluğuna sahipken yönetim kurulunda azınlık
durumuna düşebilirler.
3.5. Olumlu ve Olumsuz Yönleri
3.5.1. Olumlu Yönleri
- Birikimli oy yöntemi daha geniş ve çeşitli temsil sağlamaktadır. Seçilen temsilcilerin daha demokratik biçimde seçilmesi sağlanmaktadır
(Kocaoğlu, 2010, s.112). Dolayısıyla yöntem, şirket içi demokrasinin araçlarından biridir. Şirket içi demokrasi, yönetim kurulunda tüm pay sahiplerinin temsil edilmesini gerektirmekte olup, azınlığın yönetim kurulunda
temsili ise ancak birikimli oy yönteminin kullanılması ile mümkün olur
(Çömez, 2006, s. 48-49).
- Şirket yönetim kurulunda temsil edilme olanağı bulamayan azınlık
pay sahipleri, şirket yönetiminde temsil edilme olanağını kazanarak yönetim politikalarının oluşmasına katkı sağlayabileceklerdir (Çeker, 2004,
s.41).
- Birikimli oy yöntemiyle yönetim kurulunda temsil edilebilme
imkânına kavuşan azınlık, şirket işlerinden doğrudan haberdar olma ve
çoğunluğun seçtiği yöneticiler üzerinde gözetim sağlama imkânı bulur
(Çömez, 2006, s. 49). Gerçekten genel kuruldaki oy gücü açısından daha
zayıf ve korunmaya muhtaç bir konumda bulunan pay sahipleri, yönetim
kurulunda temsil edilme imkânı ile birlikte en azından şirket faaliyetleri
hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecek ve böylece yönetimi daha etkin
bir şekilde denetleyebileceklerdir (Kendigelen, 2004, s.403).
- Yönetim kurulu üyelerinin sahip olduğu geniş bilgi alma ve inceleme
hakkı, azınlık pay sahiplerinin menfaatlerinin korunmasında bir araç olarak kullanılabilecektir (Kendigelen, 2004, s.403).
124

MAYIS - HAZİRAN 2013

MALİ

ÇÖZÜM

- Birikimli oy yöntemi sayesinde azınlık durumunda olan pay sahipleri
yönetim kuruluna üye gönderme olanağına kavuştuğundan, bu yöntemin
kullanıldığı şirketlerde, çoğunluk ilkesinin mutlak olarak uygulanmasından kaynaklanan sakıncalar da ortadan kalkmaktadır (Çeker, 2004, s.41).
- Şirkette azınlığın göz ardı edilmesi yerine, şirket yönetiminde çoğunluk ile azınlığın ile birlikte çalışması ilkesi öne çıkmaktadır (Kocaoğlu,
2010, s.112). Bu yöntemin kabul edildiği şirketlerde, çoğunlukla birlikte azınlık da şirket yönetiminde söz sahibi olacağından ve kararlarda çoğunluğun yanı sıra azınlığın da menfaatleri gözetileceğinden, pay sahipleri arasında uyuşmazlık çıkmasının önüne geçilebilecektir (Çeker, 2004,
s.41). Yönetim kurulunda temsil edilme sayesinde, en azından farklı pay
sahibi grupları arasında iletişim olanağı sağlanacak ve bu diyalog, gündeme gelmesi muhtemel fikir ayrılıkları ile buna dayalı uyuşmazlıkları daha
baştan önleyici bir etkiye sahip olacaktır (Kendigelen, 2004, s.404).
- Birikimli oy yöntemiyle, azınlığın temsilcilerinin yönetim kurulunda
bulunması, şeffaflığı ve hesap verme sorumluluğunu artırır. Bu durum da,
çoğunluğun, şirketi kendi yararına ve kötü yönetmesini engelleyerek, iyi
yönetimi beraberinde getirir. Nitekim yılda bir genel kurulda değil her yönetim kurulu toplantısında hesap vermek durumunda kalan ve gerek dava
gerek vekâlet mücadeleleri yoluyla yönetimdeki yerini kaybetme tehdidi
altında bulunan yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken azami özeni gösterecektir. Bu itibarla, birikimli oy yöntemiyle azınlığın temsilinin sağlanması, hem kötü yönetimin önlenmesinde hem de yönetimin
performansının artırılmasında son derece önemlidir (Çömez, 2006, s. 49).
- Birikimli oy yöntemi pay sahiplerinin genel kurula katılmalarını teşvik eder ve bu sayede şirkette oluşan güç boşluğu sorununun çözümüne
katkıda bulunur.
- Yönetimde bir temsilcilerinin olması, bu temsilcinin şirketin durumu
hakkında bilgi akışını sağlaması, kurumsal yatırımcının ve arkasındaki çok
sayıda yatırımcının çıkarlarını koruması olanağını da verecektir (Çeker,
2004, s.41).
- Birikimli oy yöntemi, özellikle KOBİ niteliğini haiz şirketler açısından da, halka açılma aşamasında yatırımcılara yönetime katılma olanağı
tanıması nedeniyle teşvik unsuru oluşturabilecektir (Çeker, 2004, s.41).
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3.5.2. Olumsuz Yönleri
- Azınlığı koruma araçlarından biri olarak gelişen bu yöntem, çok iyi
organize olmuş bir azınlığın elinde garip sonuçlar verebilir veya çoğunluk
oyların dağıldığı hâllerde, yönetim kurulu, tamamen azınlık pay sahipleri
tarafından da ele geçirilebilir (Çeker, 2004, s.42).
- Birikimli oy komplike bir yöntemdir. Sistemin karışıklığı seçimlere
hile karıştırılmasına yol açabilir. Payların çoğunluğunu elinde bulunduran
pay sahipleri hesaplama hatası sonucunda yönetimdeki hakimiyetlerini
kaybedebilirler (Kocaoğlu, 2010, s.113).
- Birikimli oy yöntemi kötü niyetli kişiler ya da şirketin rakipleri tarafından, şirketi ele geçirme aracı olarak kullanılabilir. Bu şekilde şirketin
kontrolü el değiştirebileceği gibi, şirketin ticari sırları ve diğer önemli bilgileri de istenmeyen kişilerin eline geçebilir..
- Yönetim kurulunun proje üretebilmesi ve uzun vadeli projelerin başarıya ulaşabilmesi için, uyumlu ve istikrarlı bir yapıya sahip olması gerekir.
Birikimli oy yöntemi ile azınlığın menfaatlerini temsil etmek üzere seçilen
üyeler yönetim kurulundaki uyumu bozar, etkin yönetime zarar verir ve
hatta yönetimde kilitlenmelere neden olur (Çömez, 2006, s.51).
- Yönetim kurulu üyeleri tüm ortakların menfaatini gözetmekle yükümlüdür. Bu nedenle birikimli oy yöntemi ile azınlığı temsilen yönetim kurulu üyesi seçilmesine gerek yoktur. Kaldı ki, bu şekilde azınlığı temsilen
yönetim kurulu üyesi seçilmesi, yönetim kurulu üyelerinin tüm ortakların
menfaatini temsil etme niteliğiyle de bağdaşmamaktadır. Ayrıca yönetim
kurulunun seçiminde amaç, bazı pay sahiplerinin önerdiği adayları seçmek
değil, en iyi yöneticiyi seçmek olmalıdır. Ancak birikimli oy kullanma sonucu bu amaçtan uzaklaşılır ve iyi yöneticiler seçilemeyebilir.
3.6. Etkisini Azaltmak İçin Başvurulan Yollar
Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir ki yöntemin uygulanabilirliği
bunun zorunlu olarak öngörülmesi ile doğrudan ilgilidir. Yoksa uygulanması ihtiyari olan düzenlemelerde yönetim kurulu üyelerinin bu yöntemle
seçilmesine ilişkin esas sözleşeme değişikliğinin çoğunluk iradesinin yansıdığı genel kurullarda karara bağlanacağından yöntemin kabul edilmesi
çok da mümkün görünmemektedir. Eğer çoğunluk azınlığın da yönetimde temsil edilmesi düşüncesini taşıyorsa bunun için tek yöntem birikimli
oy yöntemi değildir. Bunun yerine çoğunluk azınlığa doğrudan yönetim
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kurulu üyelerinden bir kısmını seçme yetkisi tanıyabilecektir. Dolayısıyla,
aşağıda belirtilen yöntemin etkisini azalmak için başvurulacak yöntemler
birikimli oyun zorunlu olarak öngörüldüğü düzenlemeler için anlamlıdır.
İhtiyari düzenlemelerde çoğunluk, aşağıdaki yöntemlere başvurarak birikimli oyun etkisini azaltmak yerine doğrudan yöntemin uygulanmasını
kabul etmeyecektir.
3.6.1. Yönetim Kurulu Üye Sayısının Az Tutulması
Birikimli oy yönteminin etkinliği açısından yönetim kurulu üye sayısı
büyük önem arz etmektedir. Nitekim yönetim kurulu üye sayısı ile birikimli oy kullanma yönteminin etkinliği doğru orantılıdır. Diğer bir deyişle
yönetim kurulundaki üye sayısı arttıkça birikimli oy yöntemi ile azınlık
tarafından seçilmesi muhtemel üye sayısı da artmakta, dolayısıyla çoğunluğun şirket yönetimindeki mutlak hakimiyeti azalmaktadır.
Öte yandan, bilindiği üzere daha önce asgari üç üyeden oluşması gereken yönetim kurulu YTTK ile birlikte bir üyeden de oluşabilecektir. Ancak
yönetim kurulu üye sayısı bir ve iki olan şirketlerde söz konusu yöntemin
uygulanma imkânı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu yöntem yönetim kurulu üye sayısı üç ve daha yukarı olan şirketlerde uygulama alanı bulabilecektir.
3.6.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Kademeli Olarak Yenilenmesi
Gerek ETTK gerekse de YTTK uyarınca yönetim kurulu üyelerinin tamamının aynı süre için seçilmesi zorunlu olmayıp, seçilen üyelerin farklı
dönemler itibariyle yenilenmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyelerinin
kademeli olarak yenilenmesi durumunda da esasen yönetim kurulu üye
sayısı sınırlandırılmakta ve yönetim kurulu üye sayısının az tutulması ile
aynı sonucu doğurmaktadır. Zira yönetim kuruluna seçilebilecek üye sayısı, birikimli oy yönteminin etkinliği ve azınlığın yönetim kurulunda temsili
açından son derece önemlidir.
Örneğin, yönetim kurulu 6 kişiden oluşan X Anonim şirketinde çoğunluk pay sahiplerinin 400, azınlık durumunda olan pay sahiplerinin ise 180
paya sahip olduğunu ve yönetim kurulu üyelerinden 2’sinin her yıl yenilendiği varsayalım. Bu durumda, yapılacak ilk seçimde yönetim kurulu
üyelerinden 4’ünü çoğunluk pay sahipleri, 2’sini ise azınlık durumunda
olan pay sahipleri seçecektir. Sonraki yıl yapılacak seçimde ise çoğunluk
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durumunda olan pay sahipleri birikimli oy yöntemine göre sahip oldukları
800 oyu (400x2=800) iki adaya eşit miktarda paylaştırmak suretiyle yenilenecek yönetim kurulu üyelerinin 2’sini de seçeceklerdir. Zira azınlık pay
sahipleri sahip oldukları 360 oyu (180x2=360), seçilmesini istedikleri bir
aday üzerinde toplasalar dahi, yönetim kuruluna üye seçtiremeyeceklerdir.
Nitekim ilk seçimi takip eden her yıl sadece görev süresi dolan 2 üyenin seçimi yapılacağından, bu sürecin sonunda yönetim kurulunda azınlığı
temsil edecek üye kalmayacaktır.
3.6.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sınıflandırılması
Yönetim kurulu üyelerinin sınıflandırılması ve her sınıfa ilişkin seçimlerin ayrı ayrı yapılması suretiyle de birikimli oy yönteminin etkisinin
azaltılması mümkündür. Zira bu durumda da yönetim kurulu toplam üye
sayısı belirli sınıflara ayrılmak suretiyle, seçimi yapılacak üye sayısı daraltılmakta ve yöntemin etkinliği azaltılmaktadır.
3.6.4. Paylara İmtiyaz Tanınması
YTTK “Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.” hükmü ile oy hakkından yoksun pay sahibi olmayacağını
vurgulamış (YTTK md. 434/2), ancak bununla birlikte birden fazla
paya sahip olanlara tanınacak oy sayısının esas sözleşmeyle sınırlanabileceğini ya da bazı paylara diğerlerine nispeten oy hakkında imtiyaz
tanınabileceğini de kabul etmiştir. Nitekim Kanunun 478. maddesinde,
gerek ilk esas sözleşme gerekse de esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara
kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda imtiyaz tanınabileceği belirtilmiş, 479. maddesinde de oyda imtiyazlı paylar düzenlenmiştir.
Buna göre, esas sözleşmede hüküm bulunması, imtiyazın kişiye değil
paya tanınması, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilmek suretiyle tanınması ve tanınacak imtiyazın bir paya en çok 15 oy hakkı
olacak şekilde belirlenmesi şartlarıyla oyda imtiyazlı paylar oluşturulabilmektedir. Nitekim bazı paylara oy hakkında imtiyaz tanınması durumunda
imtiyazlı oy sadece esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda kullanılamayacak bunun dışında şirketin
alacağı bütün kararlarda kullanılabilecektir (YTTK md. 479). Dolayısıyla
yönetim kurulunun seçimine ilişkin kararda da oy hakkı imtiyazlı olarak
kullanılabilecektir. Bu durumda birikimli oy kullanma yönteminin etkisini
azaltacak bir yöntemdir.
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Öte yandan, esas sözleşmede öngörülmek şartı ile belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve
azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir (YTTK md. 360).
Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede
öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday
önerme hakkı da tanınabilir. Bu şekilde, esas sözleşmeyle çoğunluk lehine;
yönetim kurulu üyelerinin veya adaylarının çoğunluğunu belirleme şeklinde imtiyaz tanınması halinde birikimli oy yöntemi etkisini yitirecektir.
3.6.5. Azınlığın Seçtiği Üyenin Azli
Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşme ile atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa
bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir (YTTK md. 364). Nitekim birikimli oy yöntemi ile azınlığı temsilen seçilen yönetim kurulu üyelerinin, genel kurulda haklı bir
sebep olmaksızın azledilmesi durumunda, yöntem kolaylıkla etkisiz hale
getirilebilecektir. Zira azledilen üye nedeniyle meydana gelen boşluk, çoğunluğu temsil eden yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek üyeler
ile doldurulacak, takip eden ilk genel kurul toplantısında da genel kurulun
onayına sunulacaktır (YTTK md. 363).
3.6.6. Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri
YTTK’nın 375. maddesinde yönetim kurulunun devredilemez görev
ve yetkileri belirtilmiştir. Buna göre, şirketin üst düzeyde yönetimi, şirket
yönetim teşkilatının belirlenmesi, müdürlerin ve imza yetkisine sahip kişilerin atanması ve görevden alınması, yönetimle görevli kişilerin gözetimi, muhasebe, finans ve finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,
pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin
tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının
düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi, borca batıklık durumunda
mahkemeye bildirimde bulunulması yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerindendir. Bunların dışında kalan hususlarda yönetim kurulu
şirket yönetimini devredebilir. Nitekim Kanunun 367. maddesi, yönetim
kurulunun, esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç
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yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim
kurulu üyesine ya da üçüncü kişilere devretmeye yetkili kılınabileceğini
öngörmektedir. Ayrıca yönetim kurulu işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç
denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği
komiteler ve komisyonlar da kurabilir (YTTK md. 366).
Yönetim kurulunca, şirket yönetiminin yönetim kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına yahut üçüncü kişilere devredilmesi veya yönetim kurulu üyeleri arasından azınlık temsilcisinin yer almadığı komiteler oluşturulması birikimli oy yönteminin etkisini kısmen azaltabilecektir. Nitekim
yöntemin etkisinin azalıp azalmayacağı azınlığı temsilen yönetim kurulunda bulunan üyenin bilgi alma ve inceleme hakkını kullanma etkinliğine
bağlıdır. Zira YTTK’nın 392. maddesine göre her yönetim kurulu üyesinin,
şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme
yapma yetkisi bulunmaktadır. Bu çerçevede, bir üyenin istediği herhangi
bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma, veya belgenin yönetim kuruluna getirilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması
ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması
reddedilemez. Bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma isteminin başkan
tarafından reddedilmesi durumunda, konunun iki gün içerisinde yönetim
kuruluna getirilmesi gerekmektedir. Kurulun toplanmaması veya istemi
reddetmesi halinde ise üyenin, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesine başvurma hakkı vardır.
4. HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN
GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA
İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
YTTK’nın 434. maddesinin dördüncü fıkrasında, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının halka açık olmayan anonim şirketlerde birikimli oyu bir tebliğ ile düzenleyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu yetkiye istinaden Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” 29.08.2012 tarihli, 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğde, birikimli oyun hesaplanmasına,
birikimli oyda uygulanacak esaslara, birikimli oyun kullanılmasına ve sorumluluğa ilişkin düzenleme yapılmıştır.
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4.1. Tebliğin Amacı ve Kapsamı
Tebliğin amacının, çoğunluğa sahip olmayan pay sahiplerinin, şirketin
yönetim kuruluna üye seçtirebilmelerine imkan sağlayacak birikimli oy
kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu ilk maddede belirtilmiştir. Tebliğin kapsamı ise halka açık olmayan anonim şirketler olarak belirlenmiştir. Başka bir deyişle halka açık olmayan anonim şirketlerin
yönetim kurulu üyelerinin seçiminde birikimli oy yöntemi kullanılması
durumunda bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hareket edilmesi
gerekmektedir. Bu Tebliğde yer alan hükümler halka açık anonim şirketleri
kapsamadığından, halka açık şirketler açısından bu Tebliğin bağlayıcılığı
bulunmamaktadır. Ancak halka açık anonim şirketlerin bu yöntemi kullanması durumunda bu şirketler, bu konuda SPK tarafından yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.
4.2. Birikimli Oyda Uygulanacak Esaslar
4.2.1. Esas Sözleşmede Bulunması ve Bulunmaması Gereken
Hükümler
4.2.1.1. Birikimli Oya İlişkin Açık Hüküm
Birikimli oy yönteminin, şirketlerin kabul edip etmemekte serbest bırakılması suretiyle “ihtiyari” veya mutlak şekilde kabul etmek zorunda tutulmaları suretiyle “zorunlu” olarak düzenlenmesi mümkündür. Nitekim
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ ile birikimli oy yönteminde ihtiyarilik prensibi benimsenmiş, yöntemin kullanılıp kullanılmayacağı şirketlerin isteğine bırakılmıştır.
Tebliğin 5. maddesinde, yöntemi kabul etmek isteyen şirketlerin esas
sözleşmelerinde, yönetim kurulu üye seçimlerinde oyların birikimli olarak
kullanılabileceğine ilişkin açık bir hükmün yer alması şart koşulmuştur.
Bununla birlikte, yönetimi ellerinde bulunduran çoğunluk pay sahiplerinin, şirket genel kurulunda, birikimli oy yönteminin kabul edilmesi yönünde bir esas sözleşme değişikliğine izin vermelerini ve böylece yönetimdeki hakimiyetlerini azınlık pay sahipleri ile paylaşma yoluna gitmelerini
beklemek çok makul bir yaklaşım değildir (Kendigelen, 2004, s.407-408).
Ayrıca, birikimli oy yöntemi esas sözleşmede bir şekilde yer alsa da çoğunluk pay sahiplerince esas sözleşmede değişiklik yapılması suretiyle her
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zaman yöntemin uygulamasından vazgeçilebilecektir (Çömez, 2006, s.32).
Dolayısıyla, şirket iradesinin genel kurullarda çoğunluk iradesine bağlı
olarak şekillendiği gerçeğinden hareketle, kullanılıp kullanılmayacağı şirketin iradesine bırakılan birikimli oy yönteminin uygulama alanı bulması
oldukça zor görülmektedir.
4.2.1.2. Aday Önerme Hakkına İlişkin Hüküm Bulunmaması
Kanunun 360. maddesine göre, esas sözleşmede öngörülmek şartı ile,
belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay
sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir.
Bu amaçla esas sözleşmede yönetim kurulu üyelerinin bu gruplar arasından seçileceği öngörülebileceği gibi bu gruplara aday önerme hakkı da
tanınabilir. Esas sözleşmede hem böyle bir hükmün yer alması hem de yapılacak seçimlerde ayrıca birikimli oy yönteminin kullanılması makul değildir. Zira eğer Kanunun 360. maddesine göre azınlığa yönetimde temsil
edilme hakkı tanınmışsa, azınlığın şirket yönetiminde temsilini amaçlayan
birikimli oy yöntemine başvurulmasına gerek yoktur. Zaten azınlık Kanunun 360. maddesine dayanılarak esas sözleşmeye konulan hüküm çerçevesinde şirket yönetiminde temsil edilecektir. Eğer esas sözleşmede başka bir
pay grubuna, Kanunun 360. maddesi çerçevesinde bir imtiyaz tanınmışsa,
bu kez de azınlığın ya da kendisine bu imtiyaz tanınmayan grupların yönetimde temsil edilme olasılığı kısıtlanacak ve birikimli oy yöntemi anlamını
yitirecektir.
Ancak Tebliğin 5. maddesinde, birikimli oy yöntemi ile Kanunun 360.
maddesi uyarınca belirli gruplara imtiyaz tanıyan hükümlerin aynı zamanda esas sözleşmede yer alamayacağı düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle birikimli oy yöntemini kabul edecek şirketlerin esas sözleşmelerinde, böyle
bir imtiyazın bulunmaması gerekmektedir.
4.2.1.3. Oyda İmtiyaza İlişkin Hüküm Bulunmaması
Bilindiği üzere Kanuna göre bazı paylara daha fazla oy hakkı tanınarak oyda imtiyazlı paylar ihdas edilmesi mümkündür. Pay sahipleri, söz
konusu imtiyazı, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlar dışında genel kurulda alınan tüm kararlarda
kullanılabilecektir. Oyda imtiyazlı payların bulunduğu ve yapılan yönetim
kurulu seçimlerinde bu payların oy hakkının imtiyazlı olarak hesaplandı132
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ğı durumlarda birikimli oy kullanma yönteminin etkinliğinden bahsetmek
mümkün değildir. Bu nedenle, Tebliğ birikimli oy yöntemini kabul eden
şirketlerin esas sözleşmelerinde Kanunun 479. maddesi uyarınca paylara oyda imtiyaz tanınmasına ilişkin hükümlerin bulunmaması gerektiğini
hükme bağlamıştır.
Bununla birlikte, Tebliğde yer alan söz konusu hükümden oyda imtiyazın tamamen yasakladığı gibi bir anlam çıkmakla birlikte, birikimli oy
yöntemi için önemli olan husus oyda imtiyazın yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde kullanılmamasıdır. Yoksa genel kurulda alınacak diğer hususlara ilişkin kararlarda imtiyazlı oy kullanılması değildir. Dolayısıyla Tebliğde yer alan hükmü, Kendigelen’in de işaret ettiği üzere oyda imtiyazın tamamen kaldırılması şeklinde değil, esas sözleşmede, bu imtiyazın yönetim
kurulu üyelerinin seçiminde kullanılamayacağına ilişkin bir hükmün yer
verilmesi şeklinde değerlendirmek daha doğru olacaktır.
4.2.1.4. Yönetim Kurulu Üye Sayısının Üçten Az Olmayacak Şekilde
Sabit Bir Rakam Olarak Belirlenmiş Olması
Daha önce belirtildiği üzere birikimli oy yönteminin etkinliği yönetim
kurulu üye sayısı ile doğru orantılıdır. Yönetim kurulu üye sayısı arttıkça
yöntemin etkisi artmakta ve azınlığın şirket yönetiminde temsil edilme olasılığı kuvvetlenmektedir. Yönetim kurulu üye sayısının değişken bir rakam
olarak belirlenmesi, çoğunluğun esas sözleşmedeki sınırlar dahilinde azınlık pay sahiplerinin durumunu da gözeterek bu sayıyı belirlemeleri yöntemin etkinliğini azaltmaktadır. Bu nedenle Tebliğde yönetim kurulu üye
sayısının sabit olması zorunlu kılınmıştır.
Öte yandan, bilindiği üzere YTTK ile yönetim kurulu asgari üye sayıları yeniden belirlenmiş ve eskiden üç olan yönetim kurulu asgari üye
sayısı bire indirilmiştir. Yöntemin işlerliği açısından bakıldığında yönetim
kurulu bir kişiden oluşan şirketlerde birikimli oy yönteminden bahsetmek
mümkün değildir. Uygulanması fiilen mümkün olmakla birlikte, yönetim
kurulu iki kişiden oluşan şirketlerde ise birikimli oy yönteminin kullanılması yöntemin amacı ve mantığı ile bağdaşmamaktadır. Zira birikimli oy
yöntemi, şirket yönetiminde azınlığa temsil edilme imkanı sağlarken azınlığı çoğunluk karşısında eşit ya da daha güçlü bir konuma getirmeyi de
hedeflememektedir. Bunun için azınlık ile çoğunluğun eşit düzeyde temsil edilme ihtimali bulunan bu şirketlerde de bu yöntemden bahsedilmesi
MAYIS - HAZİRAN 2013

133

MALİ

ÇÖZÜM

mümkün değildir. Bu nedenledir ki Tebliğin 5. maddesinde bu yöntemin
uygulanabilmesi için en az üç kişiden oluşan bir yönetim kurulunun bulunması şart koşulmuştur.
4.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tamamının Aynı Genel Kurulda
Seçilmesi
Yöntemin etkinliğini azaltmak için başvurulabilecek yollardan birisi de
yönetim kurulu üyelerinin seçiminin kademeli olarak yapılmasıdır. Böylelikle yapılan seçimde tüm yönetim kurulu üyeler değil, belirli sayıdaki
üyeler yenilenmekte, seçilebilecek üye sayısının azalmasına paralel olarak
yöntemin etkinliği ve azınlığın yönetimde temsil edilme ihtimali azalmakta ya da ortaklık yapısı itibariyle güçlü azınlık grupların bulunmadığı şirketlerde ortadan kalmaktadır. Tebliğde birikimli oy yöntemini kabul eden
şirketlerin tüm yönetim kurulu üyelerinin aynı genel kurulda seçilmesi öngörülmüş ve üyelerin kademeli olarak seçilmesinin yolu kapatılmıştır.
4.2.3. Üyeliğin Boşalması veya Görevden Alma Sebebiyle Seçimlerin
Yenilenmesi
Bilindiği üzere yönetim kurulu üyeliğinde herhangi bir sebeple bir boşalma meydana gelirse yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birisini geçici
olarak yönetim kurulu üyeliğine seçerek ilk genel kurulun onayına sunar.
Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev
yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Ayrıca iflasına
karar verilen, ehliyeti kısıtlanan ya da Kanunda ya da esas sözleşmede belirlenen vasıfları yitiren kişinin üyeliği ise kendiliğinden sona erer (YTTK
md.363).
Bunun yanında, yönetim kurulu üyeleri nasıl seçilmiş olurlarsa olsunlar
gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı
bir sebebin varlığı halinde genel kurulca her zaman görevden alınabilir
(YTTK md.364).
Anılan Kanuni düzenlemeler azınlığın şirket yönetiminden uzaklaştırılması amacıyla kullanılıp birikimli oy yöntemi vasıtasıyla azınlık tarafından seçilmiş olan bir üyenin üyeliğine son verilmesi mümkündür. Tebliğ,
anılan düzenlemelerin bu şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla, azınlık
tarafından seçilen yönetim kurulu üyesinin/üyelerinin görevinin Kanunun
363 veya 364. maddelerine göre sona ermesi durumunda diğer üyelerin de
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görevinin sona ermiş sayılacağını ve tüm üyeliklere yönelik yeni seçim
yapılacağını hükme bağlamıştır. Ancak yine Tebliğe göre görevden alma,
mahkemece kabul edilen haklı bir sebebe dayanıyorsa ya da üyelik 363.
madde uyarınca kendiliğinden sona ermişse tüm üyeliklere yönelik yeniden seçim yapılmasına gerek yoktur.
4.2.4. Birikimli Oyun Kullanılması
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde birikimli oy kullanılabilmesi için
sadece esas sözleşmede hüküm bulunması yeterli değildir. Bunun dışında
ayrıca oy kullanacak pay sahipleri veya temsilcileri tarafından genel kurul
tarihinden en az bir gün önce şirkete yazılı olarak başvurulması gerekmektedir. Birikimli oy yönteminin uygulanması için sadece bir pay sahibinin
ya da temsilcisinin başvurusu yeterlidir. Bu durumda yönetim kurulu seçiminde birikimli oy yönteminin uygulanması zorunludur. Şirkete bildirim
yapılmamış olsa dahi, genel kurulda bütün pay sahiplerince karar alınmış
olması şartıyla birikimli oy kullanılabilir.
Öte yandan, yönetim kurulu seçimi yapılan genel kurul toplantılarında
birikimli oy yöntemi ile genel hükümlere göre oy kullanımı (düz oy) birlikte uygulanır. Yani yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oylar birikimli
oy yöntemi ile diğer hususlara ilişkin alınacak kararlarda ise genel hükümlere göre kullanılır.
Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Bu pusulalarda birikimli
oyun dağılımı gösterilir ve oy kullanan kişinin sahip olduğu oy sayısı, adı
ve soyadı ile imzası yer alır. Oyunu birikimli olarak kullanan kişi oylarını,
dağılımı belirtmeksizin birden fazla aday için kullanmışsa oyların bu adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir.
Genel kurulda pay sahibinin temsilci vasıtasıyla temsil edildiği durumlarda, temsil belgesinde birikimli oy kullanımı yönünde bir talimat olmasa
dahi, diğer pay sahiplerinin veya temsilcilerinin talebi üzerine genel kurulda birikimli oy kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda temsilci de
birikimli oy kullanır. Temsil belgesinde oyun dağılımı konusunda özel bir
talimat yoksa temsilci dağılım miktarını kendisi belirler.
5. SONUÇ:
Esasen azınlığın da yönetimde temsil edilmesi amacıyla siyasal alanda
geliştirilen birikimli oy yöntemi, seçim sisteminin kullanıldığı tüm alanMAYIS - HAZİRAN 2013
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larda uygulanabilir olması nedeniyle zaman içinde şirketler alanında da
uygulanır hale gelmiştir. Ülkemizde, ilk olarak SPK mevzuatı uyarınca
(Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin esaslar Hakkında Tebliğ Seri:IV,
No:29) halka açık anonim şirketlerde uygulama alanı bulan yöntem halka
açık anonim şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri
için öngörmüştür.
YTTK ile birlikte birikimli oy yöntemi tüm anonim şirketleri kapsayacak şekilde genişletilmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bu konuda düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. Nitekim Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
da halka açık olmayan anonim şirketlerde birikimli oy kullanımını bir Tebliğle düzenlemiş ve anılan Tebliğ 29/08/2012 tarihli 28396 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Ancak murakıplık müessesesinin kaldırılmasına
bağlı olarak yöntemin uygulama alanı da yönetim kurulu üyelerinin seçimi
ile sınırlı hale gelmiştir.
Oy sayısı ile seçimi yapılacak üye sayısının çarpılması suretiyle hesaplanan oy hakkının, belirli bir aday üzerinde toplanması ya da adaylar
arasında istenilen şekilde dağıtılması esasına dayanan birikimli oy yöntemi
bu suretle azınlığın şirket yönetiminde temsil edilmesini ve onların da şirket yönetimine katılmasını amaçlamaktadır. Ancak bu, şirket yönetiminin
paylaşılması anlamına gelir ki şirket yönetimini elinde bulunduran çoğunluğun çok da arzu ettiği bir şey değildir. Dolayısıyla yöntemin etkinliğinin
sağlanması, kullanımının şirketler açısından zorunlu olmasıyla mümkündür. Ne var ki Bakanlıkça yayımlanan Tebliğde yöntemin uygulanması
şirketlerin ihtiyarına bırakılmıştır. Kullanılması ihtiyari olarak düzenlenen
yöntemin yaygın bir şekilde kullanılması mümkün görülmemekte ve şirket
yönetiminin eskiden olduğu gibi çoğunluk esasına dayanılarak seçilen ve
tamamı çoğunluğu temsil eden üyelerden oluşacağı öngörülmektedir.
Öte yandan, yöntemin etkinliği seçimi yapılacak üye sayısı ile doğru
orantılıdır. Yani seçilecek üye sayısı ne kadar yüksek ise yöntem de o kadar
etkin demektir. Ancak YTTK ile birlikte murakıplık müessesesi kaldırılmış
ve yönetim kurulu asgari üye sayısı da bire indirilmiştir. Yönetim kurulu
üye sayısı bir ve iki olan şirketlerde bu yöntemin uygulanması mümkün
değildir. Bu durumda üye sayısı en az üç olan şirketlerde yöntemin uygulanabilirliğinden bahsedilebilecektir. Bu da yöntemin kullanım alanını
daraltan Kanuni bir sınırlama olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Birikimli oy yöntemi şirket yönetiminin paylaşılması anlamına geldiği
için yönetimi başka bir grupla paylaşmak istemeyen çoğunluk tarafından
yöntemin etkinliğini azaltan bir takım yöntemler geliştirilmiştir. Yönetim
kurulu üyelerinin sayısının azaltılması, üyelerin kademeli olarak seçilmesi,
azınlık tarafından seçilen üyenin çoğunluk tarafından azledilmesi, seçimlerde imtiyazlı oy kullanılması bunlardan bazılarıdır. Tebliğ de bu olasılıklar da göz önüne alınarak yöntemin etkisini azaltacak uygulamalar bertaraf
edilmeye çalışılmakla birlikte esasen bunlar birikimli oy yönteminin uygulanmasının zorunlu olduğu durumlarda anlam ifade eden yaklaşımlardır.
Zira yönetim kurulu üyelerinin seçiminde birikimli oyun kullanılıp kullanılmayacağının şirketin isteğine bırakıldığı durumlarda yönetim yetkisini
azınlıkla paylaşmak istemeyen çoğunluk yöntemin etkisini azaltan yollara
başvurmaktan ziyade doğrudan yöntemin kullanılmasından vazgeçecektir.
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BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLER
VE 6455 SAYILI KANUN İLE BU DENETİM KAPSAMI DIŞINDA
KALAN ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN GETİRİLEN HÜKÜMLER
Serbay MORAY*
Öz
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda denetime ait hükümler 397406. maddeler de düzenlenmiştir. 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanundan
farklı olarak yeni yasada denetçinin kimler olabileceği belirtilmiş ve denetimin sınırları çizilmiştir. Buna göre köklü değişikliğe uğrayan şirketlerde denetimin yeni adı “bağımsız denetim” olarak tanımlanmıştır. Yeni
Türk Ticaret Kanunu’nun 397.maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunca
bağımsız denetimin çerçevesi ve bağımsız denetime tabi olan şirketler belirlenmiştir. Ancak yapılan düzenleme sonrasında birçok şirkette denetim
konusunun açıkta kalması bu konuda yeni düzenlemeye gidilmesine sebep
olmuştur. Böylelikle, 6455 sayılı torba kanun ile 397.maddeye yeni hüküm eklenerek bağımsız denetim kapsamı dışında kalan anonim şirketlerin denetimine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na verilmiştir. Bu yazımızda, YTTK ile Bakanlar Kurulu Kararı
çerçevesinde hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı hususu ve
geçtiğimiz günlerde kabul edilen torba kanun çerçevesinde bağımsız denetim kapsamı dışında kalan anonim şirketler konusu üzerinde durulacaktır.
1- GİRİŞ
Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu(YTTK) ile şirketlerde denetim uygulaması köklü bir değişikliğe uğramış, şirketlerin denetimine
ilişkin birçok yeni madde ihdas edilmiştir. YTTK ile birlikte denetimin
konusu, kapsamı ve içeriği yenilenmiştir. Bu bağlamda, Eski Türk Ticaret
Kanunu’ndan(ETTK) farklı olarak denetçilerin kimler olabileceği 6102 sayılı yasada değişiklik öngören 6335 sayılı kanun ile belirtilmiştir. Yine bu
yasa ile denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği
hüküm altına alınmış ve bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlüğe girmiştir.
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi
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Diğer yandan, 28.03.2013 tarihinde kabul edilen 6455 sayılı torba kanun ile 6102 sayılı YTTK’nın denetleme başlıklı 397. maddesine bağımsız
denetim kapsamı dışında kalan “Anonim Şirketlere” ilişkin hüküm eklenmiştir.
2- BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR ?
Bağımsız denetim, şirketlerin yıllık finansal tablo ve diğer bilgilerinin
finansal raporlama standartlarına uygunluğu, doğruluğu hususunda, makul
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde
edilmesi amacıyla denetim standartlarında görülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.
Bağımsız denetçi ise, YTTK’da 6335 sayılı yasa ile tanımlanması yapılarak açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, bağımsız denetim yapmak üzere
ruhsat almış yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca(KGM)
yetkilendirilen kişiler veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi
bağımsız denetim yetkisine sahip olabilecektir.1
YTTK’da anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının, KGM’ce yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu
Türkiye Denetim Standartlarına göre denetleneceği öngörülmüştür.(YTTK
md. 397/I) Denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar
ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş sayılacağı,
kanunda özellikle belirtilmiştir.
Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık
faaliyet raporunun denetimi;
• Envanterin,
• Muhasebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde
iç denetimin,
• Riskin erken saptanması ve yönetilmesi amacıyla kurulan komitenin
yönetim kuruluna verdiği raporların,
•Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimidir.
Ülkemizde yer alan şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş ve Uluslararası Denetim Standartları uyarınca
1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 400.maddesinde denetçi olabilecek kişiler belirtilmiş ve denetçi seçilmeye engel teşkil eden hususlar düzenlenmiştir.
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denetlenmiş finansal tabloları ile daha güvenilir ve şeffaf yapıya kavuşacağı ümit edilmektedir. Yabancı sermayenin öneminin arttığı bugünlerde
şirket fotoğrafının uluslararası geçerliliği olan ve kabul gören denetim mekanizmasıyla çekilmesi yerinde bir düzenlemedir.
3- BAĞIMSIZ DENETİM KRİTERLERİ
YTTK’nın 397/4. maddesi ile hangi şirketlerin denetime tabi olacaklarını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verildi. Kanun gerekçesine bakıldığında denetime, büyük, küçük ve orta ölçekli, halka açık olan veya
olmayan, hisse senetleri borsada işlem gören veya görmeyen özel ve kamu
sektörüne dahil tüm anonim şirketlerin dahil olacağı belirtilmiştir. Ayrıca
YTTK’nın 635.maddesinde “Anonim şirketin denetçiye, denetime ve
özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır” hükmü
yer almaktadır.
YTTK ile ilk başta amaçlananın bütün şirketlerin denetime tabi tutulması iken 6335 sayılı kanun ile denetlenecek şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi uygun görülmüş, belirlenen kıstaslar sonucu öngörülen
amacın dışına çıkılmıştır. Nitekim söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı incelendiğinde yalnızca büyük şirketlerin bağımsız denetim kapsamına girdiği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu kapsamın dışında kalacağı düşünülmektedir. Şimdi ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ayrıntıları ile açıklanarak
değerli okuyucuların bilgisine sunulacaktır.
Kararın bağımsız denetime tabi olacaklar başlığını taşıyan 3.maddesinde bağımsız denetim kriterleri olarak üç unsur belirtilmiştir. Şöyle ki:
a)Aktif toplam 150 milyon ve üstü TL
b)Yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü TL
c)Çalışan sayısı 500 ve üstü
-Madde 3/1:Yukarıda yer alan kriterlerden en az ikisini tek başına veya
bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte sağlayan şirketler ile ekli (I)2 sayılı liste kapsamında yer alan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır.
-Madde 3/2:Ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak bağımsız denetim kapsamında olacaktır.
-Madde 3/3:Ekli (I) sayılı listedeki şirketler, Özelleştirme Uygulama2 Bakanlar Kurulu’nun bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair
kararına (I) ve (II) sayılı listeler eklenmiştir.
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ları Kanununa tabi kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az %50 ve daha
fazlası Devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bağımsız denetim kapsamı
dışındadır.
Her durumda Bağımsız Denetime Tabi Olan (I) Sayılı Liste
1-)Yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, portföy yönetim
şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık kiralama şirketleri,
merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, veri depolama
kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, değerleme kuruluşları, sermaye
piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda
işlem gören anonim şirketler.
2-)Bankalar, derecelendirme kuruluşları, finansal holding şirketleri,
finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri,
varlık yönetim şirketleri, finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı
kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.
3-)Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.
4-)Altın borsasında faaliyet gösteren şirketler, kıymetli madenler aracı
kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim
şirketler.
5-)Anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri,
umumi mağazalar hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan
şirketler.
6-)Ulusal, karasal, uydu ve kablo TV sahibi medya hizmeti sağlayıcı
şirketler
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(II) Sayılı Liste
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3/2.maddesi hükmü gereğince listede belirtilen ölçütlerden (aktif toplam, yıllık satış hasılatı ve çalışan sayısı) en
az ikisini sağlayan aşağıdaki şirketler tek başına veya bağlı ortaklıkları
ve iştirakleriyle birlikte bağımsız denetime tabidir:
1-)Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve
bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler,
2-)Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler,
3-)Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı
merkezi şirketleri hariç olmak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler,
4-)Elektrik, Doğalgaz, Petrol, LPG alanlarında faaliyet gösteren şirketler,
5-)Sermaye Piyasası Kanununa göre sermaye piyasası araçları borsada
işlem görmeyen halka açık sayılan şirketler,
6-)Yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından
devralınmış şirketler,(gayri faal veya faaliyetkeri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olanlar hariç)
7-)233 sayılı KİT Hakkında KHK kapsamında faaliyet gösteren KİT’ler
ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketeler.
4- UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
Şirketler, belirtilen üç kriterden en az ikisinin sınırlarını ard arda iki
hesap döneminde aşmaları halinde müteakip hesap döneminden itibaren
bağımsız denetime tabi olacaktır. Buna göre ABC şirketinin;
-2012 yılı için: aktif toplamı 200 milyon, satış hasılatı 200 milyon ve
çalışan sayısı 400
-2013 yılı için: aktif toplam 150 milyon, satış hasılatı 100 milyon ve
çalışan sayısı 500 ise
2014 yılı için ABC şirketi bağımsız denetime tabi olacaktır. Bağımsız
denetime tabi olduktan sonra ABC şirketi, 2014 ve 2015 yıllarında üç kriterden en az ikisinin altında kalırsa 2016 yılı için bağımsız denetim kapsamından çıkarılır. Yine 2014 yılında üç kriterden en az ikisinin sınırlarının
%20 veya daha fazla altında kalması halinde(aktif toplamı:120 milyon ve
çalışan sayısı 400 gibi) ABC şirketi 2015 yılı için bağımsız denetim kapsamından çıkarılacaktır.
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5- 6455 SAYILI KANUNUN BAĞIMSIZ DENETİM HAKKINDAKİ 		
YENİLİKLERİ
Bakanlar Kurulunca, bağımsız denetim kriterlerinin yüksek belirlenmesi sonucu birçok şirket bu kriterleri sağlayamamış, böylelikle şirketlerin
büyük bir bölümü denetim kıstasından yoksun kalmıştır. Uygulamada ortaya çıkan bu eksiklik, 11.04.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Kanun ile büyük ölçüde giderilmiştir.
Buna göre, söz konusu kanunun 80.maddesi ile 6102 sayılı YTTK’nın
397.maddesine 5.fıkra olarak eklenen hüküm özetle; “Dördüncü fıkra
kapsamı dışında kalan(bağımsız denetim kriterlerine ulaşamayan) anonim şirketlerin bu fıkra hükümlerine göre denetleneceğini, denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin
niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine,
görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususların Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğini” şeklindedir.
Ayrıca yine 6455 sayılı kanunun 82. Maddesinde; “397.maddenin 5. ve
6. fıkraları dışında kalan anonim şirketin denetçiye, denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır” hükmü yer almıştır. Yapılan bu değişiklik ile bağımsız denetim dışında kalan şirketlerden
yalnızca anonim şirketlerin denetim çemberine alındığı limited şirketlerin
bu kapsam dışında tutulduğu anlaşılmıştır.
Buraya kadar yapılan değerlendirmeler sonucunda; artık cirosu, aktif
büyüklüğü ve çalışan sayısı ne olursa olsun tüm anonim şirketlerin denetim
mekanizmasına sahip olacağı düşünülmektedir. Ancak bağımsız denetim
kapsamı dışında kalan anonim şirketlerin büyük bir kısmı kanun gereği
mart ayı sonuna kadar genel kurullarını gerçekleştirmiştir. Bağımsız denetim kriterlerini yakalayamamalarından ötürü de denetçi seçimi yapılmamıştır. Dolayısıyla yeni kanun hükmü karşısında bu şirketlerin yeniden
genel kurul yapıp yapmayacağı ve nasıl bir denetim işleyişinin olacağı Bakanlar Kurulunca çıkarılacak olan ikincil mevzuatla belirlenecektir.
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6- SONUÇ
6102 sayılı YTTK’da değişiklik öngören 6335 sayılı yasayla 397.maddenin sonuna eklenen hüküm, denetime tabi olacak şirketleri belirleme
yetkisini Bakanlar Kurulu’na vermiştir. YTTK’nın denetlemeye ilişkin
madde gerekçesine baktığımızda denetime; büyük, küçük ve orta ölçekli;
halka açık olan veya olmayan, hisse senetleri borsada işlem gören veya
görmeyen özel ve kamu sektörüne dahil tüm anonim şirketlerin dahil olacağı belirtilmiştir. Oysa ki, Bakanlar Kurulu Kararı ile şirketlerin büyüklük
küçüklük kriterlerine göre ayrıma tabi tutulması sonucunda denetlenecek
şirket kapsamının daraltıldığı düşünülmektedir. Bu durumda aktif toplamı,
yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı kriterlerini ard arda iki yıl sağlayabilecek şirket sayısı az olabilecek ve denetimsiz şirket sayısı artabilecektir.
Nitekim, küçük ve orta ölçekli işletmeleri(KOBİ) tanımlayan yönetmelikteki değişiklikle KOBİ’ler 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
ve yıllık net satış hasılatı 40 milyonu aşmayan ekonomik birimler olarak
tanımlanmıştır. İlgili kararla belirlenen kriterler ile KOBİ’ler bağımsız denetim kapsamından çıkmış olmaktadır.
İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan Türkiye’nin 500 büyük
şirket verileri incelendiğinde, bağımsız denetime sahip olabilecek şirketlerde aranan kriterlerden biri olan yıllık satış hasılatı skalasının altında
kalan şirket oranının yaklaşık %23 olduğu görülmektedir.(384 şirket 200
milyon hedefini yakalayabilmiştir.) Ancak çıkarılan torba kanunla limited
şirketler kapsam dışı bırakılsa da tüm anonim şirketlerin denetim çarkına
sokulması ile bu konudaki eksikliğin büyük oranda giderileceği umulmaktadır.
Sonuç olarak, YTTK kapsamında bağımsız denetim kapsamına yalnızca büyük şirketlerin girebileceği küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu
kapsam dışında kalacağı gözlenmiştir. Denetim ağının genişletilmesi adına
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranların düşürülmesi ve 6455 sayılı torba kanun ile gündeme gelen bağımsız denetim dışında kalan tüm
anonim şirketlerin denetimine ilişkin çıkarılacak olan ikincil mevzuatın
akıllarda soru işaretlerine yol açamayacak şekilde düzenlenmesi yerinde
olacaktır.
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ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İÇİN
ARANAN ŞARTLAR
Mustafa YAVUZ*
Öz
Ticari hayatın anayasası olarak kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununda, birçok alanda olduğu gibi anonim şirketlerin icra organı olan
yönetim kurulu ile ilgili olarak da önemli ve esaslı düzenlemeler yapılmıştır. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa nazaran 6102 sayılı Kanuna
göre artık anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmak daha kolay hale
gelmiştir. İşte, değişen ve farklılaşan şartlar çerçevesinde, kimlerin hangi
koşullarda yönetim kurulu üyesi olabileceği hususu, bu çalışmada mülga
6762 sayılı Kanun hükümleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve konunun taraflarının yeterli seviyede bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket, yönetim kurulu, tam ehliyetli olma, pay sahibi,
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa (T.C. Yasalar, 01.07.2012) (YTTK)
göre anonim şirketlerin organları; genel kurul ve yönetim kuruludur. Anonim şirketler, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Bir veya
daha fazla kişiden oluşan yönetim kurulu en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere esas sözleşmeyle atanır veya genel kurul tarafından seçilir.
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda (ETTK), yönetim kurulu
üyeliğine seçileceklerde aranacak nitelikler belirlenmişti. Ancak sözkonusu Kanunda yer alan niteliklerin bir kısmı, günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu gibi, ticari hayatın gerçekleri ile de tam olarak bağdaşmıyordu. İşte YTTK’da, hem yapısal hem de işlevsel yönden anonim
şirketleri geliştirmek amacıyla yönetim kurullarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin başında ise yönetim kurulu üyelerinde aranacak niteliklerin yeniden belirlenmesi gelmektedir.
Bu çalışmamızda, ETTK hükümleri ile karşılaştırmalı olarak, YTTK’ya
göre anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliği için aranan şartlar hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgi verilecektir.
* Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
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2. ESKİ TTK’DA ÖNGÖRÜLEN ANCAK YENİ TTK’DA YER
ALMAYAN NİTELİKLER
2.1. ETTK’ya göre yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu idi. Pay sahibi olmayan bir kişi üye seçildiği takdirde bu kişi ancak
pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra göreve başlayabiliyordu. YTTK ise
yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğunu kaldırmıştır. Artık pay sahibi olmayanlar da yönetim kurulu üyesi olabilecektir. Böylece
hem tek kişilik anonim şirketlerde yönetim kurulunun birden fazla üyeden
oluşturulmasına olanak tanınmış, hem de yapay hile-i şer’iye olan çözümlere başvurulmadan, uzman ve profesyonel yönetim kurullarının kurulabilmesinin yolu açılmıştır.
Ancak, esas sözleşmede yönetim kurulu üyelerinin sadece pay sahipleri
arasından seçileceği hükme bağlanmışsa, sözleşme değişikliği yapılmadıkça, pay sahibi olmayanların yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi mümkün
değildir.
Diğer taraftan, YTTK’nın 359. maddesi uyarınca, pay sahibi olmayan
kişilerin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi mümkün olmakla birlikte, ilgili kişilerin bu göreve atanmalarına rıza göstermesi de gerekmektedir. Bu
durumun ortaya konulabilmesi için Ticaret Sicili Yönetmeliğinde (Bakanlar Kurulu, 27.01.2013) düzenleme yapılmıştır. Anılan Yönetmeliğin 69/Ih maddesine göre tescil için ticaret sicili müdürlüğüne başvuruda bulunurken pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine
ilişkin yazılı beyanları da ibraz edilmelidir.
2.2. ETTK’da pay sahibi olan tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olamayacağı, fakat tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişilerin yönetim kuruluna üye seçilebileceği öngörülmüştü. Dolayısıyla, anonim şirketlerde
sadece gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olabiliyordu. Ancak YTTK,
ETTK’dan farklı olarak tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olabilmesine imkan sağlamıştır. Bu kapsamda, anılan Kanunda, bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişinin de tescil ve
ilan olunacağı; tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişinin toplantılara
katılıp oy kullanabileceği hükme bağlanmıştır (YTTK md. 359/II). Bahsi
geçen hüküm çerçevesinde artık yönetim kurulu üyeliği için gerçek kişi
olmak bir şart değildir.
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3. YENİ TTK’DA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN
ŞARTLAR
YTTK’da yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri 359. maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olması şarttır. Bu şart dışında
anılan maddede başka bir şart öngörülmemiştir. Bununla birlikte mezkur
maddenin dördüncü fıkrasında “Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye
de engeldir.” hükmüne yer verilmiştir. Üyeliği sona erdiren sebepler ise
YTTK’nın 363/II. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede ise “Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da
bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen
nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.” denilmektedir. Dolayısıyla, bu hüküm kapsamında, hakkında iflas kararı verilenler, ehliyeti kısıtlananlar ya da başka
bir kanunda veya esas sözleşmede yer alan nitelikleri taşımayanlar yönetim
üyesi olamayacaktır.
Yeri gelmişken belirtelim ki, YTTK’nın yukarıda yer verilen 363. maddesinin gerekçesinde, bu hükmün ETTK’nın 315. maddesinden alındığı
belirtilmiştir. Ancak, ETTK’nın sözkonusu maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “Ağır hapis cezasıyla veya sahtekarlık, emniyeti suiistimal (güveni
kötüye kullanma), hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyet
halinde dahi hüküm aynıdır.” hükmü YTTK’ya alınmamıştır. Bu halde, sayılan suçlardan mahkum olmak artık yönetim kurulu üyeliğine engel
oluşturmamaktadır. Bir kimse belirtilen suçlardan veya başka bir suçtan
dolayı hüküm giymiş olsa bile anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi
olabilecektir. Ancak, doktrinde bu durum, ciddi bir şekilde eleştirilmekte
ve bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.
Bir diğer husus, YTTK’nın kabul edildiği ilk halinde, anılan Kanunun
359. maddesinde yer alan “Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin
Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır.” ve “Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunludur. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz.” hükümlerinin
6335 sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 30.06.2012) ile madde metninden çıkartılmasıdır. Yapılan düzenleme ile birlikte artık anonim şirketlerde temsile
yetkili en az bir yönetim kurulu üyesinin yerleşim yerinin Türkiye’de
bulunması ve Türk vatandaşı olması şart değildir. Bu durumda, yöneMAYIS - HAZİRAN 2013
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tim kurulu üyelerinin tamamının dahi yabancılardan oluşması mümkündür.
Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim
görmüş olması da gerekmemektedir. Mevcut durumda, yönetim kurulu
üyeliği için yüksek tahsilli olmanın ötesinde okuryazar olmak bile zorunlu
değildir.
YTTK’ya göre anonim şirket yönetim kurulu üyeliği için gereken şartlar aşağıda açıklanmıştır.
3.1. Tam Ehliyetli Olma
ETTK’da yönetim kurulu üyelerinin ehliyetine ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. Buna karşın, YTTK’nın 359/III. maddesinde, yönetim kurulu
üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli
olması (fiil ehliyetine sahip olması) gerektiği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bir kişinin tam ehliyetli olmasından ne anlaşılması gerektiğini cevaplayabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa (TMK) müracaat
edeceğiz.
Anılan Kanuna göre bir kişinin tam ehliyetli olabilmesi için üç şartı bir
arada taşıması gerekmektedir. Bu şartlar; kişinin ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) olması (Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı,
akıl zayıflığı ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde
davranma yeteneğinden yoksun olmaması), ergin (reşit) olması (18 yaşını
doldurmuş olması veya evlenme ya da mahkeme kararıyla ergin kılınmış
olması) ve kısıtlı (mahcur) olmamasıdır.
Kısıtlı olmama halini biraz açmak faydalı olacaktır. Ergin bir kişinin ehliyeti TMK’nın 405 ila 408. maddeleri kapsamında kısıtlanacaktır. Buna göre;
1- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya
korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. 2- Savurganlığı, alkol
veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını
kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa
düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma
muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.
3- Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum
olan her ergin kısıtlanır. 4- Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır
hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.
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Belirtelim ki, yukarıda sayılan sebeplerden dolayı ehliyeti kısıtlananlar,
yönetim kurulu üyesi olamayacağı gibi yürütmekte olduğu yönetim kurulu
üyeliği de kendiliğinden sona erecektir.
3.2. İflasına Karar Verilmemiş Olma
YTTK’nın 363/II. maddesine göre yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebeplerden biri de, yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar
verilmesidir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde hakkında iflas kararı verilen gerçek veya tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi
olamayacaktır. Doktrinde iflas kararının kesinleşmiş olması gerektiği ifade
edilmektedir.
3.3. Gerekli Kanuni Nitelikleri Taşıma
Bazı özel kanunlarda yönetim kurulu üyeliği için özel şartlar aranabilir.
Bu durumda, özel kanunlara tabi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi
olabilmek için ilgili kanunlarda belirtilen şartları taşımak zorunludur. Örneğin; 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre yönetim kurulu üyelerinin
anılan Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri ve
planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olması
gerekmektedir. Ayrıca aynı Kanunda genel müdür için öngörülen şartların,
yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranacağı belirtilmiştir. Banka genel müdürlerinin ise hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik
alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır.
Benzer bir düzenleme 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer almaktadır. Anılan Kanunun 4. maddesine göre; anonim şirket şeklinde kurulan
sigorta ve reasürans şirketlerinde görev alacak yönetim kurulu üyelerinin
mali güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan
şartları taşıması (Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli
para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve
nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı
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suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı
hüküm giymemiş olması); çoğunluğunun en az dört yıllık yüksek öğrenim
görmüş olması ve sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye,
matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarında en az üç yıl
deneyimi olan kişilerden seçilmesi şarttır.
Diğer taraftan, bazı kanunlardaki özel hükümler gereğince, kimi kişilerin anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olması yasaktır. Örneğin; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesine göre memurlar anonim
şirketlerde yönetim kurulu üyesi olamaz. 1512 sayılı Noterlik Kanununun
50. maddesi uyarınca da noterler yönetim kurulu üyesi olamaz. Bunlar
yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri takdirde seçim geçerli olur. Ancak
kendilerine ilgili kanunlarda öngörülen yaptırımlar uygulanır. (İmregün,
2005, 329)
3.4. Esas Sözleşmede Belirtilen Şartları Sağlama
Emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için ek niteliklerin öngörülmesi mümkündür. Örneğin,
belli bir öğretim düzeyine sahip olma (üniversite veya lise mezunu olma
gibi), belirli bir yaştan küçük veya büyük olma (30 yaşından büyük ya da
60 yaşından küçük olma gibi), uyrukluk (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ya da belli sayıda üyenin başka bir ülke vatandaşı olması gibi).
Bunların dışında, yönetim kurulu üyelerinin örneğin mühendislik alanında
faaliyet gösterecek bir şirkette mühendis ya da tıp alanında çalışacak bir
şirkette de doktor olma koşulu aranabilir. Ayrıca, esas sözleşmede paylara
belli gruplar ayrılmışsa, örneğin yönetim kurulu üyelerinin belli bir yüzdesinin ya da sayısının (A) grubu, beli bir yüzdesinin ya da sayısının da (B)
grubunda yer alan pay sahipleri arasından seçilmesi kuralı sözleşme ile
getirilebilir. Böyle bir hüküm var ise yönetim kurulu üyelerinin hem ilgili
gruplardan hem de pay sahipleri arasından seçilmesi gerekir.
Yukarıda sayılan durumlarda, esas sözleşmede öngörülen hükümlere
uyulması zorunludur. Esas sözleşmede yer verilen şartları taşımayanlar yönetim kurulu üyesi olamayacaktır.
Diğer taraftan, yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişi yeniden
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seçilebilir (YTTK md. 362/I). Eğer ki, esas sözleşmede yönetim kurulu
üyelerinin belli bir süre veya dönem için seçileceğine (örneğin arka arkaya
üç dönem veya en fazla altı yıl ya da sadece üç yıl gibi) ilişkin bir sınırlama
varsa, bu kuralların dışına çıkılması da mümkün değildir.
4. GEREKLİ ŞARTLARI SAĞLAMADAN YÖNETİM KURULU
ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERİN DURUMU
YTTK’nın, esas sözleşmenin ve özel kanunların öngördüğü niteliklere sahip olmayanların yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine ilişkin işlem
hukuken geçersizdir. Yönetim kuruluna bilerek veya bilmeyerek gerekli
niteliklere sahip olmayan birinin seçilmesi durumunda seçim kararı, 6098
sayılı Türk Borçlar Kanununun 27/I. maddesi bağlamında “kanunun emredici hükümlerine aykırılık” nedeniyle kesin hükümsüzdür (batıldır). Ticaret sicili müdürü, böyle bir kararın tescilini reddetmekle yükümlüdür. Eğer
ki, karar bir şekilde tescil olunmuşsa, başta pay sahipleri ve alacaklılar
olmak üzere her ilgili bu kararın butlanının tespitini asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. (Çamoğlu, Tekinalp ve Poroy, 313)
Öte yandan, Gümrük ve Ticaret müfettişlerince anonim şirketler nezdinde Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan denetimlerde yönetim kurulunun oluşumunun mevzuata uygun olup olmadığı ayrıca incelenecek ve değerlendirilecektir.
5. SONUÇ
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olabilmenin şartları, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununda yeniden belirlenmiştir. Anılan Kanun gereğince artık yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir; bu kapsamda pay sahibi olmayanlar da yönetim kurulu üyesi olabilecektir. Ayrıca YTTK’da gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin de yönetim
kurulu üyesi olabilmesine imkan sağlanmıştır. Bu düzenlemeler dışında
YTTK’da, yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmasının (mümeyyiz, ergin ve kısıtlı olmamasının) şart olduğu belirtilmiştir.
Yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
Bu çerçevede, yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilmesi
veya ehliyetinin kısıtlanması ya da bir üyenin üyelik için gerekli kanuni
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şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybetmesi halinde bu
kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona
erecektir.
Diğer taraftan, YTTK’da Haziran 2012’de yapılan değişiklik sonrasında anonim şirketlerde temsile yetkili en az bir yönetim kurulu üyesinin
yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması, ayrıca
yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması şart değildir.
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MUKTEZALAR IŞIĞINDA SERBEST MESLEK ERBABI HANGİ
FAİZLERİ GİDER YAZABİLİR?
İshak ÇELİK*
Uğur UĞURLU**
I- GİRİŞ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’un 65’inci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek
kazancıdır, şeklinde tanımlandıktan sonra, maddenin ikinci fıkrasında serbest mesleki faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki
bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin, işverene
tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması,
şeklinde tanımlanmıştır. Serbest meslek faaliyeti bu şekilde tanımlandıktan
sonra; Gelir Vergisi Kanun’un izleyen 67 ve 68’inci maddelerinde serbest
meslek kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
Serbest meslek kazancının tespitini düzenleyen 67’nci maddesinde, serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para
ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler
indirildikten sonra kalan fark olduğu hükme bağlanmış ve kazancın Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan serbest meslek kazanç defterine
istinaden tespit edileceği belirlenmiştir. Serbest meslek kazancının tespitinde hâsılattan indirilecek giderler ise aynı Kanun’un 68’inci maddesinde
sayılmıştır.
Bu makalemizde serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetinde kullanmak üzere bankadan çektiği krediye ilişkin faizleri gider yazıp yazamayacağı hususunu Vergi İdaresi tarafından verilen muktezalar ışığında
açıklamaya çalışacağız.

* Vergi Müfettişi
** Vergi Müfettişi
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II- SERBEST MESLEK ERBABI HANGİ FAİZLERİ GİDER
YAZABİLİR?
a) Serbest Meslek Erbabının Mesleki Faaliyetinde Kullanmak Üzere Kredi İle Aldığı Taşıtlara İlişkin Faizler
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’inci maddesinin (4) numaralı bendinde; “Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan
amortismanların (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328. maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil)” gider yazılacağı, (5) numaralı bendinde ise kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek
kazancının tespitinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir. 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun 262’nci maddesinde, “Maliyet bedeli, iktisadi bir
kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle
yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifa
eder.” denilmiş ve 269. maddesinde de; “İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller ile tesisat, makineler, gemiler ve diğer taşıtların
maliyet bedeli ile değerleneceği” belirtilmiştir.
Yukarda yer verilen yasal düzenlemelerde, envantere dahil olan taşıtların gayrimenkul olarak değerlendirileceği ve maliyet bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak 163 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğinde yatırımların finansmanında kullanılan kredilerin faizlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda şu açıklama
yapılmıştır.
“1- Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden
kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme
dönemine ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider
yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması,
2- Döviz kredisi kullanılarak yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi
sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından, sabit kıymetin iktisap
edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi
zorunlu bulunmakta; aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden sonra
ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması,”
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Anlaşılacağı üzere kredi faizlerinin kuruluş dönemiyle ilgili olan kısmının maliyete ilave edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak 163 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan “kuruluş dönemi” ve “işletme dönemi” ifadeleri tam olarak açıklanmamış olmakla birlikte Vergi
İdaresi, iktisadi kıymetin iktisap tarihinden hesap dönemi sonuna kadar
geçen süreyi kuruluş dönemi, aktifleştirmenin yapıldığı hesap döneminden
sonraki dönemleri ise işletme dönemi olduğunu kabul etmiştir.
Nitekim 187 Seri No.lu GVK Genel Tebliği’nde de bu hususa yer verilmiş ve iktisadi kıymetin aktife alındığı yılın (dönemin) sonuna kadar tahakkuk eden kredi faizleri ve kur farklarının maliyete intikal ettirilmesinin
zorunlu olduğu belirtilmiştir
Yukarıda yer alan açıklamalar ışığında Vergi İdaresi tarafından verilen
muktezalarda serbest meslek erbabı tarafından envantere dahil edilen ve
mesleki faaliyette kullanılan taşıtın satın alınması için bankalardan alınan
kredi için ödenen faizler ile ilgili olarak; taşıtın iktisap tarihinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar isabet eden faizin maliyete eklenmesinin zorunlu olduğu, bu tarihten sonra tahakkuk eden kredi faizlerinin ise maliyete
intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması veya doğrudan gider
olarak hâsılattan indirilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca
söz konusu taşıt için Vergi Usul Kanun’un hükümlerine göre ayrılan amortismanların, kazancın tespitinde hâsılattan indirilebileceği belirtilmiştir.
Diğer taraftan verilen muktezalarda mükellefin, taşıtın iktisap edildiği
tarihi takip eden yıldan itibaren, tahakkuk eden kredi faizlerini maliyete
intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutmak veya doğrudan gider
olarak hâsılattan indirmek tercihini başlangıçta yapması gerektiği aksi takdirde yapılan tercihlerin sonradan değiştirilmesi mümkün olmayacağı belirtilmiştir.
Konu ile ilgili verilmiş olunan muktezalarının bazılarının ilgili kısımları şöyledir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 06.06.2006 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01/
GVK-68/12703 sayılı muktezasında “İlgide kayıtlı dilekçenizde, işletmeye kayıtlı binek otomobilinin banka kredisi kullanılarak iktisabı halinde
banka kredi faizlerinin maliyete mi ilave edileceği yoksa doğrudan gider
mi yazılacağı hususunda görüşümüz sorulmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 68.maddesinin 4. bendinde
“Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil
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taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı
Kanunun 328. maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil)” gider yazılacağı, 5 numaralı bendinde ise kiralanan veya envantere dahil olan
ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262. maddesinde, “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap
edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle
bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifa eder.” denilmiş ve
269. maddesinde de; “iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller
ile tesisat, makineler, gemiler ve diğer taşıtların maliyet bedeli ile değerleneceği belirtilmiştir.
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında kullanılan krediler nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklenecek kısmı ile doğrudan gider yazılacak kısmının tespitinde değerleme
hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak 163 Seri No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi
gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. Anılan Tebliğe
göre mükelleflerin yatırım döneminde ödedikleri faizleri ilgili iktisadi
kıymetin maliyet bedeline eklemelerinin zorunlu olduğu, işletme döneminde ödedikleri faizleri ise maliyet bedeline eklemek veya doğrudan
gider yazmak hususunda serbest oldukları bildirilmiştir. Maliyet bedeline eklenmesi zorunlu olan kısmın tespitinde, iktisadi kıymetin iktisap
tarihinden hesap dönemi sonuna kadar geçen sürenin dikkate alınması
gerekir.
Bu itibarla envantere dahil edilen taşıtın satın alınması için bankalardan alınan taşıt kredisi için ödenen faizlerin, bu iktisadi kıymetlerin iktisap tarihinden ilgili hesap döneminin sonuna kadarlık kısmının
maliyete eklenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra tahakkuk eden kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi suretiyle amortismana tabi
tutulması veya doğrudan gider olarak da muhasebe kayıtlarına intikal
ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.
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Buna göre, envantere dahil olup mesleki faaliyette kullanılan taşıt
için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar, serbest meslek kazancının tespitinde hâsılattan indirilebilecektir. Öte yandan, söz konusu mükelleflerin otomobillerle ilgili iktisaptan sonraki yıllarda ortaya çıkan kredi faizlerini, ilgili bulundukları yılda doğrudan
gider yazma veya amortisman yoluyla itfa etme şeklindeki tercihlerini
başlangıçta yapmaları gerekmektedir. Başlangıçta doğrudan gider yazma yolunun seçilmesi halinde, daha sonraki yıllarda bu tür giderlerin
sabit kıymetin maliyetine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmesi
veya daha önce amortisman yoluyla itfa edilmekte iken sonradan doğrudan gider yazma yoluna gidilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır.” şeklindedir.
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 18.11.2005 tarih ve B.07.1.GİB.
4.07.16.01/GVK.ÖZ.05.98 sayılı muktezasında “İlgide kayıtlı dilekçenizden; ......... Vergi Dairesi Müdürlüğünün……. vergi kimlik numarasında
mimarlık faaliyetinden kayıtlı mükellef olduğunuzu, mimarlık faaliyetinizde kullanmak üzere kiralamış olduğunuz aracın kira, bakım-onarım
ve giderlerine ait katma değer vergisini indirim konusu yapıp yapamayacağınız, ayrıca banka kredisiyle almış olduğunuz binek aracın alımında
ödediğiniz kredi faizinin gider yazılıp yazılamayacağı konularında özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.
…Buna göre, mimarlık faaliyetinizde kullanmak üzere kiraladığınız
binek otomobilin kira, bakım, onarım, akaryakıt giderleri için yüklenilen
katma değer vergisini, Kanunun 29/1 inci maddesine istinaden indirim
konusu yapabileceğiniz, ayrıca banka kredisi ile satın almış olduğunuz
binek aracın faiz giderlerini maliyete dahil edebileceğiniz gibi, söz konusu ödemeleri doğrudan gider olarak da kaydedebilmeniz mümkün bulunmaktadır.” şeklindedir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 20.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.
4.34.16.01-GVK 68-1020 sayılı muktezasında “İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest meslek faaliyetinizden dolayı ... Vergi Dairesi
Müdürlüğünün ... T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, aktifinizde
kayıtlı mesleki faaliyetlerinizde kullandığınız taşıt için önce ticari kredi
kullandığınız ve ilerleyen zamanda daha hesaplı hale gelmesinden ötürü
söz konusu ticari krediyi bireysel tüketici kredisi ile kapattığınız belirtilerek, kredinin türünde yaptığınız bu değişiklik nedeniyle aktifinizde
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kayıtlı taşıt için ödemekte olduğunuz bireysel tüketici kredisine ait faizlerin gider yazılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız
görüşleri sorulmaktadır.
Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, kredilere ilişkin faiz giderlerinin maliyet bedeline dahil edilmesi veya gider olarak dikkate alınması
konusunda 163 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan
düzenlemede kredi türüne ilişkin herhangi bir sınırlama mevcut olmayıp, aktifinizde kayıtlı binek aracının iktisabı için aldığınız ticari krediyi
ödemek üzere yeniden aldığınız tüketici kredisinin tamamını, ticari kredi
borcunuzu ödemek için kullandığınızı belgelerle kanıtlamanız halinde,
söz konusu tüketici kredisinin faizlerinin aracın iktisap tarihinden hesap
dönemi sonuna kadar geçen süreye isabet eden kısmı hariç olmak üzere
gider yazılabileceği tabiidir.” şeklindedir.
b) Serbest Meslek Erbabının Mesleki Faaliyetinde Kullanmak Üzere
Kredi İle Aldığı Gayrimenkule İlişkin Faizler
Vergi İdaresi vermiş olduğu muktezalarda serbest meslek erbabı tarafından envantere dahil edilen ve mesleki faaliyette kullanılan gayrimenkulün satın alınması için alınan kredi için ödenen faizlerin, gayrimenkulün
iktisap tarihinden ilgili hesap döneminin sonuna kadarlık kısmının maliyete eklenmesinin zorunlu olduğu, gayrimenkulün iktisap edildiği tarihi takip
eden yıldan itibaren, tahakkuk eden kredi faizlerinin ise maliyete intikal
ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması veya doğrudan gider olarak
hâsılattan indirilmesinin mükellefin kendi tercihinde olduğu belirtilmiştir.
Diğer taraftan verilen muktezalarda mükellefin, gayrimenkulün iktisap
edildiği tarihi takip eden yıldan itibaren, tahakkuk eden kredi faizlerini maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutmak veya doğrudan
gider olarak hâsılattan indirmek tercihini başlangıçta yapması gerektiği
aksi takdirde yapılan tercihlerin sonradan değiştirilmesi mümkün olmayacağı belirtilmiştir.
Konu ile ilgili verilmiş olunan muktezalarının bazılarının ilgili kısımları şöyledir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 14.04.2005 tarih ve B.07.4.DEF.0.
34.20/VUK-1/11357 sayılı muktezasında” ..Bu itibarla; kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkullerin iktisap edilmesi veyahut değerinin
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artırılması münasebetiyle yapılan ödemeler ve bunlara ilişkin her türlü
giderlerin maliyet bedelini oluşturacağı tabiidir.
163 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yatırımların
finansmanında kullanılan kredilerle ilgili kuruluş dönemine ait faizlerin sabit kıymetlerle birlikte yatırımın maliyetine eklenmesinin zorunlu
olduğu, işletme dönemine ait olan faizlerin ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılmasının ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulmasının mümkün olduğu, Kuruluş dönemi, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aktife alındığı tarihten hesap
dönemi sonuna kadar geçen süredir. Bu durumda gayrimenkulün yasal
defterlere kayıt edildiği tarihten hesap dönemi sonuna kadar gerçekleşen
faiz giderlerinin gayrimenkulün maliyetine ilave edilmesi gerekmektedir.
İşletme dönemi ise kuruluş döneminden sonraki yılları ifade etmek için
kullanılmıştır. Bu dönemler için oluşan faiz giderlerinin gider yazılması
veya maliyete ilave edilmesi konusunda mükellefler serbesttir. Açıklamasına yer verilmiştir.
Buna göre; ilgi dilekçenizin eki Tapu Senedinden 1/2 hissesine sahip
olduğunuz anlaşılan gayrimenkulü hem işyeri hem de mesken olarak
kullanıyor olmanız nedeniyle, gayrimenkule ait amortismanın hissenize isabet eden kısmının yarısını gider olarak indirim konusu yapmanız
mümkündür. Söz konusu gayrimenkulün işletmenizin aktifinde kayıtlı
olması durumunda; gayrimenkulün aktifleştirildiği hesap döneminin sonuna kadar ki finansman giderlerinin gayrimenkulün maliyetine ilave
edilmesi zorunlu olup, sonraki yıllarda oluşan finansman giderlerinin
ise maliyete eklenmesi veya gider olarak dikkate alınması konusunda
seçme hakkına sahip bulunmaktasınız.
Ancak, gayrimenkul ile ilgili kredi faizlerini ilgili bulundukları yılda doğrudan gider mi yazacağınız yoksa amortismana mı tabi tutacağınız hususundaki tercihinizi başlangıçta yapmanız gerekmektedir. Gider
yazma yolunu seçmeniz halinde daha sonraki yıllarda bu tür giderlerin
gayrimenkulün maliyetine eklenerek amortisman yolu ile itfa edilmesi
veya önce amortisman ayırmaya başlayıp sonra gider yazma yoluna gidilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır.” şeklindedir.
Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının 31.01.2012 tarih B.07.1.GİB.
4.48.15.01-KDV29-10 sayılı muktezasında “İlgide kayıtlı özelge talep
formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaraMAYIS - HAZİRAN 2013
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sında Avukatlık faaliyetinden kayıtlı olduğunuz ve daire şeklinde satın
alınan ve işyeri olarak kullanılacak olan gayrimenkulün satın alınması
sırasında kullanılan konut kredi faizlerinin gider olarak düşülüp düşülemeyeceği, yine konut bedeli olarak kesilen faturadaki KDV’nin indirim
konusu yapılıp yapılamayacağı ve bu işyeri için yapılan tadilat, tamirat
ve mefruşat giderlerinin nasıl değerlendirileceği ve faturadaki KDV’nin
indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında, Başkanlığımızdan bilgi verilmesi istenilmektedir.
Konu ile ilgili olarak Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünün
… tarih ve … sayılı yazısı ekinde alınan … tarihli yoklama fişinin tetkiki
sonucunda; söz konusu gayrimenkulün tamamının işyeri olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bu itibarla, konut olarak edinmekle beraber serbest meslek faaliyetinizde işyeri olarak kullandığınız gayrimenkulün iktisabı için kullanılan
banka kredisi nedeniyle ödenen faizlerin, gayrimenkulün aktife alındığı
hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi
zorunlu olup, sonraki dönemlerde ödenen kredi faizlerinin maliyet bedeline intikal veya doğrudan gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Normal tamir, bakım ve temizlik giderleri dışında gayrimenkulü genişletmek veya değerini artırmak amacıyla yapacağınız giderler,
gayrimenkulün maliyetine eklenerek amortisman ayrılmak suretiyle hasılattan indirilebilir. Normal tamir, bakım ve temizlik giderleri ise gayrimenkulün genişletilmesine veya değerinin arttırılmasına yönelik harcamalar olmadığından bu tip giderler doğrudan hasılattan indirilecektir.”
şeklindedir.
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 02.01.2013 tarih ve 38418978120[68-12/4]-3 sayılı muktezasında “İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bankadan kredi kullanarak satın aldığınız konutunuzda home office
olarak serbest meslek faaliyetinizi yürüttüğünüz belirtilerek, kullanılan
kredi için ödediğiniz faizlerin gider kaydı ve adres değişikliği halinde gider kaydı yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş
talep edilmektedir.
Konuyla ilgili olarak 163 ve 334 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğlerinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında
kullanılan krediler nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi kıymetin maliyet
bedeline eklenecek kısmı ile doğrudan gider yazılacak kısmının tespi162
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tinde uygulanacak esaslar açıklanırken, iktisadi kıymetin aktifleştirme
işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle
ilişkilendirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise
maliyet bedeline eklenilmesi veya doğrudan gider yazılması hususunda
mükelleflerin serbest oldukları belirtilmiştir.
Bu itibarla, serbest meslek faaliyetinizde kullandığınız gayrimenkulün iktisabı için kullandığınız banka kredisi dolayısıyla ödenen faizlerin,
gayrimenkulün aktife alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu olup, sonraki dönemlerde ödenen
kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi veya doğrudan gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin
1 inci fıkrasında; “Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi
için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak
kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü
olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun
bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, banka kredisi kullanarak iktisap ettiğiniz konutunuzu
home office olarak kullanmanız nedeniyle, söz konusu konutunuz için
hesaplanacak amortismanların ve ödenecek faizlerin yarısının serbest
meslek kazancından indirilmesi mümkün olup, kredi ile satın aldığınız
konutunuzun işyeri olarak kullanılmaması halinde ise söz konusu konuta ilişkin olarak hesaplanacak amortismanların ve ödenen faizlerin
gider olarak indirilemeyeceği tabiidir.” şeklindedir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 22.04.2010 tarih ve B.07.1.GİB.
4.06.16.01-2010-GVK-65-7-302 sayılı muktezasında “…Bu itibarla, serbest meslek faaliyetinde kullandığınız gayrimenkulün iktisabı için kullanılan banka kredisi dolayısıyla ödenen faizlerin, gayrimenkulün aktife alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal
ettirilmesi zorunlu olup, sonraki dönemlerde ödenen kredi faizlerinin
ise maliyete intikal ettirilmesi veya doğrudan gider olarak indirilmesi
mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu gayrimenkul için
hesaplanacak amortismanların, serbest meslek faaliyetinden elde edilen
gelirden indirilebileceği açıktır.” şeklindedir.
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c) Serbest Meslek Erbabının Finans İhtiyacı Nedeniyle Aldığı Ve
Mesleki Faaliyetinde Kullandığı Krediye İlişkin Faizler
Serbest meslek erbabı zaman zaman nakit sıkıntısı içine düşmesi sonucu faaliyetlerini devam ettirip, ödemelerini gerçekleştirebilmek için bankalardan kredi kullanmak zorunda kalmaktadır. Kullanılmak zorunda kalan
bu kredi, bazen elektrik, su, telefon, işçi ücreti gibi acil ödenmesi gereken
giderler için olabileceği gibi bazen de işletmeye yeni bir bilgisayar, yazıcı
gibi düşük bedelli iktisadi kıymetler alınması için olabilmektedir.
Vergi İdaresi vermiş olduğu muktezalarda serbest meslek erbabının
mesleki faaliyetinde kullanmak üzere aldığı krediye ilişkin faizleri Gelir
Vergisi Kanun’un 68’inci maddesi kapsamında mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilmiş ve bu faizlerin gider olarak yazılmasına müsaade etmiştir.
Konu ile ilgili verilmiş olunan muktezalarının bazılarının ilgili kısımları şöyledir.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 12.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.
4.42.16.01-GVK-2/1661-45 sayılı muktezasında “İlgide kayıtlı dilekçenizde; mali müşavir olarak çalışmakta olduğunuzu belirterek, işyerinizin
genel giderlerini ve çalıştırdığınız personelin ücretlerini ödemek üzere
kullandığınız krediye ilişkin ödemiş olduğunuz faizin gider olarak indirilip indirilemeyeceği hususunda bilgi istemektesiniz.
…Diğer taraftan, serbest meslek kazancının elde edilmesi ve idame
ettirilmesi için yapılan genel giderler ile kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması, giderlerin kazancın elde
edilmesine yönelik olması ve söz konusu giderlerin 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belgelendirilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, çalıştırdığınız işçilerin ücretleri ve işyerinizin genel giderlerini karşılamak üzere kullandığınız banka kredisine ilişkin olarak
ödemiş olduğunuz faizin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilerek mesleki
kazancınızın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkündür.
Ancak, söz konusu kredinin şahsi harcamalarınız için de kullanılması durumunda, buna ilişkin faizin gider olarak indirilemeyeceği tabiidir.” şeklindedir.
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III-SONUÇ
Vergi İdaresi vermiş olduğu muktezalarda serbest meslek erbabı tarafından envantere dahil edilen ve mesleki faaliyette kullanılan gayrimenkulün/
taşıtın satın alınması için alınan kredi için ödenen faizlerin, gayrimenkulün/taşıtın iktisap tarihinden ilgili hesap döneminin sonuna kadarlık kısmının maliyete eklenmesinin zorunlu olduğu, gayrimenkulün/taşıtın iktisap
edildiği tarihi takip eden yıldan itibaren, tahakkuk eden kredi faizlerinin
ise maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması veya
doğrudan gider olarak hâsılattan indirilmesinin mükellefin kendi tercihinde olduğu belirtilmiştir.
Diğer taraftan Vergi İdaresi vermiş olduğu muktezalarda serbest meslek
erbabının mesleki faaliyetinde kullanmak üzere aldığı krediye ilişkin faizleri Gelir Vergisi Kanun’un 68’inci maddesi kapsamında mesleki kazancın
elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında
değerlendirilmiş ve bu faizlerin gider olarak yazılmasına müsaade etmiştir.
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VERGİ USUL KANUNU’NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE
GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI
İbrahim ERCAN*
1- GİRİŞ
Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (T.C.
yasalar, 1.4.2013) ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (T.C. Yasalar,
10.01.1961) “İşe Başlamayı Bildirme” başlıklı 15’ üncü maddesinden sonra gelmek üzere “Teminat Uygulaması” başlıklı 153/A maddesi eklenmiştir.
Söz konusu madde ile, yalnızca sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği haklarında düzenlenen vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilen mükelleflerin yeniden mükellefiyet tesis ettirme
talebiyle vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmaları durumunda
ve yine belirtilenin dışında VUK’un 359’uncu maddesinde yer alan sahte
belge düzenleme fiilini işlediği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilen mükellefler hakkındaki bilginin vergi dairesinin bilgisine girmesi durumunda, kendilerinden teminat istenmesi uygulaması başlatılmıştır. Teminat uygulamasına bu fillere iştirak ettiği tespit
edilen meslek mensupları da dahil edilmiştir. Teminat uygulaması ile sahte
fatura düzenlemesine ve dolayısıyla kullanımının belli bir ölçüde önüne
geçilmesi öngörülmektedir.
Bu yazımızda, 213 sayılı VUK’a 6455 sayılı Kanun’la eklenen 153/A
maddesiyle getirilen teminat uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır.
2- TEMİNAT İSTENECEK MÜKELLEFLER VE TEMİNAT
UYGULAMASI
2.1- Teminat İstenecek Mükellefler
Teminat istenecek mükellefler, 213 sayılı VUK’a eklenen 153/A maddesinde iki ayrı gruba ayrılmıştır. Bunlardan ilki, yalnızca sahte belge dü* Vergi Müfettişi
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zenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve mükellefiyet kaydının
devamına gerek görülmediği, haklarında vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilen mükellefler, diğeri bunlar dışında
VUK’un 359’uncu maddesinde yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri haklarında vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla
tespit edilen mükelleflerdir.
a) Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve
mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi
üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince
terkin edilenlerden;
- Serbest meslek erbabının,
- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin,
- Adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin,
- Ticaret şirketlerinde; şirketin kanuni temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin, şirket sermayesinin asgari %10’una sahip olan gerçek veya
tüzel kişilerin ya da bunların asgari %10 ortağı olduğu veya yönetiminde
bulundukları teşebbüslerin,
- Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlerin,
- Düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit
edilenlerin,
İşe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, adlarına mükellefiyet tesis edilebilmesi için teminat verilmiş olması şarttır.
Bununla birlikte, yukarıda belirtilenlerin ortağı oldukları adi ortaklıkların, kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari
%10’una sahip oldukları ticaret şirketlerinin veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin işe başlama bildiriminde bulunması halinde de
teminat istenecektir.
b) Yukarıdaki bölümde belirtilenler hariç olmak üzere, 213 sayılı
VUK’un “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359’uncu maddesinde
yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca haklarında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla
tespit edilen mükelleflerden bu durumları kesinleşenlerden teminat istenecektir. Fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde
işlenmişse teminat bunlardan istenir.
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2.2- Teminat Uygulaması
2.2.1- Teminat Şartları
Yalnızca sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği
ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği haklarında düzenlenen raporla tespit edilenlerin işe başlama bildiriminin alınması halinde,
bunlar adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için işe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının
ödenmiş ve 6183 sayılı Kanun’un (T.C. Yasalar, 28.07.1953) 10’uncu
maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan
nev’iden teminat verilmiş olması şarttır.
Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler dışında 213 sayılı VUK’un
359’uncu maddesinde yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri
haklarında düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerden durumları kesinleşenlerin, keyfiyetin vergi dairesinin bilgisine girdiği tarihten itibaren
bir ay içinde yine 6183 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden teminat göstermesi istenir.
2.2.2- Teminat Şartlarının Yerine Getirilmesi Gereken Süre
Yalnızca sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği haklarında düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerden, mükellefiyeti bulunan adi
ortaklık, ticaret şirketleri ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, asgari %10 ortağı olması,
bunları devralması, kısmen veya tamamen bunlara devrolunması halinde,
durumun vergi dairesinin bilgisine girdiği tarihten itibaren bir ay içinde
teminata ilişkin şartları yerine getirilmesi yazılı olarak istenecektir. Otuz
günlük süre içinde şartların yerine getirilmemesi ve teminat vermekle zorunlu tutulanların statülerinin devam ettirilmesi halinde, istenilen teminat
tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle
mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, gecikme zammı uygulanarak mükelleften, teminat
vermekle zorunlu tutulanların teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ise mükellef müşterek ve müteselsil sorumlu olmak
üzere, bu kişilerden 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilecektir.
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Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler dışında 213 sayılı VUK’un
359’uncu maddesinde yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri
haklarında düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerden durumları kesinleşenlerin, keyfiyetin vergi dairesinin bilgisine girdiği tarihten itibaren
bir ay içinde vergi dairesince mükelleften otuz gün içinde teminat göstermesi istenir. Verilen sürede şartların yerine getirilmemesi halinde, istenilen
teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk
ettirilen teminat alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme
zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
2.2.3- Teminat Miktarı
Her iki durumda da, verilecek teminat miktarı 75.000 TL’den ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmayacaktır. Söz konusu miktarlar mukayese edilecek ve yüksek olanı teminat
uygulamasında esas alınacak tutar olacaktır.
2.2.4- Teminat İadesine İlişkin Şartlar
Yalnızca sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği
ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği haklarında düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerden, teminat alınmasını takip eden
takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç 213 sayılı VUK’un “Kaçakçılık
Suçları ve Cezaları” başlıklı 359’uncu maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin tespit edilmesi halinde alınmış olan teminat
başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilecektir.
Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler dışında 213 sayılı VUK’un
359’uncu maddesinde yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri
haklarında düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerden, teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde sahte veya
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç VUK’un 359’uncu
maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlendiğinin tespit edilmemesi halinde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilecektir.
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2.3- Fillerin Tekrarı Durumunda Yaptırımlar
Sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinden dolayı teminat alınan mükelleflerin üç yıllık süre içinde söz konusu fiilleri tekrar işlemiş olduğunun tespit edilmesi halinde, mükellefiyetleri 213 sayılı
VUK’un 160’ıncı maddesine göre terkin edilecek ve terkin tarihi itibarıyla
mükellefin ödenmemiş vergi borçları ile işlemiş olduğu fiillerden doğan
vergi borcu alınan teminattan mahsup edilecek ve artan tutar mükellefe
iade edilecektir.
213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde sayılan sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla faaliyeti devam ederken teminat alınmış olan mükelleflerin, söz konusu fiilleri tekrar işlemiş olduğunun tespit edilmesi halinde,
vergi borçları ile işlenen fiilden doğan vergi borçları teminattan mahsup
edilecek, ayrıca mükelleften yeniden teminat istenecektir.
Bununla birlikte, teminat alınan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutarı
alınan teminat tutarının %10’unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek
6183 sayılı Kanunun 47’nci maddesi uyarınca mükellefin borçlarına mahsup edilecek ve mükelleften teminat tutarının tamamlanması istenecektir.
3- TEMİNAT İSTENECEK MESLEK MENSUPLARI VE TEMİNAT
UYGULAMASI
3.1- Teminat İstenecek Meslek Mensupları
213 sayılı VUK’a eklenen 153/A maddesiyle, 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından, yalnızca sahte belge
düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve mükellefiyet kaydının
devamına gerek görülmediği haklarında düzenlenen raporla tespit edilen
mükelleflerin, bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler
ve bu durumu kesinleşenler hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki
faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanmasında 3568
sayılı Kanunda yer alan usuller tatbik edilecektir.
Meslek mensubunun üç yıllık sürenin sonunda tekrar faaliyete başlamak istemesi halinde kendisinden teminat vermesi istenir.
Bununla birlikte, yalnızca sahte belge düzenlemek için faaliyetine başlayıp mükellefiyeti terkin edilenler hariç, VUK’un VUK 359’uncu maddesinde yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri, vergi incelemesine
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yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerin, bu fiillerine iştirak
ettiği inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleşen meslek
mensuplarından da teminat istenir.
3.2- Teminat Uygulaması
3.2.1- Teminat Şartlarının Yerine Getirilmesi Gereken Süre
Sahte belge düzenleme fiiline iştirak eden ve üç yıl süreyle mesleki
faaliyeti geçici olarak durdurulan ve bu süre sonunda yeniden faaliyetine başlamak için, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuran meslek mensubundan ve ayrıca VUK’un 359’uncu maddesinde belirtilen sahte belge
düzenleme fiiline iştirak eden ancak mesleki faaliyetten geçici olarak men
edilmeyen meslek mensubundan, bir ay içinde 6183 sayılı Kanun’un 10
uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden teminat vermesi yazılı olarak istenir.
Verilen sürede şartların yerine getirilmemesi halinde, istenilen teminat
tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle
meslek mensubu adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk
ettirilen teminat alacağı, meslek mensubundan 6183 sayılı Kanun uyarınca
gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
3.2.2- Teminat Miktarı
Meslek mensubunca her iki durumda da, verilecek teminat miktarı
75.000 TL’den ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmayacaktır. Söz konusu miktarlar mukayese edilecek
ve yüksek olanı teminat uygulamasında esas alınacak tutar olacaktır.
3.2.3- Teminat İadesine İlişkin Şartlar
Sahte belge düzenleme fiiline iştirak eden ve üç yıl süreyle mesleki
faaliyeti geçici olarak durdurulan ve bu süre sonunda yeniden faaliyetine başlamak için, teminat vermesi gereken ve ayrıca VUK’un 359’uncu
maddesinde belirtilen sahte belge düzenleme fiiline iştirak ettiği tespit
edildiği için teminat vermesi gereken meslek mensuplarının, teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde sahte veya
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç VUK’un 359’uncu
maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlendiğinin tespit edilme172
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miş olması halinde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması
halinde meslek mensubuna iade edilecektir.
3.3- Meslek Mensubunun Filleri Tekrarı Durumunda Yaptırımlar
Meslek mensubunun, söz konusu beş yıllık süre içinde, yalnızca sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve mükellefiyet
kaydının devamına gerek görülmediği haklarında düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerin bu fiillerine tekrar iştirak ettiği inceleme raporu ile
tespit edilen ve bu durumu kesinleşen meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanacaktır.
Meslek mensubunun, söz konusu beş yıllık süre içinde, VUK 359’uncu
maddesinde yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri, haklarında
düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerin bu fiillerine tekrar iştirak
ettiği inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleşen meslek
mensuplarından yeniden teminat istenecektir.
4- SONUÇ
213 sayılı VUK’a 6455 sayılı Kanunla eklenen 153/A maddesiyle,
yalnızca sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve
mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği haklarında düzenlenen
vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilen mükelleflerin yeniden mükellefiyet tesis ettirme talebiyle vergi dairesine işe
başlama bildiriminde bulunmaları durumunda ve yine belirtilenin dışında
VUK’un 359’uncu maddesinde yer alan sahte belge düzenleme fiilini işlediği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilen
mükellefler hakkındaki bilginin vergi dairesinin bilgisine girmesi durumunda, kendilerinden teminat istenmesi uygulaması başlatılmıştır. Teminat uygulamasına bu fillere iştirak ettiği tespit edilen meslek mensupları
da dahil edilmiştir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (28.07.1953). 6183 sayılı Kanun. Ankara : Resmi Gazete
(8469 sayılı)
T.C. Yasalar (10.01.1961). 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10703 sayılı)
T.C. yasalar (01.04.2013). 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete (28615 sayılı).
MAYIS - HAZİRAN 2013

173

			

174

MALİ

ÇÖZÜM

MOBİL UYGULAMALARDA VERGİLENDİRME SORUNU
Ali GÜÇLÜ*
Öz
Teknolojik gelişmeler insan hayatını gittikçe kolaylaştırmakta daha
önce farklı işlevler için farklı aletler kullanılırken bugün artık tek bir alette birçok işlev bir arada bulunabilmektedir. Cep telefonları da özellikle
son 5 yılda en fazla değişiklik gösteren ve değişime uğrayan araç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Başlangıçta sadece telefon olarak gördüğümüz bu
küçük aletler daha sonra fotoğraf makinesine şimdi ise küçük bir bilgisayara dönüşmüş durumda. Bu makalenin amacı da son yıllarda gittikçe
yaygınlaşan ve büyük bir pazar haline gelen akıllı cep telefonlarına internet
aracılığı ile indirilen uygulamaların nasıl vergilendirilebileceğine ilişkin
öneriler sunmaktır.
Anahtar Sözcükler: Mobil Uygulamalar, KDV, Sorumluluk
GİRİŞ
Verginin konusu ilgili vergi kanunlarında belirtilmiştir. Teknolojinin
gelişmesi ile birlikte insan hayatına giren yeni araçlar bazen verginin konusunu oluşturabilmekte ya da yeni vergilendirme rejimlerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Türk vergi sisteminde vergi ya mükellefin bizzat kendisinden ya da mükellefe ulaşılmasının güç olduğu durumlarda da
mükellef adına sorumludan alınabilmektedir. Dolayısıyla özellikle tevkifat
uygulanan işlemlerde vergi idaresi mükellefe doğrudan gitmek yerine vergi sorumlularına vergi ödeme ödevini yükleyebilmektedir. Bu ödev bazen
dayanağını kanundan alırken bazen de kanunun verdiği yetkiye dayanarak
Maliye Bakanlığı tarafından ihdas edilmektedir.
1. Cep Telefonuna İndirilen Mobil Uygulamalar
Bugünkü teknolojik gelişme yanında birer küçük bilgisayar haline gelen cep telefonlarına internet aracılığı ile birçok uygulama indirilmektedir.
Bu uygulamalar çok çeşitli hizmetleri içerebilmektedir. Yön bulma programlarından hava durumunu takip etmeye kadar geniş bir yelpazede bu
uygulamalar cep telefonu kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmaktadır.
*
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Türkiye’de Mart 2012 rakamlarına göre yaklaşık 65,8 milyon mobil
abone bulunmaktadır. 3G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı 2012 yılının ilk çeyreğinde 8 milyon 941
bine ulaşmıştır. Türkiye, uygulama mağazalarından elde edilen gelirlerde
yakaladığı yüzde 54’lük büyümeyle dünyada 9’uncu sırada yer almaktadır.
Türkiye’de son dört yılda internetten indirilen toplam 200 milyon dolarlık
uygulamadan devlet hiç vergi alamamıştır. ( http://www.turkiyegazetesi.
com/haberdetay.aspx?NEWSID=18195#.UBu36WE5J9Q) Bu rakamlardan da görüleceği üzere pazarın büyüklüğü ve vergi kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamaları indiren tüketiciler ödemelerini ya kredi kartıyla ya
da bu uygulama ücretlerinin telefon faturalarına yansıtılması ile yapmaktadırlar.
Mobil uygulama hizmeti verenlerin Türkiye içinde olması durumunda vergilendirme konusu sıkıntı oluşturmazken, bu hizmeti sağlayanların
yurtdışında bulunması vergilendirme sorunu oluşturmaktadır.
2. Konunun KDV Açısından Değerlendirilmesi
3065 sayılı KDV Kanununun 1. maddesinde hangi işlemlerin KDV’ye
tabi olacağı belirtilmiştir. Buna göre Türkiye’de yapılan ticari, sınaî, zirai
faaliyet ile serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetler
ile her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’nin konusuna girmektedir.
KDV’de vergilendirme açından mal teslimi ve teslim sayılan hallerin
tanımlanmasında çok fazla sorun yaşanmazken hizmetin vergilendirilmesinde özellikle de yurtdışından elde edilen hizmetin vergilendirilmesinde
bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.
3065 sayılı KDV Kanunun 4. maddesinde; hizmet teslim ve teslim sayılmayan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir, şeklinde bir tanım
yapılarak hizmet çok geniş bir biçimde tanımlanmıştır. Hizmetin bu tanımlamasının anlaşılması için ilk önce teslim ve teslim sayılan hallere kısaca
değinmek gerekmektedir. KDV Kanuna göre teslim;
- Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket
edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın
alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere
gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya
sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.
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- Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden
doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri
ayrı bir teslimdir.
- Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar
da mal teslimidir.
- Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin
mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile
döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.
- Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.
Teslim sayılan haller ise;
- Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme
personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
- Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan
mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,
- Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,
şeklinde sayılmıştır.
Bu bilgiler ışığında değerlendirdiğimizde internetten cep telefonlarına
indirilen mobil uygulamaları hizmet olarak dikkate almak gerekmektedir.
Bu tespiti yaptığımız zaman hizmetin vergilendirilmesi sorunu karşımıza
çıkmaktadır. Hizmetleri KDV kapsamında değerlendirdiğimizde hizmet
sunan mükellef yurtiçinde ise bir sorun yaşanmamakta, ancak hizmet sunan işletme yurtdışında olduğu zaman bu mükellefin vergilendirilmesinde
sorun çıkmaktadır.
Vergi idaresi hizmet sunan işletmenin yurtdışında olması durumunda
hizmetin vergilendirilme esaslarına uygun olarak sorumluluk müessesini
işlevsel hale getirmektedir. KDV Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrasında bu sorumluluk müessesi tanımlanmaktadır. Buna göre;
“Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve
iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde
Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”
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Bu maddeye ilişkin olarak 1 seri no.lu KDV genel tebliğinde; Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar ile “diğer ilgili şahıslar” mükellefin
temsilcisi, vekili, mükellef adına hareket etmeye yetkili herhangi bir şahıs
veya kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişilerdir. Bu şahıslar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer
ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.
hükmü yer almaktadır. Buna göre Vergi İdaresi yukarıda açıklanan
çerçevede sorumluluk ihdas edebilecektir.
KDV Kanunu işlemlerin Türkiye’de yapılması başlıklı 6. maddesinde
yurtdışından alınan hizmetlerin vergilendirilmesi hususunda;
“İşlemlerin Türkiye’de yapılması, hizmetin Türkiye’de yapılmasını
veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade eder.” denilmektedir.
117 seri no.lu KDV genel tebliğinde ise;
“KDV Kanununun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de
bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında
yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.
Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.
Hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp
hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.
KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de
faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı
yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.
Yurt dışından temin edilen ve tevkifata tabi tutulması gereken hizmetlere ilişkin olarak aşağıdaki örnekler verilebilir:
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Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan firmalar tarafından;
- Türkiye’de inşa edilecek bir alış-veriş merkezi için yurt dışında çizilip Türkiye’ye gönderilen mimari proje hizmeti,
- Türkiye’de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin
olarak yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti,
- KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışından
verilen bilgisayar yazılım hizmeti,
- KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla
ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi
gönderilmesi hizmeti.
Bu bölüm kapsamında olan hizmetlerin aynı zamanda kısmi tevkifat
uygulaması kapsamında da olması halinde, bu bölüme göre işlem tesis
edilecektir.
İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye›de bulunmayanlar tarafından yapılan KDV Kanununun 1 inci maddesi kapsamındaki mal teslimlerinde de bu bölüm kapsamında işlem tesis edilecektir.
Teslimin vergiden müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu
sıfatıyla vergi beyan edilmeyecektir.”
hükmü yer almaktadır.
3. Değerlendirme
Konumuz açısından cep telefonuna indirilen mobil uygulamalar için
yapılan ödemelerin niteliği önemlidir. Bu ödemeler doğrudan kullanıcılar
tarafından mı yapılmaktadır yoksa mobil operatör bu tutarları faturalara mı
yansıtmaktadır.
Birinci durumda ödemelerin kullanıcılar tarafından yapılması durumunda ödenen tutar net tutar olarak kabul edilecek ve bu tutar brüte tamamlanarak mükellef tarafından beyan edilip ödenecektir. Bu durumda sorumlu bu uygulamayı internetten indiren cep telefonu kullanıcısı olacaktır.
Bu bağlamda cep telefonu kullanıcıları indirdikleri mobil uygulamalar için
vergi tevkifatı yapmak durumunda kalacaklardır. Bu sorumluluğu yerine
getirmedikleri durumda vergi tarhiyatı ile karşı karşıya gelmeleri muhtemeldir.
İkinci durum ise bu mobil uygulamalar için ödenen tutarın cep telefonu hizmeti veren operatörler aracılığı ile kullanıcıların telefon faturalarına
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yansıtılması suretiyle ödenmesidir. Bu durumda yine ilgili tutara isabet
eden KDV’yi cep telefonu kullanıcısı ödemekle birlikte bu tahsilâtı ve ilgili yurtdışı şirkete ödemeyi operatör aracılığı ile gerçekleştiğinden sorumlu
sıfatı ile KDV’yi kesip ödemek cep telefonu operatörlerinin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olacaktır. Bu durumda cep telefonu operatörleri cep telefonu kullanıcılarının ödemesi gereken net tutarı brüte tamamlayarak kullanıcıdan tahsil edecek net tutarın altındaki tutarı ilgili yurtdışı
kuruluşa gönderecek, üstündeki tutarı ise 2 no.lu KDV beyannamesi ile cep
telefonu kullanıcıları adına vergi dairesine yatıracaktır.
Birinci durumu dikkate aldığımızda verginin ödenip ödenmediğini takip etmek oldukça güçtür. Cep telefonu kullanıcıların milyonları bulduğu
ülkemizde hangi kullanıcının bu uygulamalar için ne kadar ödeme yaptığını tespit edebilmek neredeyse imkânsızdır. Ayrıca 18 yaşından küçük
olan cep telefonu kullanıcıların bu uygulamaları kullanması durumunda
vergi sorumlusu olarak bu kullanıcılar mı dikkate alınacak yoksa bu kullanıcıların velileri mi dikkate alınacaktır. Bu husus da ortaya çıkan bir başka
sorundur.
Bu nedenle, internetten indirilen bu uygulamalar nedeniyle yurtdışına yapılacak ödemelerin operatörler aracılığı ile yapılması ve bu iş için
mevzuatta bir zorunluluk getirilmesi bizce daha uygun bir seçim olacaktır.
Çünkü cep telefonu operatörlerin bu ödemeleri yapıp yapmadıkları ya da
kesilmesi gereken vergiyi doğru hesaplayıp hesaplamadıkları daha kolay
kontrol edilebilinir ve bu operatörlere uygulanacak yaptırımla da daha kolay uygulanabilir.
SONUÇ
Sürekli gelişim içinde olan teknoloji insan hayatına belli kolaylıklar
getirebildiği gibi buna bağlı olarak insanların belli sorumluluklar ile de
karşı karşıya gelmesini gerektirebilmektedir. Bu kolaylıklar arasında belki
de şu an için en başta sayacağımız olay akıllı cep telefonları ve bu cep
telefonlarında kullanılan ve internet üzerinden indirilen mobil telefon uygulamalarıdır.
Makalenin önceki bölümlerinde de açıklandığı gibi bu uygulamalar
için yapılan ödemelerin türü vergilendirme açısından büyük önem arz etmektedir. Ödemelerin doğrudan bizzat cep telefonu kullanıcıları tarafından
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yapılması durumunda milyonlarca kullanıcı vergi sorumlusu olarak vergi
idaresi ile muhatap olmak durumunda kalacaktır. Ancak bu ödemelerin
operatörler aracılığı ile yapılması durumunda vergi ile ilgili ödevler sorumlu sıfatı ile operatörler tarafından yerine getirileceğinden bizce bu uygulama hem idare açısından hem de kullanıcılar açısından daha akla yatkın
bir yöntem olmaktadır. Bunun için mevzuatta gerekli düzenlemelerin biran
önce yapılması devletin olası vergi kayıplarından kurtulmasına imkân sağlayacaktır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (18563 sayılı)
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KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA
KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Selim TUNA*
Öz
Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli
üzerinden hesaplanan KDV’nin alıcı tarafından indirim konusu yapılabilmesi belli şartlar altında gerçekleşmektedir. Öncelikle tevkif edilen verginin alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi ve beyan edildiği
dönemde indirim konusu yapılması gerekmekte ardından satıcı tarafından
beyan edilen kısmın ise ilgili alış faturasının takvim yılı aşılmamak kaydıyla defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılması gerekmektedir. Ancak hiç beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen tevkifatın indirim
konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda netlik bulunmamaktadır.
Anahtar Sözcükler : Tevkifat, indirim, sorumlu sıfatıyla beyanname,
kısmi tevkifat
GİRİŞ
117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenen vergi alacağını güvence altına almak amacıyla getirilen Katma Değer Vergisi’nde tevkifat uygulamasında kısmi tevkifata tabi tutulan işlemler sonucunda tevkif
edilen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve hangi şartlar
altında indirime konu olabileceği ve söz konusu indirim uygulaması ile
ilgili karşılaşılan sorunlar bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN YASAL 		
DÜZENLEMELER
1.1 KDV Tevkifat Uygulamasının Kapsamı
KDV Kanununun 9’uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye
Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi
* Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi
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işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği ifade edilmiştir. Buna göre vergi alacağını güvence altına almak amacıyla
düzenlenen bu madde sadece ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar için değil Maliye Bakanlığı’nın bunların
dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme
taraf olanları sorumlu tutulabilmektedir.
Madde metninde belirtilen işlemlere taraf olanlar verginin tam olarak
kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten
mükellef gibi sorumlu olacaklardır. Vergi alacağını güvence altına almak
amacıyla düzenlenen KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek
amacıyla 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği düzenlenmiştir.
Bu genel tebliğ uyarınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya
hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar (alıcılar)
tarafından kısmen veya tamamen sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi
gerektiği ifade edilmiştir.
1.2 KDV Tevkifatının Genel Özellikleri
KDV tevkifat uygulamasında işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip
ödenmesi esasına dayanan “Tam Tevkifat” ve hesaplanan verginin Maliye
Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından,
diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapanlar tarafından beyan
edilip ödenmesi esasına dayanan “Kısmi Tevkifat” şeklinde ikili bir uygulama söz konusudur.
Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı
dönemde vergi sorumlularına ait 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Vergi sorumlularının başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması 2 Nolu KDV beyannamesi vermesine engel teşkil
etmemektedir. Genel bütçeli idarelerin ise tevkif ettikleri KDV için sorumlu sıfatıyla beyanname vermelerine gerek bulunmamakta tevkif edilen
KDV doğrudan bunların muhasebe birimlerince gelir olarak kaydedilmektedir.
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Tevkifat kapsamındaki işlemlerin gerçekleştiği dönemde 2 Nolu KDV
beyannamesi ile beyan edilen tutar 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim
konusu yapılabilmektedir. Ancak bu indirimin yapılabilmesi için belli şartlar öngörülmüş olup izleyen bölümde buna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
2. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI VE KDV İNDİRİMİ
2.1 Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamında KDV İndiriminin
Şartları
Kısmi tevkifat uygulaması, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin
tamamının değil, bu işlemler için tebliğde belirlenen orandaki kısmının
alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi, tevkifata tabi
tutulmayan kısmının ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilmesi esasına dayanmaktadır.
Teslim ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin satıcı tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken belirli bir kısmının alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi durumunda 2 Nolu KDV
beyannamesi üzerinde beyan edilen bu tutarın herhangi bir surette indirim
yapılması söz konusu olmamaktadır. Öte yandan, tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya
hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi
gereken 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
Bu kapsamda, işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde
düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin
beyan süresi içinde yapılacaktır. Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense dahi bu
şekilde işlem yapılacaktır. İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi
tevkifatın yapılıp belirtilen süre içinde sorumlu sıfatıyla beyan edilmesine
engel değildir.
Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan
KDV’nin alıcı tarafından indirim konusu yapılabilmesi için 2 şart bulunmaktadır.
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a. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısım beyannamenin verildiği döneme ilişkin 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
b. Satıcı tarafından beyan edilen kısım ise, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait alışa ilişin fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
Örnek :
Satıcı (B), kısmi tevkifat kapsamında 10.000 TL karşılığında alıcı
(A)’ya Mart 2013’de bir danışmanlık hizmeti sunmuştur. Hizmete ilişkin
KDV genel orana tabi olup 1.800 TL KDV hesaplanmıştır. Söz konusu işlem için belirlenen tevkifat oranı 9/10 olup alıcı ve satıcı tarafından beyan
edilecek KDV tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.
Alıcı (A) tarafından beyan edilecek KDV: 1.800*9/10 = 1.620 TL
Satıcı (B) tarafından beyan edilecek KDV: 1.800*1/10 = 180 TL
Alıcı (A) bu alışla ilgili 2 Nolu KDV beyannamesini 24 Nisan 2013
tarihine (izleyen ayın 24’ü) kadar vermesi gerekmektedir. Bu ödevini süresinde yerine getirmesi halinde, 2 Nolu KDV beyannamesinde beyan edilen
1.620 TL, Mart 2013 dönemine ilişkin 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
2 Nolu KDV beyannamesi süresinden sonra örneğin Haziran 2013 dönemine ilişkin olarak 24 Temmuz 2013’e kadar verilirse bu durumda söz
konusu tutar Haziran 2013 dönemine ilişkin 1 Nolu KDV beyannamesinde
indirim konusu yapılabilecektir.
Satıcı (B) tarafından beyan edilen 180 TL’lik KDV ise takvim yılı aşılmamak şartıyla alış faturasının defterlere kaydedildiği dönemde indirim
konusu yapılabilecektir. Söz konusu teslimle ilgili fatura süresinden sonra
örneğin 15 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenmesi ve alıcı (A) tarafından ilgili
tarihte kayıtlara alınması durumunda Mayıs 2013 dönemine ilişkin 1 Nolu
KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak burada defterlere kaydın takvim yılı içinde olması gerekmektedir. Fatura ileri bir tarihte düzenlenmiş olsa bile işlem Mart ayında yapılmış olduğu için alıcı
(A) tarafından sorumlu sıfatıyla beyanname verilmesi ve tevkifata konu
olan kısmın beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan edilen bu kısmın indirim
konusu yapılmasında ise herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
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Örnek :
Kısmi tevkifat kapsamındaki işlem Aralık ayında gerçekleşmiş ancak
bu işleme ilişkin faturanın ertesi yılın Ocak ayında düzenlenmiş olması
halinde işlem Aralık ayında gerçekleştiği için alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyanname verilmesi gerekmektedir. Alıcı tarafından 2 Nolu KDV
beyannamesinde beyan edilen tutarın ise beyan edildiği döneme ilişkin 1
Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.
Ancak satıcı tarafından Ocak ayında beyan edilen KDV’nin takvim yılını
aşması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün değildir.
2.2 Kısmi Tevkifat Uygulamasında KDV İndirimine İlişkin 		
Özellikli Durumlar
2.2.1 Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmemesi
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı beyannamenin verildiği döneme ilişkin 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilmektedir. 2 Nolu KDV beyannamesinde beyan edilen
kısmın 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi için
beyanı yeterli görülmüş bu tutarın ödenmesi zorunlu tutulmamıştır. Dolayısıyla 2 Nolu KDV beyannamesinde beyan edilen tutar ödenmemiş olsa
dahi 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak bu şekilde tevkif edilen verginin beyan edilip ödenmemesi halinde tahakkuk eden bu verginin gecikme zammı ile birlikte 6183
sayılı Kanun’a göre takip ve tahsil edileceği ise tabiidir.
Konuyla ilgili olarak uygulamada ödeme belgesinin de arandığı, ödeme
belgesinin bulunmaması halinde indirim yapılamayacağı gibi yanlış bir algı
bulunmaktadır. Bunun dayanağı olarak ise 53 Seri Nolu KDV Genel Tebliği gösterilmekte olup bu tebliğin “Beyan” başlıklı bölümünde “2 Nolu beyanname ile beyan edilen bu verginin, sadece beyan edilmekle yetinilmesi
söz konusu olmayıp beyanname uyarınca tahakkuk eden verginin aynı süre
içinde ödenmesi gerektiği tabidir” denilmektedir. Ancak aynı tebliğin “İndirim” başlıklı bölümünde indirim için, tevkifat tutarının beyan edildiği 2
nolu beyannamenin vergi dairesine verilmesi yeterlidir. Beyan edilen tutarın vergi dairesine ödenmemesi indirimi engellemez. Ancak ödemenin
kanuni süre içinde yapılmaması halinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine
MAYIS - HAZİRAN 2013

187

MALİ

ÇÖZÜM

göre işlem yapılacağı tabiidir” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla ödeme
yapılmamış olsa dahi indirimin yapılmasına engel teşkil etmemekte sadece
2 nolu beyannamede beyan edilmesi yeterli görülmektedir. Zira 53 Seri
Nolu KDV Genel Tebliği 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yürürlükten
kaldırılmış olup yeni düzenleme ise eskiyle uyumlu olarak sadece beyanı
yeterli görmektedir.
2.2.2 Sorumlu Sıfatıyla KDV’nin Hiç Beyan Edilmemesi veya Eksik
Beyan Edilmesi
49 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin B bölümünde, sorumlu sıfatıyla
beyanın hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine bu vergilerin ikmalen veya re’sen tarhedilmesi halinde tarhedilen vergi aslının indirim konusu yapılabileceği ifade edilmiştir. İndirim, ikmalen veya re’sen
tarhedilen vergi aslının vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde,
1 numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile yapılacaktır. Görüleceği
üzere hiç beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen tevkifatın indirim konusu yapılabilmesi için öncelikle vergi aslının vergi dairesine ödenmesi
gerekmektedir. Ancak 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile 49 Seri Nolu
KDV Tebliğinin bu bölümü yürürlükten kaldırılmış durumdadır. Yani daha
önce hiç beyan edilmeyen ve eksik beyan edilen KDV tevkifatının indirimine imkan tanınmış durumdayken şu an için bu indirimin yapılması
mümkün gözükmemektedir.
Bununla birlikte tebliğin 3.4.3.1.2.bölümünde sorumlu sıfatıyla beyan
edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan
edilmesi halinde, bu vergi tutarının ikmalen veya resen tarh edilerek vergi
ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerektiği ifade edilmiş ayrıca sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olmasının ceza kesilmesine engel
olmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu ifade 49 Seri Nolu KDV Tebliğinde yer aldığı şekilde KDV indirimine imkan tanımamakta ancak sorumlu
sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim
konusu yapılması halinde nasıl bir işlem yapılacağı belirtilmemektedir.
Dolayısıyla daha önce indirim hakkı tanınan bir işlemin yeni düzenleme
ile indirime imkan tanımadığı gibi bir anlam çıkmaktadır.
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3. SONUÇ
Katma Değer Vergisinin güvence altına alınması amacıyla düzenlenen
tevkifat uygulamasında işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin belirli bir kısmının alıcılar tarafından beyan edilip ardından beyan edilen bu
kısmın hangi şartlarda indirim konusu yapılabileceği makalemizin önceki
bölümlerinde açıklanmıştır. Konuyla ilgili olarak uygulamada bir takım sıkıntıların yaşandığı görülmekte ve bunlar açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle daha önce 49 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde yer alan bir düzenlemeye 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde yer verilmemesi uygulamada
bir takım sıkıntılara sebebiyet vermekte dolayısıyla bu konunun açıklığa
kavuşmasında yarar bulunmaktadır.
KAYNAKÇA
Gelir İdaresi Başkanlığı (20.07.1995). 49 Seri Nolu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliği
Gelir İdaresi Başkanlığı (30.03.1996). 53 Seri Nolu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliği
Gelir İdaresi Başkanlığı (14.04.2012). 117 Seri Nolu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliği
Gelir İdaresi Başkanlığı (21.06.2012). 63 Seri Nolu Katma Değer
Vergisi Sirküleri
T.C. Yasalar (25.10.1984). 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (18563 sayılı)
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AVANS KÂR PAYI DAĞITIMININ ESASLARI VE
VERGİLENDİRİLMESİ
Aydın KOCA*
GİRİŞ
Kurumların hesap dönemi sona ermeden,kâr veya zarar belirlenmeden,
hesap dönemi içinde ara dönemlerde oluşacak kârı belirli şartlar altında ortaklara dağıtılması imkânı avans kâr payı dağıtımı müessesi ile sağlanmış
bulunmaktadır. Halka açık olan şirketlerin avans kâr payı dağıtımı ilkeleri
Sermeye Piyasası Kanunu ile düzenlenmişken halka açık olamayan şirketlerin de avans kâr payı dağıtması 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile
mümkün hale gelmiştir. Halka açık olmayan şirketlerin avans kâr payı dağıtımının esasları genel olarak YTTK ile belirlenmekle bitlikte Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Kâr payı Avansı Dağıtımı Hakkında
Tebliğ ile avans kâr payı dağıtımının koşulları ve hesaplaması ile ilgili hükümler yer almaktadır. Diğer taraftan 6 ve 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi
Genel Tebliğleri ile avans kâr payı dağıtımın vergilendirme boyutu belirlenerek hesap dönemi sona erdikten sonra tespit edilen nihai kurum kazancının avans kâr payı dağıtımı yapıldığı ara dönem kârından az çıkması veya
kurumun zarar etmiş olması durumlarında, ortaklara avans olarak dağıtılan
tutarların geri çağrılacağı ve söz konusu tutarlar üzerinden transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerinin uygulanacağı
düzenlemeleri örneklerle açıklanacaktır. Halka açık olan şirketlerin avans
kâr payı dağıtımı ayrı bir çalışma konusu olup bu çalışmamızda sadece
halka açık olamayan şirketlerin avans kâr payı dağıtımı esasları ile vergisel
boyutu ele alınmıştır.
I-YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÖNÜNDEN AVANS KÂR
PAYI DAĞITIMI
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nda halka açık olmayan anonim şirketlerde avans kâr payı dağıtımına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktaydı. Halka açık olan şirketlerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında yer verilmektedir. 02.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı
Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK)ile halka açık olmayan anonim şirketlerde ortakların avans kâr payı alabilmelerinin yolu açılmış bulunmaktadır.
*

Vergi Müfettiş Yardımcısı
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6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’ da şirket ortaklarının şirketten
borçlanması yasaklanırken 6102 sayılı YTTK ile belli şartlar altında ortakların şirketten borçlanabilmelerinin yolu açılmıştır. YTTK’ nin 358.
maddesi ile “Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş
borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı
geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.” Hükmü getirilerek ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmeleri ile birlikte diğer şartlarında oluşması durumunda şirketten borçlanabileceklerdir.
YTTK’ nın 509. maddesiyle kâr payı ve avans kâr payı düzenlemesine
yer verilmiştir. Mezkûrmaddede yer alan düzenlemeler şu şekildedir:
(1) Sermaye için faiz ödenemez.
(2) Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden
dağıtılabilir.
(3) Kâr payı avansı, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir tebliği ile düzenlenir.
Maddenin ikinci fıkrasında kullanılan “net dönem kârı” ile bilanço zararı düşüldükten sonra kalan kâr kast edilmiştir. Anonim şirketlerde bilançoda geçmiş yıl zararı varken yıllık kâr dağıtımı yapılamaz. Bu yasağın
amacı sermayenin korunması ilkesi gereğidir.
Ayrıca YTTK’ nın 644. maddesiyle Kanunda yapılan düzenlemelerden
bir kısmının limited şirketlere de uygulanacağı düzenlenmiştir. Mezkur
maddenin b fıkrası “Feshe ilişkin 353 üncü madde, şirkete karşı borçlanma
yasağına ilişkin 358 inci madde, müdürlerin yakınlarının şirkete borçlanmasına ilişkin 395 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi
hükümleri, kâr payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrası.”
Şeklindedir. Bu düzenleme ile limited şirket ortaklarına da kâr payı avansı
dağıtılabilmesi imkânısağlanmıştır. Böylelikle; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve limited şirketler kâr payı avansı
dağıtabileceklerdir.
II-AVANS KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞİ
(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 09.08.2012)
6102 sayılı YTTK’ da avans kâr paylarına ilişkin düzenlemeler kanunun 509. maddesinde düzenlenmiş olup, Sermaye Piyasası Kanununa tabi
olmayan şirketlerde (halka açık olmayan şirketler) kâr payı avansının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bir tebliği ile düzenlenmesi öngörülmüştür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığının teşkilat ve görevlerine dair çıkarılan
640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2. maddesinde yer alan
hükümle; mevzuatta Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılmış olan atıfların
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çıkaracağı tebliğ ile avans kâr payı
dağıtımının usul ve esaslarını belirlenmiş olup, ilgili bakanlık tarafından
09 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede “Kâr payı Avansı
Dağıtımı Hakkında Tebliğ” yayımlamıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 09 Ağustos 2012
tarihinde yürürlüğe giren “Kâr payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” de
yer alan düzenlemeler aşağıda yer aldığı şekilde özetlenmeye çalışılmıştır.
2.1.Tebliğin Kapsamı ve Önemli Tanımlamalar:
Mezkûr Tebliğ hükümleri, 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır. Tebliğde yer alan
bazı önemli tanımlamalar konunun dada iyi kavranması bakımından aşağıda açıklanmıştır.
Kâr payı;net dönem kârı veya serbest yedek akçeler üzerinden ortaklara ve kâra katılan diğer kimselere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen
tutarı,
Kâr payı avansı; kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden bu tebliğ hükümlerine göre
hesaplanan tutarı,
Ortak: Anonim şirketlerin pay sahiplerini, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklarını,
Serbest yedek akçe; genel kanuni yedek akçelerin sermayenin veya
çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği
ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeler
olarak tanımlanmıştır.
2.2. Kâr payı Avansı Dağıtım Esasları:
Tebliğe göre halka açık olmayan söz konusu şirketlerin kâr payı avansı
dağıtabilmeleri için aşağıdaki iki şartı yerine getirmiş olmalıdırlar:
1. Şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar
alınması,
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2. Kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç,
altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş
olmasıdır.
Şirket genel kurulunca, kâr payı avansı dağıtılacak hesap dönemi içinde yapılacak genel kurul toplantısında karar alınır. Kâr payı avansı dağıtılması kararı, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde
sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu; limited şirketlerde ise toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.
Ayrıca, ilgili hesap dönemi öncesinde ödenen kâr payı avanslarının, ilgili
olduğu yılın net dönem kârından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan, şirket genel kurulunca kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı avansı
ödenmesine karar verilemez.Oy çoğunluğu olmadan alınacak kararların
hukuki bir geçerliliği bulunmayacaktır.
Mezkûr tebliğin 6. maddesi ile şirket genel kurulunca kâr payı avansı
dağıtımına karar verildiği durumda bu kararın taşıması gereken hususlar
belirtilmiş olup, maddeler halinde şu şekildedir:
a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda,
net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait
bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest
yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı
üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.
b)İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde
dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine
ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.
2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının
dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe
tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine
ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.
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Ayrıca ilgili hesap dönemi öncesinde ödenen kâr payı avanslarının, ilgili olduğu yılın net dönem kârından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan, şirket genel kurulunca kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı avansı
ödenmesine karar verilemez.
2.3. Kâr payı Avansı Ödemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar:
Kâr payı avansı tutarları genel kurul kararını izleyen en geç 6 hafta
içerisinde ödenir. Fazladan ödenen kâr payı avanslarının ortaklardan tahsil
edilerek şirkete iadesine ilişkin işlemler yönetim organınca yerine getirilecektir.
Kâr payı ödemelerinde dikkat edilecek hususlar ise mezkûr tebliğin 8.
maddesi ile aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
1. Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla ortaklara payları oranında ödenir.
2. Kâr payı avansı, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir. Ancak;
 İntifa senedi sahiplerine,
 ortak olmayan yönetim organı üyelerine
 ortaklar dışında kâra katılan diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez.
3. Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları halinde söz konusu borç ortağa ödenecek kâr payı avansından mahsup
edilir.
4. Bir hesap döneminde kâr payı avansı dağıtan ve ardından sermaye
artırımı gerçekleştiren şirket, aynı hesap döneminde tekrar kâr payı avansı
dağıtmak istediğinde aşağıda belirtilen esaslara uyar.
a) Sermaye artırımı sonrasında yapılacak kâr payı avansı ödemesinde, yeni ortaklara öncelik verilir.
b) Söz konusu öncelik, eski ve yeni ortakların dönem içerisinde her
pay için aldıkları toplam kâr payı avans tutarları eşitleninceye kadar devam
eder.
c) Eski ve yeni ortakların hesap dönemi içerisinde her pay için aldıkları toplam kâr payı avans tutarları eşitlendikten sonra, kalan kâr payı avansı tutarı veya bir sonraki ara hesap döneminde ödenecek kâr payı avansı
tutarı mevcut ortaklara payları nispetinde ödenir.
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İkinci fıkrada görüleceği üzere, şirketin ortağı olmayan ve sadece
kârdan pay alan kimselere avans kâr payı dağıtılamayacaktır. Ayrıca 3.
fıkrada belirtildiği üzere, aynı anda ortakların şirketten borçlanması ve kâr
payı avansı almaları engellenmiş olmaktadır.
2.4. Dağıtılacak Kâr payı Avans Tutarının Hesaplanması:
Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının,
vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri
ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem
kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.
Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması halinde dağıtılacak kâr payı avansı tutarı önceki ara dönem veya dönemlerde
ödenmiş olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanır. Ödenecek
kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.
Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasına İlişkin tablo ise aşağıdaki gibidir.
Ara Dönem Kârı
Geçmiş Yıl Zararları (-)
Kurumlar Vergisi (-)
Gelir Vergisi Kesintileri (-)
Diğer Vergi ve Benzerleri (-)
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler1 (-)
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler2 (-)
İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar* (-)
İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar* (-)
Kâra Katılan Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar* (-)
Varsa Daha Önceki Ara Dönemlerde Ödenen Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler3(-)
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI
Ortaklara ödenecek kâr payı avansı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
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Oluşan ara dönem kârı – (Geçmiş yıl zararları + Vergi, fon ve mali
karşılıklar + Yedek akçeler + Varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi
sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarlar) / 2
Örnek:1
Poyrazoğulları Kayısı A.Ş’ nin 2012 yılı 2. geçici vergi döneminde (6
aylık) Ticari bilanço kârı2.500.000 TL, Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun
uygulanmasında kanunen kabul edilmeyen giderleri ise 500.000 TL’dir.
Şirketin ödenmiş sermayesi 10.000.000,00 TL olup,1. tertip yasal yedek
akçe sınırına ulaşılmamıştır. Şirketin geçmiş yıl zararlarıbulunmamaktadır.
Şirket genel kurulu, 2012 yılı 2. geçici vergi döneminde doğanticari kâr
üzerinden ortaklara avans kâr payı dağıtımına karar vermiştir. Buna göre
dağıtılacak avans kâr payı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

(a) Ticari Bilanço Kârı
(b) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri
(c) Kâr ve İlaveler Toplamı (a+b)
(d) Hesaplanan Kurumlar Vergisi (c * %20)
(e)KALAN(a-d)
(f) I. tertip Yedek Akçe (a * %5)
(g) Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutar (e – f)
(h) Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın
Yarısı (g/2)
(ı) Dağıtılabilecek Kâr Payı Avansı Tutarı
(i) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçeler (ı * %10)
(j) Ödenecek Kâr Payı Avansı Tutarı (ı – i)
(k) GVK md. 94/6-b-i (j*%15)
(l)Ortaklara Dağıtılacak Net Avans Kâr Payı (j-k)

2.500.000,00
500.000,00
3.000.000,00
600.000,00
1.900.000,00
125.000,00
1.775.000,00
887.500,00
887.500,00
88.750,00
798.750,00
119.812,50
678.937,50

III. AVANS KÂR PAYI DAĞITIMININ VERGİSEL BOYUTU
05.05.2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 nolu
Kurumlar Vergisi GenelTebliği ile 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliğ’in Avans Kâr payı Dağıtımı başlıklı 15.6.6bölümünü değiştirilerek
halka açık olmayan şirketlerce de dağıtılan kâr payı avansına ilişkintekrardan bir düzenleme yapılmıştır. Hatırlanacağı üzere daha önce 1 Nolu-
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Kurumlar VergisiTebliğinin “15.6.6 Avans Kâr payıDağıtımı”na ilişkin
bölümünde yapılan düzenlemeye ilişkin Danıştaytarafından, 6762 sayılı
TTK’da (eski TTK) ve 5520 sayılı KVK’da buna ilişkin bir düzenlemeninolmaması gerekçesiyle önce yürütmesinin durdurulması kararı (Danıştay
4. Dariresi, 18.10.2007) verilmiş daha sonra isehukuka aykırı görülerek
iptal edilmiştir. (Danıştay 4. Dairesi, 30.04.2008)
Maliye Bakanlığı kararı temyiz etmişse de, bu talep, Danıştay Vergi
Dava Daireleri Kurulu’nun 16.04.2010 tarih E.2009/285 K.2010/202 sayılı
kararıyla reddedilmiştir
Ancak 6102 sayılı Kanunun (Yeni TTK) 509. maddesi ile kâr payı
avansdağıtımına ilişkin düzenleme yapılmış ve Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketlerde kâr payı avans dağıtımına ilişkin düzenleme
yapmak yetkisi Sanayi ve TicaretBakanlığına vermiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da yasanın kendisine verdiği bu yetkiyikullanarak 9 Ağustos
2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede “Kâr Payı Avansı DağıtımıHakkında Tebliğ” yayınlamıştır. Mezkûr tebliğde yer alan düzenlemeler
makalenin önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Aynı şekilde 6102 sayılı kanunla yapılan bu düzenlemedenhareketle,
Maliye Bakanlığı da, konuya ilişkin 05.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ile 1 Seri No.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ’inAvans Kâr payı Dağıtımı başlıklı 15.6.6
bölümünü değiştirilerek halka açık olmayan şirketlercede dağıtılan kâr
payı avansına ilişkin düzenleme yapılmıştırSöz konusu düzenlemeye göre
kurumlar vergisi mükelleflerince avans kâr payı dağıtımıyapılması halinde,
dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre vergikesintisi yapılacaktır. Kesilen vergiler, avans kâr payı dağıtımının yapıldığı
aya ait muhtasarbeyanname ile beyan edilecektir.
Avans kâr payı dağıtımında kurum ortakları açısından elde etme, kurumun yıllık safikazancının kesinleşip, kârın nakden veya hesaben dağıtıldığı, diğer bir ifadeyle avansın kârdağıtım kararı uyarınca dağıtılan kârdan
mahsup edildiği tarihte gerçekleşecektir. Ancak busüre, ilgili hesap dönemine ilişkin beyannamenin verilmesi gereken tarihi içeren hesapdöneminin sonunu geçemeyecektir.
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Örnek:2
2012 yılında avans kâr payı dağıtılması halinde, 2013 yılı sonuna kadar kâr dağıtımı için karar alınarak avans kâr paylarının mahsup edilmesi
gerekmektedir. Bu konuda genelkurul karar almamış olsa dahi, kârın elde
edilme yılı 2013 yılı olacaktır. Kâr payı elde eden gerçek kişi ortakların
elde ettikleri kazancın kanunda belirtilen istisna haddini geçmesi durumunda, 2013 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesi 2014 yılı 25 Mart
tarihine kadar beyan edilmesi gerekmekte olup, 2012 yılında avans kâr
payı üzerinden kesilerek beyan edilen vergilerin gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
3.1. Avans Kâr Payı Dağıtılması Halinde, Transfer Fiyatlandırması
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergi Kesintisi:
1 Nolu Kurumlar Vergisi Tebliğinin “15.6.6 Avans Kâr payı Dağıtımına ilişkin bölümünün 3. Paragrafında belirtildiği üzere, avans kâr payı
dağıtılması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacaktır. Hükmü yer almaktadır. Davamı
olan 4. paragrafında:
Ancak, hesap dönemi itibarıyla zarar doğması veya safi kazancın
avans olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, hükmünden
sonra gelmek üzere,
31/12/2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7. Nolu Kurumlar vergisi Genel Tebliği ile
…ilgili mevzuatına göre geri çağrılan tutarlara transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır. Cümlesi
eklenmiş bulunmaktadır. Maddenin davamı aynen korumuş olup;
Aynı husus, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinin bitiminde zarar doğması veya safi kazancın avans olarak dağıtımı
yapılan kârdan düşük olması halinde de geçerlidir. Bu nedenle, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın
inşaat ve onarım işleri ile uğraşan mükelleflerin, dağıtılabilecek avans
kâr payı tutarlarını, devam eden işlerin gerçekleşen maliyet ve hakedişleri arasındaki müspet farktan, kesinti suretiyle ödenen vergiler, varsa
geçmiş yıl zararlarının tamamı ile kanunlara ve esas sözleşmeye göre
ayrılmak zorunda olan yedek akçeler düşüldükten sonra kalan kısmın
yarısı üzerinden hesaplamaları gerekmekte olup bu hesaplamanın yaMAYIS - HAZİRAN 2013
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pılması için ayrıca bir bilanço düzenlemesine gerek bulunmamaktadır.
Şeklindedir.
Mezkûr tebliğ hükümleri dikkate alındığında, kâr payı avansı dağıtılması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak hesap dönemi itibari ile zarar doğması
veya safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması
halinde ortaklardan geri alınan kâr payı avans tutarına transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır.
Kurumlar vergisi mükelleflerince avans kâr payı dağıtımı yapılması halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre
vergi kesintisi yapılacak ve kesilen vergiler avans kâr payı dağıtımının yapıldığı aya ait muhtasar beyanname ile beyan edilecektir. Başka bir ifade
ile dağıtılan avans kâr payı tutarı üzerinden elde edenin hukuki niteliğine
göre GVK’nın 94/6/b ve KVK’nun 15 ve 30. maddelerine göre işlem yapılacaktır. Yani avans kâr payı dağıtılan ortakların tam mükellef kurum
ya da Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde
eden dar mükellef kurum olması halinde yapılan avans kâr payı ödemeleri
üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak, diğer ortaklara yapılan ödemeler
üzerinden ise %15 vergi kesintisi yapılacaktır.
Hesap dönemi itibarıyla zarar doğması veya safi kazancın avans olarak
dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır. Diğer bir anlatımla
avans kâr payı dağıtımının vergisel olarak eleştiriye konu olmaması için,
zarar doğmaması ve safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan kardan
büyük olması gerekmektedir. Aksi halde ortak, şirket parasını kullanmış
sayılacak ve şirket adına faiz tahakkuku yapılması gerekecektir. Ayrıca bu
faiz üzerinden KDV hesaplanması gerekeceği muhakkaktır.
Yeni TTK ve Kâr payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ hükümleri
dikkate alındığında: ilgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr
payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda,
net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek
akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde
fazla ödenmiş olan kâr payı avansları yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.
Aynı şekilde, ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
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varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile
serbest yedek akçeler öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak,
bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamı yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar
tarafından şirkete iade edilecektir. Dolayısıyla, avans kâr payı dağıtımının
yapıldığı hesap dönemi itibariyle zarar doğması veya safi kazancın avans
olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, dağıtımı yapılan
avans kâr payının tamamı için değil, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan
genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerden karşılanamayan
kısmı için ancak transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
hükümlerinin uygulanması yoluna gidilebilecektir.
Örnek:3
Şimal A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibari ile düzenlemiş olduğu ara
dönem mali tablosuna göre oluşan kâr payı avans tutarı aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.
(a) Ara Dönem Ticari Bilanço Kârı
2.425.000,00
(b)Geçmiş Yıl Zararları
425.000,00
(c) Hesaplanan Kurumlar Vergisi[ (a–b) * %20]
400.000,00
(d) I. tertip Yedek Akçe (a * %5)
121.250,00
(e) Ana sözleşmeye göre ayrılan yedek akçeler
28.750,00
(f) İmtiyazlı Paylar İçin Sözleşme Gereği Ayrılan
50.000,00
(g) Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutar
1.400.000,00
[a-(b+c+d+e+f)]
(h) Dağıtılabilir Kâr payı Avansı (g/2)
700.000,00
(İ) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçeler (h * %10)
70.000,00
(J) Ödenecek Kâr Payı Avansı Tutarı (h – i)
630.000,00
Kurum tarafından 630.000,00-TL tutarındaki kâr payı kurum ortaklarına dağıtımı 25.04.2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Dağıtım şu şekilde olacaktır.
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’ de bulunan tam mükellef ortak (A) kurumuna % 50 hissesi karşılılığında 315.000,00-TL,
İkametgâhı Türkiye’ de bulunan gerçek kişi ortaklardan Yıldız Hanım’a
% 20 hissesi karşılığında 126.000,00-TL kâr payı avansı dağıtımı sırasında
Gelir Vergisi Kanunu’ nun 94/6-b-i maddesi gereği %15 oranında gelir
vergisi kesintisi yapılarak 107.100,00-TL net ödeme yapılmıştır.
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İş yeri İstanbul’ da bulunan kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan
dar mükellef kurum ortaklarından (C) kurumuna % 15 hissesi karşılığında
94.500,00-TL,
Türkiye’ de işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan Almanya mukimi
dar mükellef kurum ortaklarından (D) kurumuna % 5 hissesi karşılığında
31.500,00-TL, avans kâr payı dağıtımı sırasında Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 30. Maddesi gereği % 15 oranında 4.725,00-TL gelir vergisi kesintisi yapılarak 26.775,00-TL net ödeme yapılmıştır.
İran vatandaşı ve İran’ da ikamet etmekte olan gerçek kişi ortak Aref
Arsalan’ a % 5 hissesi karşılığında 31.500,00-TL, avans kâr payı dağıtımı
sırasında Gelir Vergisi Kanunu’ nun 94/6-b-ii maddesi gereği % 15 oranında 4.725,00-TL gelir vergisi kesintisi yapılarak 26.775,00-TL net ödeme
yapılmıştır.
Malatya’ da faaliyet gösteren Kayısı Irklarını Zenginleştirme Vakfı’
na % 5 hissesi karşılığında 31.500,00-TL, avans kâr payı dağıtımı sırasında Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 15. maddesi gereği % 15 oranında
4.725,00-TL gelir vergisi kesintisi yapılarak 26.775,00-TL net ödeme yapılmıştır.
Ortaklar açısından avans kâr payının elde edildiği tarih, avans kâr payının dağıtıldığı ilgili hesap dönemine ilişkin beyanname verilmesi gereken
yılın son günü olan 31.12.2014 tarihini geçemeyecektir. Ayıca kâr payı
elde eden kurum ve kişiler 2014 yılında ettikleri kâr paylarını 2015 yılında
Mart veya Nisan aylarında (Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmalarına göre) beyan edecekleridir.
Kurum tarafından verilecek olan 2013 hesap dönemine ilişkin kurumlar
vergisi beyannamesinde 800.000,00-TL zarar ettiği tespiti durumunda ve
bu zararın serbest yedek akçelerden karşılanamaması durumunda ortaklara dağıtılan avans kâr payları geri çağrılacak olup 7. Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği hükümlerine göre geri çağrılan tutarlara transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır.
Geri alınan tutarlar kurum ortaklarına verilen borç niteliğinde olacaktır.
Avans kâr payı dağıtıldığı dönemden geri alındığı tarihe kadar kurum tarafından uygulanacak emsal faiz oranı üzerinden ortaklar adına fatura düzenlenecektir. Ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 ve 4.
maddeleri çerçevesinde, kurum tarafından ortaklara veya ortakların ilgili
bulunduğu tüzel kişilere ödünç para kullandırılması işlemi bir finansman
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hizmeti olup KDV uygulanmasını gerektirecektir. Bu durumda mükellef
kurum tarafından ortaklara finansman hizmeti sağlandığı dönemde adatlandırma işlemi yapılarak bulunacak matrah üzerinden % 18oranında KDV
tatbik edilecektir.
Diğer taraftan kurum tarafından tevkif edilerek beyan edilen gelir vergisi stopaj tutarları genel hükümler çerçevesinde kuruma mahsup veya iade
edilecektir.
SONUÇ:
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nda halka açık olmayan anonim şirketlerde avans kâr payı dağıtımına ilişkin herhangi bir düzenleme
yer almamaktaydı. Halka açık olan şirketlerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında yer verilmektedir. 02.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) ile halka açık olmayan anonim
şirketlerde ortakların avans kâr payı alabilmelerinin yolu açılmış bulunmaktadır. Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve limited şirketler kâr payı avansı dağıtabileceklerdir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Kâr payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” ile avans kâr payı dağıtımının esasları ve sınırları belirlenmiştir. Şirketler avans kâr payı dağıtabilmeleri için ilgili hesap
döneminde üç, altı ve dokuz aylık ara dönem finansal tablolarına göre kâr
edilmiş olması ve bu kârın dağıtımına ilişkin genel kurul kararı alınması
gerekmektedir.
Kurumlar vergisi mükelleflerince avans kâr payı dağıtımı yapılması halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre,
göre GVK’nın 94/6/b ve KVK’nın 15 ve 30. maddelerine göre vergi kesintisi yapılacak ve kesilen vergiler avans kâr payı dağıtımının yapıldığı aya
ait muhtasar beyanname ile beyan edilecektir. Yani avans kâr payı dağıtılan ortakların tam mükellef kurum ya da Türkiye’de bir işyeri veya daimi
temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum olması halinde
yapılan avans kâr payı ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak,
diğer ortaklara yapılan ödemeler üzerinden ise %15 vergi kesintisi yapılacaktır.
Ancak, hesap dönemi itibarıyla zarar doğması veya safi kazancın avans
olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, ilgili mevzuatına
göre geri çağrılan tutarlara transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımı hükümleri uygulanacaktır.
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15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA
YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?
Dr. Resul KURT*
Gözde UYGUR**
I. GİRİŞ
Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475 sayılı İş Kanununa göre, yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı
verilebilmektedir.
Daha önce SGK tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını
bekleyen işçilerin kıdem tazminatı alabileceklerine ilişkin yazı verilmemekteydi.
Ancak, 10/07/2008 tarihli genel yazı ile 08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en
az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını,
08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaş
koşulu dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine getirdikleri tarihte, kıdem tazminatına ilişkin yazının
verilmesi yönünde uygulamanın değiştirilmesi uygun görülmüştür.
SGK tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen
sigortalılara 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesine göre ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ yazısı verilmektedir.
Bu şekilde başvuru yapılması halinde kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir. Ancak, sigortalının ihbar tazminatı hakkı olmayacaktır.
Özellikle son dönemlerde 15 yıl ve 3600 günü doldurup kıdem tazminatı alan çalışanların işten ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışmaya
devam etmeleri halinde anlaşmazlıklar yaşandığı ve çoğunlukla da konunun yargıya intikal ettiği görülmektedir.
Bu çalışmada Yargıtay kararları da dikkate alınarak 15 yıl ve 3600 gün
* SGK E. Başmüfettişi İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
** Denetçi
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sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı ödenmesi
konusunun ayrıntıları açıklanmıştır.
II. KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN KOŞULLARI
1475 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesi dışındaki tüm maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır. 1475 sayılı kanunda
gösterilen (ve aşağıda gösterilen) fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması
olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine
işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
Kıdem tazminatına hak kazanabilmenin koşulları 1475 sayılı İş
Kanunu’nun 14. maddesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
a) İşveren tarafından 4857 sayılı İş kanunun 25. Maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve
benzeri nedenler dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi,
b) İşçi tarafından 4857 sayılı İş kanunun 24. Maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi,
c) Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi,
d) İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan
yaşlılık, emeklilik, veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi,
e) Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile
iş sözleşmesini sona erdirmesi,
f) İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması,
g) Sosyal Sigorta Yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı yasa ile getirilen bir hükümle, 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer
şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını
tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları, halinde bir yıldan fazla
kıdemi olan iş kanunu kapsamındaki işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
III. 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ
Kademeli emeklilikle ilgili 4447 Sayılı Kanun’la 1999 yılında yapılan
yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün
sayısını doldurup yaşını doldurmayı bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı
verilmesi gerekmektedir.
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Buna ilişkin düzenlemede “506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen
yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci
maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık
süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile
işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçilere kıdem tazminatı ödenir” hükmü getirilmiştir.
SGK tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen
işçilerin kıdem tazminatı alabileceklerine ilişkin yayınlanan 10/07/2008 tarihli genel yazı ile, 08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için
aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık
süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını, 08/09/1999 tarihinden
sonra çalışmaya başlayanlar için ise 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaş koşulu dışında kalan
sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine
getirdikleri tarihte, kıdem tazminatına ilişkin yazının verilmesi yönünde
uygulamanın değiştirilmesi uygun görülmüştür.
SGK tarafından, 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen
sigortalılara 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesine göre ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ yazısı verilmektedir.
Bu şekilde 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir. Ancak, sigortalının
ihbar tazminatı hakkı olmayacaktır.
15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı ödendikten sonra, bir başka işyerinde çalışmasına engel bir
durum bulunmamaktadır.
T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2012/10954, K. 2013/909, T.
25.1.2013 sayılı kararında; “4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya
sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanılabileceği
hükme bağlanmıştır. O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriminde
bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik, malullük ya da toptan ödemeye hak kazanmış olması şarttır.
Bundan başka işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa bahsi geçen
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işlemler için başvurması ve bu yöndeki yazıyı işverene bildirmesi gerekir.
Böylece işçinin yaşlılık, emeklilik, mamullük ve toptan ödeme yönlerinden bağlı bulunduğu mevzuata göre hak kazanıp kazanmadığı denetlenmiş
olur. Öte yandan işçinin, sosyal güvenlik anlamında bu hakkı kazanmasının ardından, ilgili kurum ya da sandığa başvurmaksızın kıdem tazminatı
talebiyle işyerinden ayrılması ve bu yolla hakkın kötüye kullanılmasının
önüne geçilmiş olur. İşçi tarafından bağlı bulunduğu kurum ya da sandıktan tahsise ya da tahsis yapılabileceğine dair yazının işverene bildirildiği
anda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümü doğar. Faiz başlangıcında
da bu tarih esas alınmalıdır.
4447 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasına ( 5 ) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre,
işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi,
yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent
gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç
emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir.
Somut olayda hat sorumlusu olarak çalışan davalı 1475 sayılı Kanun’un
14. maddesinin birinci fıkrası ( 5 ) numaralı bendi uyarınca onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için 04.07.2011 tarihli
istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davalı
15.07.2011 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden
ayrılmış ve üç gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere
işe başlamıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada
çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı
kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan
bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan
işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini
aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” denilmek suretiyle bu şekilde 15 yıl ve
3600 günü doldurup işten ayrılan bir kişinin daha sonra başka bir firmada
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çalışmaya başlaması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.
IV. SONUÇ
SGK tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen
sigortalılara 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesine göre ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ yazısı verilmektedir.
Bu şekilde başvuru yapılması halinde kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir. Ancak, sigortalının ihbar tazminatı hakkı olmayacaktır.
Özellikle son dönemlerde 15 yıl ve 3600 günü doldurup kıdem tazminatı alan çalışanların işten ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışmaya
devam etmeleri halinde anlaşmazlıklar yaşandığı ve çoğunlukla da konunun yargıya intikal ettiği görülmektedir.
T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2012/10954, K. 2013/909, T.
25.1.2013 sayılı kararında 15 yıl ve 3600 günü doldurup işten ayrılan bir
kişinin daha sonra başka bir firmada çalışmaya başlaması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Bu karar
dikkate alındığında, çalışanın 15 yıl ve 3600 günü doldurup kıdem tazminatı aldıktan sonra başka bir işyerinde çalışlması durumunda işveren tarafından kıdem tazminatının iadesi talep edilemeyecektir.
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“GÖREVDAŞLIK” VE “ARTI GÜÇ” ZAMANI
İSMMMO seçimlerinin ardından; mesleğin ve meslektaşın geleceğine
pozitif katkı sağlamak için yoğun enerji harcanacak bir eşiğe girildi. Tespitler, projeler, yaklaşımlar ve öngörülerin hayata geçirilmesi, muzaffer ve
utkulu bir çizgiyi yakalamak, herkesin sinerjisiyle mümkün olacak.
Yahya ARIKAN*
İSMMMO Başkanı
23 YILLIK BİRİKİMLE..
Odamızın 25-26 Mayıs tarihinde yapılan seçimli genel kurul sonrası
oluşan yönetim tablosu, yarınlarda da mesleğimiz ve meslektaşımız için
yeni sayfalar açılmasına sağlam bir zemin yaratacaktır. Sorunların üstesinden gelinmesi için, gerek yönetimde, gerekse de Oda kurullarında görev
alan tüm meslektaşlarımın bu bilinçle sorumluluk alacakları açıktır.
Daha pozitif sonuçlar için, neler yapılması gerektiği konusunda atılacak adımların, bazı satır başlarıyla altını çizmek, vizyonumuz açısından
önemlidir.
Çünkü değerlerimizi unutmadan, hepimiz adına geleceğimize sahip
çıkmak tüm yöneticilerin ve sorumluluk alacak isimlerin bu mesleğe ve
Türkiye’ye borcudur.
Bugün, modern yapılar kurarak, mesleki güçlü teknolojik imkanlarla
donatıp dev bir markaya dönüştürdüğümüz İSMMMO’nun bu yapıyı daha
ileri taşıması gerekiyor.
Bunun için, angaryaların bitmesi, vesayete son verilmesi, oldu-bittilerin
yaşanmaması ne kadar önemliyse hep birlikte dayanışmayla gerçekleştirilecek yeni projeler de o kadar önemlidir.
Gördük ki, mesleğimizi dünden bugüne taşırken her alanda hayata geçirilen projelerle bir değer yaratabildik.
Eğitim tüm bu projelerin anası oldu. 23 yılı aşan bir sürede eğitimde
350 bin kişilik bir sayıya ulaşıldı.
Meslek mücadelemizde haksız rekabetle savaşmaya verilen öncelik,
mesleğimizde kurumsallaşma gibi yaşamsal adımlar ve adeta üretim mer* İSMMMO Başkanı
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kezlerine dönüştürülen çalışma komitelerimizle, ortak akılla ortak çözümler geliştirilen Danışma Meclisi’yle, meslekte uzmanlık alanları yaratan
İSMMMO Akademi’yle büyük yol aldık.
Resmi web sitemizdeki dev bilgi ağı, interaktif hizmetler, yayınlar, toplumsal ve mesleki raporlarla, bağımlı ile serbest çalışan arasında ayrımcılık gözetmeyen yaklaşımlarla, haklarımız için gerektiğinde meydanlara
çıkan kararlılıkla bugünlere ulaştık.
TALEPLERİMİZ NELER ?
Taleplerimizi her zeminde yüksek sesle dile getirdik.
Meslektaş ve mesleğin geleceği adına, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı
ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen ve çözüm beklenilen taleplerimiz
şunlardı:
• Angaryalar kaldırılsın.
• Başta 5/4 olmak üzere meslek yasamızın antidemokratik hükümleri
kaldırılsın.
• Sınav mağdurlarının ek sınav talebi yerine getirilsin.
• Bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüzlük cezaları kaldırılsın.
• Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılsın.
• Son dönem geçici vergi beyanı kaldırılsın.
• Denetim sürecinde yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri alınmasın.
• E-beyanname şifresi mükelleflere değil, yalnızca meslek mensuplarına verilsin.
• Meslek mensubunun KDV yükü azaltılsın.
• Beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili parasal sınırlandırılmalar kaldırılsın.
• Serbest meslek uygulamasında gelir KDV çelişkisi düzeltilsin.
• Ücret tarifesinin yayınlanması yetkisi TÜRMOB’a bırakılsın.
• Bakanlık vesayetine son verilsin.
KAPALI DEVRE,TEK SESLİ,KAYIRMACI ANLAYIŞ KABUL
EDİLEMEZ
Çok iyi bilindiği gibi, biz taleplerimizi Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na ileterek çözüm beklerken mesleğin geleceğini karartacak gelişmeler yaşandı. 660 Sayılı Kanun Hükmündeki
Kararname ile bir gecede hayata geçirilen Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
10
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Denetim Standartları Kurumu ile hem mesleğimiz hem de Türkiye’nin geleceğine büyük bir darbe vuruldu. Oysa 90 bin Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir; “Şeffaf, denetlenebilir ve kayıtlı bir
ekonomi” idealinde Türkiye’miz için “Bağımsız Denetim”e odaklanmıştı.
“Saydamlık, katılımcılık ve adalet” ilkeleriyle hareket etmesi için büyük yetkilerle donatılan KGK bütünüyle “Kapalı Devre”, “Tek Sesli” ve
“Kayırmacı” bir anlayışla meslektaşımızın karşısına çıktı.
Ve bu kurum, bırakalım meslek örgütlerini, resmi kamu kurum ve kuruluşlarının bile öneri ve görüşlerini dikkate almadı. Yayınladığı “Bağımsız
Denetim Yönetmeliği” ile Türkiye ekonomisinin geleceğini açıkça zora
soktu. Zorlu ve sistemli bir eğitim ile kazanılmış bilgi ve becerilere sahip,
genç meslek mensuplarımızı tartışmasız bir şekilde mağdur etti.
Bu nedenle “adaleti, katılımcılığı, saydamlığı” esas alan yeni bir yönetmeliğin hazırlanmasını istedik.
Yeni yapılacak yönetmelikte 3 önerimiz oldu;
1. “Denetim yetkisi, getirilecek kalite, güvence koşulları dahilinde çatı
örgütümüz TÜRMOB tarafından ruhsatlandırılmış tüm meslek mensupları
için geçerli olsun.
2. Mesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi Birliğimizin
kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale edilmesin, “Birliğimizle işbirliği” yapılsın.
3. KGK, harç, hizmet bedeli, mühür ve benzeri konularda yasal dayanağı olmayan yetkiler kullanmaktan vazgeçip paydaşların katılımına ve
denetimine açık bir yönetim tarzı sergilesin.
Ancak, “Türkiye’de bağımsız denetimin dünya gerçeklerine uygun gereği gibi yapılmasına zemin hazırlayacak” “duyarlılık” için ise hâlâ bekleniyor.
TÜRMOB ve İSMMMO olarak KGK’ya açılan dava da sürüyor.
Dava gerekçesinde dört yaklaşım öne çıkmıştı.
• Gençlerin önü tıkanarak sınav getirilmesi,
• Ayrımcılığa devam edilmesi,
• TÜRMOB eğitimlerinin kabul edilmemesi,
• TÜRMOB’un yapacağı işleri üstlenilmesinin hukuka aykırı olduğu,
savunuldu.
Çok uzak olmayan bir tarihte demokratik ve hukuksal bir zeminde bu
sorunların aşılacağına inanıyoruz.
MAYIS - HAZİRAN 2013
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ÜLKEMİZ VE MESLEĞİMİZ İÇİN
Yeni dönemde gerçekleştirilecek iddialı projeler ve büyük enerji ister
istemez burada da bir sinerji yaratacaktır.
Biliyoruz ki, muhasebe camiasının, “yeniliğe açık, eğitime değer veren
ve bilgiyi paylaşan” üç önemli özelliği aynı zamanda mesleğin büyük gücüdür.
Haksız rekabet, tahsilat, düşük ücret, iş yoğunluğu ve gelecek kaygısının meslektaşlarımızın temel sorunlarını oluşturduğundan çıkarımla, her
türlü popülist yaklaşımdan uzak, serbest çalışanlar, bağımlı çalışanlar ve
gençlerin geleceği için atılacak adımlar vardır.
Serbest çalışan üyelerimiz için;
• Güçlerin birleştirilmesi,
• Kurumsallaşmanın sağlanması,
• Uzmanlaşmanın sağlanması,
• Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’nın kullanımı,
• Zamana Dayalı Ücret Tarifesi’nin hayata geçirilmesi,
önemlidir.
Halen;
Güçleri Birleştirme ve Kurumsallaşma Projesi hazırlanmış ve
İSMMMO’da bir birim oluşturulmuştur. Şimdi eğitimlere, ardından da
meslektaşlarımızın teşvik edilmesine ve uygulanmasına başlanacaktır.
Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı ise hazırlanmış ve uygulamadadır.Herkesin zorunlu olarak uygulayabilmesi için “zorunlu meslek
kararı”na ihtiyaç vardır.
Zamana Dayalı Ücret Tarifesi’nin altyapısı oluşturulmuş. Yazılımın
ve “ yönetmeliğinin” çıkarılması zamanı gelmiştir.
Bu projeler hayata geçtiğinde haksız rekabet ve düşük ücret sorunu ortadan kalkacaktır. İş yoğunluğu ise sorun olmaktan çıkacaktır.
Bağımlı çalışan Üyelerimiz için de;
Öncelikle mesleki unvanlarını işyerlerinde kullanma imkânı sağlanmalıdır.Ayrıca kariyerlerini geliştirici eğitimlerin yapılması da kaçınılmazdır.

12
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Gençlere ise;
Dün olduğu gibi yarınlarda da özel önem verilecek.
Yeni işe başlayan meslektaşlar için Kariyer Merkezi oluşturulacak ve
piyasa koşullarına ayak uydurmaları sağlanacaktır.
Ve gençlerimizin eğitimini ve enerjisini yok sayan KGK’yla mücadeleye de sonuna kadar devam edilecektir.
Özetle, tüm bunlarla meslektaşımızın saygınlık ve imajı, hem ülkemizde, hem de uluslararası düzeyde olması gereken noktaya gelmiş olacaktır.
Mesleğimizde demokratikleşme olmazsa olmamızdır.
Bu nedenle, meslek yasamızın demokratikleştirilmesinin de takipçisi
olunacağı tartışılamazdır. TÜRMOB yönetiminde; 5’e 4 olarak şekillendirilen, anti demokratik düzenlemeler bugün büyük bir demokrasi ayıbıdır.
Ortada büyük bir hukuksuzluk vardır. Yönetimde; 86 bin kişilik serbest
muhasebeci mali müşavirleri temsilen 4 kişi varken, 4 bin mali müşaviri
5 kişinin temsil etmesi kabul edilemezdir. Birlik başkanının YMM olmak
zorunluluğu da demokrasi ayıbı, açık hukuksuzluktur. Siyasetin gölgesi,
mesleki örgütlenme ve yönetimlerin şekillendirilmesinden acilen çekilmelidir.
Yine, mesleğimizin yönetim organlarının seçimlerinde uygulanan ve
Türkiye ve dünyadaki meslek odalarında başka hiçbir yerde örneği olmayan Nispi Temsil sisteminden de vazgeçilmelidir.
Sistemin meslek odalarının yapılarına ve işlevlerine uygun olmadığı artık çıplak gözle de görülebiliyor.
Odalarda siyasetçilerin ve siyasetin zaferi, ne mesleğimiz, ne de Türkiye için asla olumlu bir sonuç yaratmayacaktır.
SONUÇ
Tüm bu tespitler, projeler, yaklaşımlar ve öngörülerle meslek mücadelesinde, meslektaşın geleceğine pozitif bir katkı sağlamak için yoğun enerji
harcanacak bir eşikte olunduğu gerçektir. Burada muzaffer, utkulu bir çizgiyi yakalamakta herkesin sinerjisiyle mümkün olacaktır.
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MEZUN OLAN LİSE ÖĞRENCİSİNE İLAVE 120 GÜN DAHA
SGK’DAN SAĞLIK YARDIMI ALMA İMKÂNI GELDİ
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ
Ülkemizde, sosyal güvencesi olup hayatta olan anne veya babaları üzerinden genel sağlık sigortalısı olan lise veya dengi okul (açık lise,mesleki
açıklise, çıraklık, iş okulu vb. dâhil)öğrencileri olduğu gibi, vefat eden
anne veya babaları üzerinden bağlanan yetim aylığından (ölüm aylığı) dolayıgenel sağlık sigortalısı olan lise veya dengi okul öğrencileri de bulunmaktadır.
Üstteki paragrafta tarifi yapılan lise öğrencilerinden ilkine, SGK mevzuatında “bakmakla yükümlü olunan kişi” denilmekte iken, ikincisine
“hak sahibi kişiler”(yetim aylığı alanlar) denilmektedir. Lise veya dengi
okul öğrencilerinin SGK’nınsağladığı genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanırken, çok önemli bir sorunları bulunmaktaydı. Bu sorun; lise
ve dengi öğrenimini tamamlayanlardan aynı yıl içerisinde yükseköğrenime
başlayan öğrenciler, mezuniyet tarihi ile yükseköğrenime başladıkları tarih
arasında genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalmakta, hatta bunlara genel sağlık sigortasından borç tahakkuk ettirilmekteydi.
19.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı yasayla (T.C. yasalar, 19.01.2013),
5510 sayılı yasanın 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasına; “Ayrıca, lise
ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya
hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini
izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.”hükmü eklenerek, lise veya dengi
okullardan mezun olanlara, hiçbir koşula bağlı olmadan ilave 120 gün daha
genel sağlık sigortalısı olma hakkı tanınmıştır. Bu makale çalışmamızda,
lise öğrencilerine yeni getirilen bu imkânın koşullarını açıklamaya çalışacağız.

* SGK Başmüfettişi
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II- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN LİSE ÖĞRENCİLERİNE
6385 SAYILI YASAYLA GELEN HÜKÜMLERİN UYGULAMASI:
Bakmakla yükümlü olunan kişi kavramının, lise veya dengi okul öğrencileri için SGK mevzuatına göre neyi ifade ettiği, 5510 sayılı yasanın 3/10
uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bakmakla yükümlü olunan
kişi; sigortalı sayılmayan, isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan, 20 yaşını doldurmamış
lise ve dengi öğrenim veya 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde
meslekî eğitim gören, hayattaki anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alan,kişileri (öğrencileri) ifade etmektedir.
Bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla, anne veya babaları üzerinden
SGK’dan sağlık yardımı alan lise öğrencileri, 19.01.2013 tarihli ve 6385
sayılı yasadan önce, mezun oldukları tarihten bir gün sonrasında bile
SGK’dan sağlık yardım alma hakları ortadan kaldırılıyordu. Ancak,
6385 sayılı yasayla lise ve dengi okulu bitiren öğrencilere, mezun oldukları tarihten itibaren 120 gün daha sağlık yardım alma hakkı getirildi.SGK, 6385 sayılı yasa uygulamalarını 08.04.2013 tarihli ve 2013/20
sayılı genelgeyle açıklamış bulunmaktadır. Söz konusu genelge hükümlerine dikkat edildiğinde, Biz de, bu makale çalışmasında anılan genelge
hükümleri doğrultusunda örneklerle konuyu izah etmeye çalışacağız.
Örnek 1:Lise veya dengi bir okulda öğrenim gören ve 28/02/2012 tarihinde18 yaşını dolduran öğrencinin 30/6/2013 tarihinde mezun olması
nedeniyle, sağlık hizmetinden son yararlandırılma tarihi olan 30/6/2013
tarihine 120 gün daha ilave edilerek, 28/10/2012 tarihine kadar bakmakla
yükümlü olunan kişi sıfatıyla sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam
edecektir.
Örnek 2: Lise veya dengi bir okulda öğrenim gören ve 30/6/2012 tarihinde mezun olan, aynı zamanda 20 yaşını 31/8/2012 tarihindedolduran
öğrenci, en fazla 20 yaşını doldurduğu tarih olan 31/8/2012 tarihine kadar
bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir.
Örnek 3: Lise veya dengi bir okulda öğrenim gören, 28/2/2012 tarihinde18 yaşını dolduran ve Haziran döneminde mezun olamadığı için bütünleme sınavı nedeniyle 31/8/2012 tarihinde mezun olan bir öğrencinin sağlık hizmetinden yararlandırılma tarihi öğrenciliğinin sona erdiği 31/8/2012
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tarihinden itibaren 120 gün daha ilave edilerek 29/12/2012 şeklinde belirlenecektir.
Örnek 4: Öğrencinin getirdiği belgedeki öğrenim sona erme tarihi
20/6/2013 olması halinde SPAS Süreli Kayıt Giriş Ekranında bu tarihe 120
gün ilave edilerek sağlık hizmetlerinden yararlanacağı son tarih18/10/2013
olacaktır.
Örneklerden çıkarılacak sonuç şudur;bakmakla yükümlü olunan lise
öğrencileri, mezuniyet tarihlerinden itibaren 20 yaşını doldurmamışlarsa,
SGK’ya müracaat etmeleri halinde, bütünlemeyle mezun olsalar dahi,
mezuniyet tarihlerinden itibaren, hiçbir şarta bağlı olmadan 120 gün daha
SGK’dan sağlık yardımı alabilirler.
III- HAK SAHİBİ OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNE 6385 SAYILI
YASAYLA GELEN HÜKÜMLERİN UYGULAMASI:
Haksahibi lise veya dengi okul öğrencisinin neyi ifade ettiği, 5510 sayılı yasanın 34 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre hak sahibi lise
öğrencisi;sigortalı çalışması olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir
veya aylık bağlanmamış olan 20 yaşını doldurmamış ve ana veya babası
üzerinden yetim aylığı alan kişiyi ifade etmektedir.
19.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı yasayla birlikte, hak sahibi sıfatıyla
sağlık hizmetlerinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları
tarihi aşmamak kaydıyla, bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten
itibaren 120 gün süreyle daha aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etme hakkı ve imkânı elde etmişlerdir.
Hak sahibi sıfatıyla yetim aylığı aldıkları için, SGK’dan sağlık yardımı
alan lise öğrencilerine 6385 sayılı yasayla getirilen ilave 120 gün sağlık
imkânı şartında özellik arz eden bir durum vardır. Şöyle ki; yetim aylığı
(ölüm aylığı) alan lise öğrencilerinin, mezuniyet tarihinden itibaren
ilave 120 gün sağlık yardımı almaya devam edecekler, ancak mezuniyet tarihinden itibaren yetim aylıkları kesilecektir. Yani, 6385 sayılı
yasayla gelen imkan yalnızca sağlık yardım hakkının uzatılması olup, aylık
almaya devamı sağlamamaktadır.
Şimdi, SGK’nın 08.04.2013 tarihli ve 2013/20 sayılı genelgesinde belirtilen açıklama, ifade ve örnekle doğrultusunda konuyu örneklerle izah
etmeye çalışalım.
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Örnek 1: 4/1-(b) kapsamında (Bağ-Kur) ölen sigortalıdan dolayı ölüm
aylığı alan hak sahibi erkek çocuğun mezuniyet tarihi 25/6/2013 olup, 20
yaşını 20.07.2013’de doldurmaktadır. Hak sahibi çocuk için 2013/Haziran
ayında mezuniyet tarihi olan 25/6/2013 tarihine 120 gün daha ilave edilemeyecektir. Çünkü, 20 yaşını 20.07.2013te doldurduğundan, 20/07/2013
tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanacak, ancak 25.06.2013 tarihi
itibariyle yetim aylığı kesilecektir.
Örnek 2: 4/1-(a) kapsamında (SSK) ölen sigortalıdan dolayı ölüm aylığı
alan hak sahibi erkek çocuk lise öğrenimini 17 yaşında bitirmiştir. Erkek
çocuklara 18 yaşına kadar öğrenim durumlarına bakılmaksızın ölüm aylığı
ödeneceğinden, çocuk 18 yaşına kadar sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edecektir.
Örnek 3: Annesinden dolayı 4/1-(a) kapsamında (SSK) ölüm aylığı alan
hak sahibi erkek çocuk 26/6/2012 tarihinde liseden mezun olmuş ve aylığı
aynı tarih itibariyle kesilmiştir. Çocuk yüksek öğrenime devam etmemiş
ve mezun dolduğu tarihten sonra 3 ay içerisinde tarafına genel sağlık sigortasından borç tahakkuk ettirilmiştir. Bu çocuk, mezuniyet tarihi olan
26/6/2012 tarihine 120 gün ilave edilmek suretiyle 24/10/2012 tarihine kadar genel sağlık sigortasından yararlanabilecektir.
IV- SONUÇ
19.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı yasayla, sigortalı anne veya babaları
üzerinden sağlık yardımı alan veya yetim aylığı aldıkları için SGK’dan
sağlık yardımı alan, lise ve dengi okul (açık lise,mesleki açıklise, çıraklık,
iş okulu vb. dâhil) öğrencilerine, koşulsuz, mezuniyet tarihlerinden itibaren ilave 120 gün daha sağlık yardımı alma imkanı getirilmiştir.
6385 sayılı yasadan önce, lise ve dengi öğrenimini tamamlayanlardan
aynı yıl içerisinde yükseköğrenime başlayan öğrenciler, mezuniyet tarihi ile yükseköğrenime başladıkları tarih arasında genel sağlık sigortası
kapsamı dışında kalmakta, hatta bunlara genel sağlık sigortasından borç
tahakkuk ettirilmekteydi. 6385 sayılı yasa, lise öğrencilerinin önemli bir
sıkıntısını gidermiş ve onlara büyük kolaylık sağlamıştır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (19.01.2013). 6385 sayılı yasa. Ankara : Resmi Gazete
(28533 sayılı).
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AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE EKSİK GÜN NEDENİ
OLARAK BİLDİRİLEN İSTİRAHAT ARTIK ÇALIŞMAZLIK
BİLDİRİMİ YERİNE GEÇECEK
Süleyman TUNÇAY*
1-Giriş:
Ülkemizde bireylerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleyen, sigortalılık tekniğine ilişkin usul ve esasları belirleyen ve
halen uygulamada bulanan düzenleme 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle
yürürlüğe konulan 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunudur”. Bu Kanunun emrettiği işleri belirtmek, uygulama alanlarını
düzenlemek amacıyla da yönetmelik, tebliğ gibi ikincil mevzuatı oluşturulmuştur.
Yukarıda belirtilen düzenlemelerin yer aldığı sosyal güvenlik mevzuatında sigortalıların karşılaşması muhtemel risklerin oluşturduğu kayıpları
gidermek amacıyla, bazı hak ve menfaatler sunularak sigortalılar koruma
altına alınmışlardır. Bilindiği gibi ister bir işverene hizmet akdi ile bağımlı
olarak çalışanlar olsun isterse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar
açısından olsun çalışma hayatı iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık gibi bazı haller nedeniyle kesintiye uğrayabilir.
Sözü edilen arızi durumlar sigortalıların bedensel ve ruhsal yapılarında
bazı geçici arızalara yol açarak hizmet görme edimini yerine getirememe
gibi bir fiili durumun oluşmasına sebep olabilir. Bu gibi nedenlere dayalı
olarak sağlık hizmeti sunucusuna müracaat eden sigortalıya uğradığı geçici
iş göremezlik durumuna göre istirahat raporu düzenlenir. Burada sigortalının dinlenerek bu süre zarfında hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere
uyularak istirahatli sayılan sigortalının, eski sağlığına kavuşturulması, çalışma gücünün yeniden kazandırılması, sağlığının korunması amacı güdülür. Bu süre zarfında işinden kaldığı sürelerde uğradığı gelir kayıplarını
telafi etmek amacıyla da bazı parasal hak ve menfaatler temin edilir. İşte
bu geçici çalışamama hali sosyal güvenlik mevzuatımızda “geçici iş göremezlik hali”, bu süre zarfında sağlanacak hak ve menfaatler de “geçici iş
göremezlik ödeneği” olarak isimlendirilmiştir. 1 Ancak bu hak ve menfa* Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

1 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası,
meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık
kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.Geçici
iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kanunda
belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.
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atlerin sağlanabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatında bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi şartlar öngörülmüştür.
2-Geçici İş Göremezlik Durumunun Belgelenmesi:
Geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği
verilebilmesi için, Kurum tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarına müracaat ederek buralardan istirahat raporu alması şarttır. Sağlık
hizmeti sunucusuna müracaat eden sigortalıya ayaktan yapılan tedavilerde
tek hekim tarafından bir defada en çok 10 gün istirahat raporu verilebilir. Söz konusu raporda istirahatin bitiminde kontrol belirtilmişse toplam
20 günü geçmemek kaydıyla daha önce verilen 10 günlük istirahat süresi
uzatılabilir. 20 günü aşan istirahat raporlarının sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekir.
İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları
tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar,
Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10
günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu
sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. Sağlık hizmeti sunucuları
tarafından düzenlenen bu istirahat raporlarının işleme alınarak iş göremezlik ödeneklerinin sigortalıya ödenebilmesi için bu raporların Kuruma intikal ettirilmesi gereklidir.
3-Çalışmazlık Bildiriminin Oluşturulması:
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan geçici iş göremezliğe
uğrayanların, istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının
işverenleri tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu
getirilmiştir. Geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için işveren tarafından bu şekil şartının yerine
getirilmesi yükümlülüğü öngörülmüştür.
Bu bildirim yükümlülüğünün zorunlu olarak elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla 12/05/2010 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe konulan tebliğ2 uygulamaya konulmuştur. Bu tebliğ
2
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hükümlerine göre çalışmazlık bildirimi oluşturularak Kuruma elektronik
ortamda bildirime zorunluluğu kapsamında olanlar; 5510 sayılı Kanunun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hizmet akdine bağlı
olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile 5510 sayılı
Kanunun 5 inci maddesine tabi olan sigortalılardır.
Söz konusu tebliğin 5 inci maddesi gereğince geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalının istirahatli olduğu süre içerisinde işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5
iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Elektronik ortam sigortalıların istirahat süresinde işyerinde çalışmadığına dair bilgilerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun
veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı ifade eder.
4-Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi:
Bu bildirimin, sözü edilen tebliğde belirtilen süreler içerisinde Kurumun
http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına
Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek
suretiyle elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.
Bu bildirimin yerine getirilmemesi ya da tebliğ de belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen
işverenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanmasına yönelik cezai müeyyide bulunmaktadır.
5-Çalışmazlık Bildirimine İlişkin Yeni Uygulama:
Bilindiği gibi söz konusu tebliğ hükümleri gereğince iş kazası, meslek
hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalılardan istirahat süresi on günü geçmeyen raporlarda istirahatin bittiği günü takip eden 5 iş günü içerisinde istirahatli olan sigortalının işyerinde çalışmadığına ilişkin bildirimin elektronik ortamda Kuruma
gönderilmesi zorunluydu. İstirahat süresinin on gün ve üzeri olması durumunda sigortalının işyerinde çalışmadığına ilişkin bildirimin, 10’ar günlük
yürürlüğe konulan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimlerin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ”dir.
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sürelerin bittiği günü takip eden 5 iş günü içerisinde elektronik ortamda
Kuruma gönderilmesi zorunluğu bulunmaktaydı. Bununla birlikte istirahat
süresinin son 10 günlük süreden arta kalan istirahat süresine tekabül etmesi
halinde arta kalan istirahat süresinin bittiği günü takip eden 5 iş günü içerisinde Kuruma elektronik ortamda bildirim zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmekteydi.
Hal böyle iken söz konusu tebliğin 5 inci maddesinde, 02/03/2013 Tarih
ve 28575 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan tebliğ
ile değişiklik yapılma yoluna gidilmiştir. Yapılan yeni düzenleme ile söz
konusu tebliğin 5 inci maddesi “(1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”,
“Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde
bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai
bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur. (2)
Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile
(istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.”hükmü getirilerek değiştirilmiştir.
Yapılan düzenleme ile getirilen yeni uygulamaya göre istirahatli sayılan
sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için işverenleri tarafından oluşturulması gerekli olan çalışmazlık bildiriminin, bundan böyle
aylık prim ve hizmet belgesine eksik çalışma nedeni olarak kaydedilen 01
İstirahat kodu ile kaydedilerek bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Böylece eksik günlerin nedeni “01- İstirahat” kodu ile bildirilen sigortalılar
için söz konusu bildirim, aynı zamanda çalışılmadığına dair bildirim yerine
geçeceğinden ayrıca Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişinin yapılmasına
gerek kalmayacaktır. Söz konusu değişiklik 02.03.2013 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten itibaren başlayan istirahat süresine ilişkin raporlar için geçerli olacaktır.
Örnek 1: Özel sektöre ait işyerinde çalışan sigortalılar için düzenlenmesi gereken 2013/Mart ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin
Kuruma en geç 24.04.2013 (23.04.2013 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihi saat 23:59’a kadar verilmesi gerektiğinden,
02.03.2013-30.03.2013 tarihi arasındaki istirahat raporları için eksik
gün nedeninin “01- İstirahat” kodu ile bu aylık prim hizmet belgesine
kaydedilerek belirtilen süre içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.
218
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Örnek 2: Özel sektöre ait işyerinde çalışan sigortalıların 01.04.201330.04.2013 tarihleri arasındaki istirahat raporları, 2013/Nisan ayına ait
aylık prim ve hizmet belgesine eksik gün nedeni “01- İstirahat” kodu ile
kaydedilerek, en geç 23.05.2013 tarihi saat 23:59’a kadar Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
Bilindiği üzere, istirahatli kaldığı süre içinde işyerinde çalışmayan sigortalıya işinden kaldığı süreler için geçici iş göremezlik ödeneği adı altında sosyal güvenlik yardımı yapılır. İstirahatli sayılan sigortalıya bu süreler
için, işveren tarafından herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğü getirilmemiştir. Buna mukabil uygulamada sigortalılara istirahatli kaldıkları sürede
işveren tarafından bireysel iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmelerine dayanılarak veya atıfet olarak değişik şekillerde ücret ödemelerinin yapıldığı
görülmektedir.
Buna göre istirahatli kaldığı süreler için Kurumdan geçici iş göremezlik
ödeneği alan sigortalılara, işverenleri tarafından Kurumca ödenen geçici iş
göremezlik ödeneği ile normal günlük kazanç arasındaki fark ücretin veya
Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca
normal günlük ücretin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği
alan sigortalılara istirahatli sayıldıkları süreler için, işverenleri tarafından
yapılan bu ödemeler, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında dikkate alınarak
prime tabi tutulacaktır.
Örnek 3: Özel sektöre tabi bir işyerinde çalışmakta olan sigortalının
geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 01.04.2013-10.04.2013 tarihleri arasında istirahatli kalması nedeniyle Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği
ödendiği ve işveren tarafından bu ödenek dikkate alınmaksızın sigortalıya
ayrıca normal zamanlardaki ücretinin tam olarak ödendiğini kabul edelim.
Bu sigortalı istirahat süresinin sonunda iş başı yapması halinde prim ödeme gün sayısı 2013/Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde 20 gün
olarak değil 30 gün olarak Kuruma bildirilecektir.
İşte istirahatli sayıldığı dönemde bireysel-toplu iş sözleşmesi veya işveren tarafından atıfet kabilinde fiilen çalışmadığı halde ücretleri ödendiği
için primleri yatırılan sigortalılar için eksik gün bildirimi söz konusu olmayacağından, bu sigortalılar için çalışmazlık bildirimi aylık prim ve hizmet
belgesinde eksik günlerin nedeni için oluşturulan “01-İstirahat” paneline
ek olarak oluşturulan sütuna kaydedilecektir. Bu sütunda kayıtlı olan “prim
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bildirilen sigortalı, istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır”
alanı işaretlenecek ve Kuruma bildirilecektir. Çünkü istirahatli sayılan sigortalıya bu süre zarfında geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi, sigortalının işyerinde çalışmaması koşuluna bağlı kılınmıştır. Yine bu bildirimin istirahat raporunun ait olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin
Kuruma verilme süresi içinde kaydedilerek bildirilmesi gerekmektedir.
Örnek 4: Kamu sektörüne ait bir işyerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışan sigortalının,
rahatsızlığı nedeniyle 20.03.2013-30.03.2013 tarihleri arasında istirahatli sayıldığı ve toplu sözleşme hükümleri gereğince sigortalının istirahatli
sayıldığı döneme ilişkin primlerinin ödenmeye devam edilmesi halinde,
istirahatli olduğu dönemde çalışmadığına ilişkin bildirimin 15.03.201314.04.2013 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gerekli 07.05.2013 tarihi saat 23:59’a kadar bu belgeye kaydedilerek bildirimin yapılması gereklidir.
Yukarıda izah edildiği gibi aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün
nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçeceğinden ayrıca çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmayacak, sigortalıların hak ettikleri istirahat
süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim ve hizmet
belgesine eksik gün nedeninin kaydedilerek bu belgenin verileceği son gün
mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmemesi halinde,
“Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” yapılmamış sayılacağından idari
para cezası uygulanacaktır.
Çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmamış sayılan işverenlere
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre
sigortalı başına asgari ücretin yarısı tutarında, geç bildirilenlere ise sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
6- SONUÇ:
Bilindiği gibi iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık olayları gibi
nedenlerle istirahatli sayılan sigortalılara, işinden kaldığı süre zarfında geçici iş göremezlik ödeneği adı altında sağlanacak olan sosyal güvenlik yardımının yapılabilmesi sigortalının bu süre zarfında çalışmaması koşulana
bağlı kılınmıştı. Bunun için işverenlere, sigortalıların istirahatli sayıldıkları
dönemde işyerinde çalışmadıklarına ilişkin bildirimde bulunulma yüküm220
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lülüğü getirilmişti. Bu yükümlülük her bir sigortalı için kağıt ortamında
yerine getirilirken, 12.05.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğile istirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına ilişkin çalışmazlık bildirimlerinin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunluluğu haline dönüştürülmüştür. Çalışmazlık bildiriminin elektronik ortama
taşınmasından sonra istirahat raporlarının da Kuruma elektronik ortamda
gönderilmesine ilişkin yeni bir uygulama başlatılarak bu yönde önemli bir
gelişme daha sunulmuştur. Yapılan bu değişiklikle bundan böyle Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatlere ilişkin raporlar bu sağlık kuruluşları tarafından kağıt ortamında
Kuruma gönderilmeyecek, elektronik ortamda Kuruma gönderilecek, gönderilen bu raporlar aynı zamanda işveren tarafından da görüntülenebilecek
ve çalışmazlık bildiriminin oluşturulması için istirahat raporlarının sigortalılar tarafından kendilerine ibrazına gerek kalmayacaktır.Hal böyle iken
söz konusu tebliğin 5 inci maddesinde, 02/03/2013 Tarih ve 28575 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan tebliğ ile değişiklik yapılma yoluna gidilerek bu kez de sigortalıların istirahat sürelerine ilişkin
aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu
ile (istirahat) kaydı çalışılmadığına dair bildirim yerine geçeceği kabul
edilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat
süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunluluğu getirilmiş, bu yöndeki bürokratik işlemlerin
azaltılması amaçlanmıştır.
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SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA
FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
Ayhan BOSTAN*
I-GİRİŞ:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi ile Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi 4’üncü fıkrası gereği sigortalı
sayılanlardan 01.10.2008 tarihinden önce gelir vergisi mükellefi, esnaf ve
sanatkâr siciline kayıtlı veya şirket ortaklığı bulunduğu tespit edilenlerden
aktif sigortalılar ile pasif (emekli) sigortalılara yönelik yapılan tescil işlemlerindeki farklı uygulamalar; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun 02.08.2003 tarih,
4956 sayılı Kanunla, 22.1.2004 tarih, 5073 sayılı Kanunun 15’inci maddesi iledeğişik ek-20’nci maddesi, geçici 24’üncü maddesi, 5510 sayılı Yasanın 4, 6, 7, 8, 9, geçici 8 ve 14’üncü maddeleri çerçevesinde incelenmiştir.
II-5510 SAYILI YASA KAPSAMINDA AKTİF/PASİF 4-B
SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI, TESCİLİ
A) 4-b sigortalısı sayılanlar:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi gereği;köy veya mahalle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan;
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya
basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
b) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
c) 12.05.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9’uncu
maddesinin dördüncü fıkrası ile;
1) Kollektif şirketlerin ortakları,
2) Limited şirketlerin ortakları,
* Eski SGK Başmüfettişi
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3) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
4) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
5) Donatma iştirakleri ortakları,
6) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları
d) Tarımsal faaliyette bulunanlar, sigortalı sayılmıştır.
B) 5510 sayılı Yasanın 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamına girmekle birlikte sigortalı olmaması gerekenler:
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına girmekle birlikte; Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan yurt dışında
ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olan şirket ortakları
1
anılan Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmamıştır. Yurt dışında ikamet etmek 5510/4-b kapsamında sigortalı sayılmamak
için yeterli görülmemiştir. Gerek karşılıklılık ilkesi gereği ve gerekse her
iki Kuruma prim ödemenin getireceği külfeti dikkate alan Kanun koyucu
Devlete ait bir sosyal güvenlik Kurumuna tabi olmamasını da aramıştır. Bu
kapsamda kendi ülkesinde mevzuatlarına göre sigortalı olduklarını beyan
edenler ve belgeleyenler 4/b kapsamında sigortalanmayacak, ancak sosyal
güvenlik Kurumu olmayan ülke vatandaşları yurt dışında ikamet etseler
dahi şirket ortağı oldukları tarihten itibaren ülkemizde sigorta kapsamına
alınacaklardır.
5510 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi birinci fıkrası (b) bendinin 8 numaralı alt bendi ile “(3) numaralı alt bent2 kapsamında iflas veya tasfiye
durumu ile münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarından 4 üncü mad1 5510 sayılı Yasanın 6’ncı maddesi birinci fıkrasının (e) bendi.
2 (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı alt
bendi kapsamına girenlerden, şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin sona
erdiği tarihten, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının,
şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten, limited şirket ortaklarından
hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten, iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin
açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma
düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu
kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten itibaren sona erer.
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denin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihten bir gün öncesinden” sigortalılıklarının sona
ereceği hüküm altına alınmıştır. Aynı durum Kanunun 53’üncü maddesi
birinci fıkrası ile tüm 4/b sigortalılarına genelleştirilmiştir. Bu kapsamda;
“Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer
alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne
aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle
aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına
girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında” sigortalı sayılacaktır. Dolayısı ile şirket ortaklığı devam edenlerden
4/a kapsamında bir hizmet akdine tabi (ortağı olduğu şirket haricindeki
başka bir işyerinde) çalışmaya başlayanların 4/b sigortalılıkları işe girdiği
tarihten 1 gün önce sona erecektir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen anonim şirketlerin kurucu ortaklarından daha
önce 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin geçici 22’nci maddesinin
yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilmiştir. Bu süre
içerisinde talepte bulunmayan A.Ş. kurucu ortaklarını sigortalılıkları ise
01.10.2008 itibariyle sona erdirilmiştir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereği sigortalı sayılması
gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun 6’ncı maddesi birinci fıkrası (h) bendi gereği sigortalı sayılmamıştır.
C) 5510 sayılı yasa öncesi 4/b sigortalısı olması gerekenlerin
sigortalılık başlangıç tarihleri:
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi
hariç diğer alt bentlerine göre sigortalılık niteliği taşıdıkları (gelir vergisi
mükellefi, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı veya şirket ortaklığı olduğu)
halde bu Kanunun yürürlük tarihi olan 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve
tescillerini yaptırmayanların (SGK’ya elden veya posta ile müracaat etmeyenlerin) sigortalılık hak ve yükümlülüğü 5510 sayılı Kanunun geçici
8’inci maddesinin birinci fıkrasıgereği 01/10/2008 tarihinden itibaren başlatılmıştır.
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Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre tarım sigortalısı sayılanların hak ve yükümlülüğü ise
7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göretarımsal faaliyetlerinin
kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince, bir yıl içinde bildirilmesi halinde kaydedildiği tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi
halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibarenbaşladığı kabul
edilmiştir.
D)Aktif 4/b sigortalıları açısından 01/10/2008 tarihinden önceki
sürelerin borçlanılması:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(1) ve (3) numaralı alt bentlerine göre (Ticari kazanç veya serbest meslek
kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar
ile şirket ortakları) sigortalı sayılanlardan 01/10/2008 tarihi itibariyle sigortalılıkları başlatılanların;
-01/10/2008tarihi ile 04/10/2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet sürelerini belge ileispat etmesi,
-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde (31/03/2009
tarihine kadar) talepte bulunmuş olması,
halinde04/10/2000 tarihinden sonraki vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için Kanunun 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre
talep tarihindeki prime esas kazancının % 32’si üzerinden borçlanma tutarı
hesaplanıp sigortalıya tebliğ edilmiş ve kendisine tebliğ edilen borçlanma
tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyenler açısından bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmiştir. 01.04.2009 tarihinden sonra bu kapsamda yapılan müracaatlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul görmemiş ve 01/10/2008tarihi ile 04/10/2000 tarihi
arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri ispatlansa dahi borçlandırılmamıştır/borçlandırılmamaktadır. Ayrıca Gelir vergisinden muaf olup esnaf
ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlara 01.10.2008 öncesi dönemdeki sürelerin
borçlanılması hakkı verilmemiştir.
E) 4/b sosyal güvenlik destek pirimi uygulamasının tarihçesi:
Bilindiği üzere; (4/b) (Bağ-Kur)sigortalılarından emekli olduktan sonra
Bağ-Kur kapsamında çalışması olanlar hakkında SGDP3 uygulamasına ilk
3
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defa 01/10/1999 tarihinden itibaren başlanılmış ve Bağ-Kur sigortalılarının
aylıklarından %10 oranında SGDP kesintisi yapılmıştır.
SSK, Emekli Sandığı ya da banka sandıklarına göre aylık alıp (4/b)
kapsamında çalışmaya başlayanlardan ticari kazanç veya serbest meslek
kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlardan 2/8/2003, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar ve şirket ortaklarından (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirket)01.02.2004 tarihinden itibaren 12 nci gelir basamağının
% 10’u oranında SGDP alınmaya başlanmıştır. (http://www.sgk.gov.tr) Bu
kişiler SGDP prim tutarını Bağ-Kur’a elden ödemiş, aylıklarından kesinti
yapılmamıştır.
01.10.2008 tarihi ve sonrasında ilk defa sigortalı olacaklar açısından
(4/b kapsamında kendi adına/bağımsız çalışanlar hariç) sosyal güvenlik
destek primi uygulaması sona erdirilmiş olup yaşlılık aylığı almakta iken
01.10.2008 tarihi ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlardan tekrar çalışmaya başlayanların aylıkları kesilecek ve normal sigortalılar gibi tüm sigorta
kollarına tabi tutulacaktır. Aynı şekilde 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan yurtdışı hizmetlerine istinaden yaşlılık aylığı bağlananlar hakkında da
sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak
belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler
hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı
olarak bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Bu oran, bu maddenin yürürlüğe girdiği yılda
% 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i geçemez.4
F) Pasif (emekli) sigortalılar açısından 01/10/2008 tarihinden önceki
faaliyet sürelerin borçlanılması:
-Aktif 4/b sigortalıları açısından uygulama yukarıda belirtildiği şekilde
iken 01/10/2008 tarihi öncesinde ticari kazanç veya serbest meslek kazancı
nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanveya şirket
ortaklığı bulunan eski SSK, 506 Geçici 20. Maddeye kurulan sandıklar ve
4

5510 sayılı Kanunun geçici 14’üncü maddesinin birinci fıkrası (b) bendi.
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T.C. Emekli Sandığı emeklileri için uygulama şu şekilde cereyan etmektedir; 01.10.2008 tarihi öncesinde Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında emekli olduktan sonra faaliyet göstermekte olanlardan, tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
hariçgelir vergisi mükellefi, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı veya şirket
ortaklığı bulunduğu tespit edilenlerin;
-ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit
usulde gelir vergisi mükellefi olanlardan 2/8/2003,
-gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla
kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar ve şirket
ortaklarından 01.02.2004 tarihinden,
itibaren olmak üzere faaliyete başladıkları tarih itibariyle 4/b kapsamında SGDP tescilleri yapılmaktadır. Bu kişilerin tescil işlemleri yapılırken
Kanunun geçici 8’inci maddesinde belirtilen 6 aylık süre içerisinde Kuruma müracaat edip etmediklerine veya yine bu süre içerisinde kalmak kaydı
ile Kurumca tespit edilip edilmediklerine bakılmamaktadır.
01.10.2008 tarihi öncesinde yukarıda belirtilen nitelikte faaliyeti bulunduğu ancak, 31.03.2009 tarihine kadar Kuruma tescil için herhangi bir
müracaatta bulunmadığı tespit edilen SSK, BAĞ-KUR, T.C. EMEKLİ
SANDIĞI ve 506 sayılı yasanın geçici 20’nci maddesine göre kurulmuş
sandıkların emeklilerininSGDP tescillerinde –bu tespitin yapıldığı tarihin
6 aylık süre içerisinde olup olmadığına bakılmaksızın- 5510 sayılı Yasanın
geçici 8’inci maddesi birinci fıkrası hükmü uygulanmamaktadır.
Örneklemek gerekirse 02.08.2003 tarihinden önce gerçek usulde
bir vergi mükellefiyeti olan ve Bağ-Kur tescili bulunmayan A şahsının
01.01.2000 tarihinden itibaren SSK emeklisi olarak maaş almakta olduğunu varsayalım. Bu durumun da 20.05.2013 günü kişinin borcu yoktur yazısı talep etmesi üzerine İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisince tespit edilerek Sigortalı Tescil ve Hizmet Servisine intikal ettirildiğini düşünelim. Bu
durumda bu kişi ile ilgili olarak 02.08.2003 tarihi itibariyle SGDP tescili
yapılacak ve 01.10.2008 tarihine kadar olan dönem için çıkacak borcu kendisinin bankaya yatırması istenecek, belirtilen tarihten sonraki borcu ise isterse banka kanalı ile kendisi defaten yatırabilecek veya maaşından kesinti
yapılabilecektir. A şahsının 02.08.2003 tarihinden itibaren SSK’dan aldığı
emekli maaşını iade edip maaş tahsisini iptal ettirerek bu tarihten sonra
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4/b sigortalısı olarak prim ödemek istediğini, SGDP olarak prim ödemek
istemediğini beyan eder ve talepte bulunursa SGK bu tescili yapabilecek
midir? Bunun cevabı “hayır” olacaktır. Zira bu kez geçici 8’inci madde
devreye girecek ve 31.03.2009 tarihine kadar kişinin müracaatı bulunmadığından tescilinin 01.10.2008 tarihinden önceki döneme geri götürülmesinin mümkün olmadığı söylenecektir.
III-SONUÇ VE ÖNERİ:
SGDP’ye tabi olup olmayanlar ile 4/b aktif sigortalılarının kimler oldukları, sigortalılık başlangıç ve bitiş tarihlerinde 5510 sayılı Yasanın 4,
6, 7, 8 ve 9’uncu maddelerinde yer alan hükümlerden faydalanılmaktadır.
Tescil ve sigortalılığın sona ermesinin tespitinde Kanun ve Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin aynı maddelerinden yararlanılırken Kuruma herhangi müracaatı olmayan veya Kurumca 31.03.2009 tarihine kadar tespit
edilip tescilleri yapılamayan emeklilerimiz açısından geçici 8’inci maddesi hükmü neden uygulanmamaktadır? Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı
olanlara 01.10.2008 öncesi dönemle ilgili olarak 5510/geçici 8’inci madde
ile borçlanma hakkı verilmemişken bu kişilerin SGDP tescillerinde neden
01.02.2004 tarihine kadar gidilebilmektedir.Bu uygulama Kanunsuz olduğu gibi vicdani de değildir. Belirtilen dönem içerisinde gerekli inceleme
ve tespitleri yapmayan ve sicil kayıtlarını oluşturmayan Kurumun daha
sonraki bir tarihte bu tespiti yaparak 01.10.2008 öncesi dönem için SGDP
adı altında prim tahakkuk ve tahsilatı yapmaması gerekmektedir. Geçici
8’inci maddedeki bu 6 aylık süre her iki taraf açısından geçerli olmalıdır.
SGK sigortalının haklarını ve yükümlülüklerini belirtilen süre içerisinde
müracaat etmedi diye vermiyorsa kendisi de tescil yükümlülüğünü yerine
getirmediğinden haklarını kaybetmiştir. Bu karşılıklılık, ölçülülük, eşitlik
ilkeleri gereği bu şekilde uygulanmalıdır.
KAYNAKÇA
http://www.sgk.gov.tr
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ
“MAHSUP” SURETIYLE TAHSILI
Mikail KILINÇ*
1.GİRİŞ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88
inci maddesinin 1 inci fıkrasında: “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu
Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç
Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öder.” Hükmü bulunmaktadır. Ayrıca adı geçen maddenin 9 uncu fıkrasında: “4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenler,
çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden
keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek, en geç
Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öderler.” Denilmektedir. Dolayısıyla işverenler, yanlarında çalıştırdıkları sigortalıların sosyal
sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinin sigortalı hissesini işçilerin ücretlerinde kesmekte, üzerine işveren payını da ekleyerek Sosyal Güvenlik
Kurumuna, kurumca belirlenen son güne kadar ödemektedir. Süresinde
ödenmeyen prim borçlarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51, 102 ve 106
sayılı maddeleri dışındaki maddelerinin uygulayarak alacaklarını takip ve
tahsil etmektedir. 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde mahsup işlemlerinin esasları belirlenmektedir.Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının
Mahsup suretiyle tahsili makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
2. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSIL USULÜ
HAKKINDA KANUN UYARINCA MAHSUP
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 47
nci maddesinde mahsup; “Amme alacağına karşılık rızaen yapılan özeme* SGK Müfettişi
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ler sırasıyla; ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş, içinde bulunulan takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak,aynı tarihten zaman
aşımına uğrayacak alacaklarda herbirine orantılı olarak, vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir. Ödemenin, alacak
aslı ile fer’ilerinin, tamamını karşılamaması halinde mahsup alacağın asıl
ve fer’ilerine orantılı olarak yapılır.
Amme alacağına karşılık cebren tahsil olunan paralar, önce parayı tahsil eden dairenin, artarsa aynı amme idaresinin takibe iştirak etmiş olan
diğer alacaklı tahsil dairelerinin takip konusu alacak aslı ve fer’ilerine
orantılı olarak mahsup edilir.” Olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklarını, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51, 102 ve 106ncımaddeleri dışında kalan kanun maddelerini uygulayarak takip ve tahsil ettiği düşünüldüğünde,
mahsup suretiyle alacak tahsilatı Sosyal Güvenlik Kurumu için bir tahsil
yöntemi olmaktadır.
3. MAHSUP UYGULAMASINDA ALACAKLARIN SIRALAMASI
Bir işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarında esas teşkil
eden husus, işverenin birden fazla dosyada borcunun bulunup-bulunmaması, ödeme yapılırken borç türünün seçilip-seçilmemesidir. Bu çerçevede;
 Borçlunun aynı ünitede işlem gören birden fazla dosyasının bulunması halinde borçlu
istediği herhangi bir dosyaya ödeme yapabilecektir. Dolayısıyla dosyalardaki borç türleri önem arz etmemektedir.
 Borçlu, seçilen bir dosyada borç türünü seçerek herhangi bir ödeme yapması durumunda, öncelikli olarak seçilen borç türünün aslına ve
fer’ilerine (gecikme cezası ve zammına); borçlunun borç türünü seçmemesi durumunda ise ödeme sırasıyla; sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası
primleri, işsizlik sigortası primleri, idarî para cezaları, gecikme zamları,
katılım payı borcunun aslı ve fer’ilerine mahsup edilecektir.
 Sıralamada borç türlerine ilişkin gecikme cezası ve zamları da ilgili
oldukları borç türleri gibi düşünülecektir. Aynı borçlunun birden çok işyeri
dosyasındaki öncelikli olan borçları aynı borç türlerinden oluşmuşsa, bu
kez en eski borca ilişkin işyeri dosyasından başlamak suretiyle mahsup
yapılacaktır.

232

MAYIS - HAZİRAN 2013

MALİ

ÇÖZÜM

4. FARKLI ÖDEME TÜRLERINDE MAHSUP UYGULAMALARI
4.1. Rızaen Yapılan Ödemelerde Mahsup
Rızaen ödeme, borçlununödeme emri gönderilmeden önce borcuna karşılık yaptığı ödemelerdir.Rızaen yapılan ödemeler, ödeme süresi başlamış,
vadesi geçmemiş, dolayısıyla henüz gecikme zammıdoğmamış olan borçlara mahsup edilmektedir.Artan para olursa ya da ödeme zamanı gelen ve
vadesi geçmeyen alacak yoksa, bu para, en eskiborçtan başlanarak borç aslı
ve gecikme zammına orantılı olarak dağıtılmaktadır. Ödemenin borçlara
dağıtımı;
Mahsup edilecek borç aslı veya ferileri tutarı X Mahsubu yapılacak tutar
			
Toplam borç tutarı
formülüne uyarınca yapılmaktadır.
4.2. Cebren Tahsilatlarda Mahsup
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54
üncü maddesinde;“Ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağı
tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Cebren tahsil aşağıdaki şekillerden herhangi birinin tatbiki suretiyle yapılır:
1. Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi,
2. Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi,
3. Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi.”
Denilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme emri gönderilerek icra dosyası
açıldıktan sonra, ister borçlu tarafından bir parayatırılsın, isterse haciz veya
satış sonucu bir para tahsil edilmiş olsun, bu tahsilatın mahsubucebri tahsilattaki mahsup esaslarına göre yapılmaktadır.Cebri tahsilatta tahsil olunan paradan ilk önce tahsil tarihine kadar yapılmış olan tüm icragiderleri
(posta, ilan ve satış masrafları, zor kullanma, nakil, ekspertiz, muhafaza,
yedieminücreti, bilirkişi ücretleri vb) mahsup edilmekte, borçlunun takip
kartından açılan birden çok icra takip dosyası varsa, borçluistediği icra
dosyasına para yatırabilecek, paranın mahsubu seçilen dosyadaki asıl ve
feriborçlara orantılı olarak yapılmaktadır. Seçilen icra dosyasındaki borç
tümüyle bitirilmedendiğerine dosyadaki borçlara geçilmemektedir. Burada
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zamanaşımına uğrayacak icra dosyasına önceliktanınmasında zorunluluk
bulunduğu göz önünde tutulacaktır.Borçlu tarafından icra dosyası seçilmeden para yatırılırsa veya haciz yoluylabir para tahsil olunursa, bu kez,
ilk açılan takip dosyasından başlanılarak bu icradosyalarındaki asıl ve fer’i
borçlara orantılı olarak mahsup yapılacak ve bu dosyadaki borçtümüyle
bitirilmeden ikinci takip dosyasına geçilmeyecektir. Mahsup İşlemi;
Mahsup edilecek borç aslı veya ferileri tutarı X Mahsubu yapılacak tutarı
			
Toplam Borç Miktarı
formülüne göre yapılacaktır.
4.3. Tecil İşlemlerinde Mahsup
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 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
gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı
makamlarca; (Değişik ibare: 04/06/2008 - 5766 S.K./6.mad) amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.” Denilmektedir.
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılan taksitlendirmelerde, peşinat olarakyatırılan ilk taksitin tamamen ödendiği (ödendiği gün
dahil) tarihe kadar asıl borca gecikmezammı tahakkuk ettirilecektir. İkinci
taksit ödemesinden başlanılarak, her taksit tutarı için(taksitler ödenirken)
ödeme tarihine kadar hesaplanacak tecil faizinin de tahsil edilmesigerekmektedir.Tecil faizi, (a.n.t./36000) formülü ile hesaplanacaktır.Bildiğimiz
gibi günlük faiz hesabı olan bu formülde kullanılan;
a: Aylık taksit tutarını, (tecil faizsiz ve masrafsız)
n: Tecilin başlangıcından o ayki taksitin ödendiği güne kadar geçen gün
sayısını, (ilk taksitin
yatırıldığı gün dahil edilmez ve tecil faizi alınan taksitin ödendiği gün
dahil edilir.)
t: Yıllık tecil faiz oranını ifade eder.
İcra dosyalarındaki takip masrafları, peşinatın mahsubu sırasında öncelikle alınacak oluppeşinatın yetmemesi durumunda ilk taksit tutarının
tamamlanması istenilecektir. Ayrıca, gerek ikinci taksitin gerekse bundan
sonraki taksitlerin mahsubu sırasında takip masraflarına ayrıca mahsup
yapılmayacaktır.Taksit tutarlarının tahsilini müteakip ödenen tecil faizleri
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doğrudan tecil faizine mahsupedilerek ilgili hesaba alınacak, kalan para da
borç aslı ve gecikme zammına orantılı olarakmahsup edilecektir.Tecil ve
taksitlendirme işlemi şartlarına uyularak tüm taksitlerin ödenerek bitirilmesinimüteakip icra dosyaları infaz edilecektir.
4.4. Tecil İşlemlerinin Bozulması SonrasıMahsup İşlemleri
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48
inci maddesinde; “Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden
teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur.
(Ek fıkra: 25/05/1995 - 4108/13 md.) Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil
faizleri iade veya mahsup edilmez.”denilmektedir.
Tecil ve taksitlendirme işleminin şartlarına uygun olarak ödenip ödenmediği kontrol edilerek taksitlendirme işleminin şartlarına uyulmaması
halinde zaman geçirilmeden taksitlendirmenin bozulması gerekmektedir.Buna göre öncelikle, taksitlendirme işleminin bozulduğu tarihe kadar
ödenen tüm taksitlerinmahsubuna ilişkin işlemler (tecil faizinin mahsubuna ilişkin işlemler dahil), muhasebeyönünden ters işlem yapılarak iptal
edilmekte,ilk taksit (peşinat) olarak ödenen taksit tutarının mahsup işleminde bir değişiklikyapılmamaktadır. Dolayısıyla, borç tutarına gecikme
zammı hesaplanarak mahsup yapılmışolduğundan ve icra takip masraflarının tamamı kapatıldığından yapılan mahsup işlemi iptaledilmeyecektir.
Taksit bozulduğunda, gecikme zammının durduğu tarih olan ilk taksitin
ödendiği tarihtensonraki ilk günden başlayarak gecikme zammı işleyecektir. Ancak, ödenen aylık taksitler(tecil faizsiz) ödeme tarihleri itibarıyla
borç aslı ve gecikme zammına orantılı olarak mahsupedilecektir.Tecil ve
taksitlendirmenin bozulduğu tarihe kadar tahsil olunan tecil faizleri, taksite
bağlanan borç içindeki gecikme zammına isabet eden bölümü aşağıdaki
şekilde hesaplanarak iratkaydedildikten sonra, kalan tutarın tamamı da gecikme zammına mahsup edilecek, böylece,tecilin bozulmasından sonraki
mahsup işlemleri tümüyle bitirilmiş olacak ve borçlunun son borç durumu
belirlenecektir.
İrat kaydedilecek tutar: Tecil olunan gecikme zammı tutarı x Tahsil olunan tecil faizi toplamıTecil olunan toplam borç Gecikme zammına mahsup
edilecek tutar, tahsil edilen tecil faizininirat kaydedilen tecil faizi tutarından çıkarılması suretiyle bulunacaktır.
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Tecil ve taksitlendirme işleminin bozulduğu tarihten sonra yapılacak
tahsilatlar, cebri tahsilatta mahsup başlığı altında açıklanan yöntemlere
göre mahsup edilerek, cari işlemler doğrultusunda takibe devam edilecektir.
5. SONUÇ
Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklarını tahsil yöntemlerinden birisini
de 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 47
nci maddesi uyarınca “Mahsup Suretiyle Tahsilat” oluşturmaktadır. Gerek
rızaen, cebren ve tecil edilmiş borçların, gerekse tecili bozulan borçların
mahsup suretiyle ödenmesi mümkün kılınmıştır. Mahsup uygulamasında
bir işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarında esas teşkil eden,
işverenin birden fazla dosyada borcunun bulunup-bulunmaması, ödeme
yapılırken borç türünün seçilip-seçilmemesidir.
KAYNAKÇA
T.C Yasalar (28.07.1953) 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında KanunAnkara : Resmi Gazete (8469sayılı)
T.C Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanunuAnkara : Resmi Gazete (26200sayılı)
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SOSYAL GÜVENLİK MAHKEMELERİ
Umut ÇİRAY*
Giriş
6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara
İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un 39 ve 40’ ıncı
maddeleriyle 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa eklemeler yapılarak
Sosyal Güvenlik Mahkemelerinin hukuki altyapısı oluşturulmuştur. Bu
kanuna istinaden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi
20.11.2012 tarih 2783 sayılı kararı ile Sosyal Güvenlik Mahkemelerin
kurulmasını sağlamış ve yetki alanını belirlemiştir. 2013 yılı itibariyle bu
mahkemelerin kurulduğu adliyelerde, sosyal güvenlik davaları sadece bu
alanda uzmanlaşmış Sosyal Güvenlik Mahkemeleri’nde görülecektir. Bu
makalede sosyal güvenlik mahkemelerinin hukuki dayanaklarını ve bakmakla yükümlü oldukları alanlar üzerinde durulacaktır.
1-Sosyal Güvenlik İşlemlerine Karşı Başvurulacak Yargı Yolu
Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarına karşı itiraz ve mahkemelere
başvuru yolları; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 83, 85 ve 86’ ncı maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 121, yeni 113 üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu yasal düzenlemelere göre, İdari Para Cezaları, Prim Borçları, Asgari
İşçilik Oranı, İş Kolu Kodu vb sosyal güvenlik işlemlerine karşı yetkili İş
Mahkemelerine başvurulabilir.
2- Sosyal Güvenlik Mahkemelerinin Kurulması
05/7/2012 tarihli 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve
Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un 39 ve 40’ ıncı maddeleriyle
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa bazı eklemeler yapıldı.

* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı
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6352 sayılı kanunun 39. Maddesiyle, 5521 sayılı Kanununun 1 inci
maddesine “Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik
hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir.” şeklindeki fıkra eklendi. Buna göre, birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukuku, yani 5502 ve 5510 sayılı Kanunlar ve bunlara bağlı alt mevzuatla ilgili davalara bakacak mahkeme HSYK tarafından belirlenebilecek.
Bu durumda sosyal güvenlikle ilgili davalara o yerdeki tüm iş mahkemeleri
değil sadece belirlenen iş mahkemeleri bakacaktır.
3- Sosyal Güvenlik Mahkemesinin Görev Alanına Giren Konular
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi 20.11.2012 tarih
2783 sayılı kararı ile Sosyal Güvenlik Mahkemelerinin görev alanını şu
şekilde belirlemiştir;
a) 4857 sayılı İş Kanunun 65’ inci maddesinde yer alan kısa çalışma
ödeneği ve primleri ile anılan 33. Maddesi uyarınca hükme bağlanan ücret
garanti fonu primleri ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan rücuen tazminat davaları,
c) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genele Sağlık Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalarla; ilgili diğer kanunlarda yer alan, sosyal güvenlik hakkının yaşama geçirilmesine ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan
davalar,
d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,
e) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunundan kaynaklanan ve idari yargının görev alanı dışında kalan davalar,
f) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf Ve Sanatkârlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan kaynaklanan davalar,
g) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,
h) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,
i) 2108 sayılı Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Kanunundan kaynaklanan davaların,
j) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,
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k) Yurtiçi veya Yurtdışında geçen çalışma sürelerinin veya bu kanun
kapsamında kabul edilen sürelerin, sosyal güvenlik hukuku yönünden
borçlanma veya başka bir yöntemle değerlendirilmesine yönelik düzenlemelerden kaynaklanan davalar,
l) Sosyal güvenlik kurumunun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca
gerçekleştirdiği takiplerden kaynaklanan davalar ile prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasalardan kaynaklanan davalar,
m) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımının Hak Sahiplerine Ödenmesi Konusundaki Kanun ve diğer düzenlemelerden kaynaklanan dava ve
işler
4- Sosyal Güvenlik Mahkemelerinin Kurulduğu İller
Sosyal Güvenlik Mahkemeleri şimdilik 15 ilde ve 18 adliyede faaliyet
göstermektedir. Sosyal Güvenlik Mahkemelerinin kurulduğu adliyeler;
Adana
Gaziantep
Kocaeli
Ankara
Gebze
Konya
Antalya
Manisa
İstanbul
Bakırköy
Mersin
İzmir
Bursa
Karşıyaka
Samsun
Denizli
Kayseri
Zonguldak
Sonuç
İş Mahkemeleri, yoğun iş yükü sebebiyle artık sosyal güvenlik davalarını kaldıramaz duruma gelmiş, sosyal güvenlik mevzuatının aşırı dinamik
yapısı mahkemeler nezdinde uzmanlaşmayı zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca konusu sosyal güvenlik olmakla birlikte, kimi davlar idari yargıda kimi
davalar adli yargıda görülüyordu. Yeni düzenleme bu çok başlılığı da ortadan kaldırarak bütün sosyal güvenlik davalarını tek mahkemede toplanmasını sağlamıştır. Sosyal Güvenlik Mahkemeleri’nin kurulması ile sosyal
güvenlik alanında uzmanlaşmış mahkemeler oluşacak, davalar daha hızlı
sonuçlanacak, sigortalılar, işverenler, emekliler ve sosyal güvenlikle ilgili
tüm kesimler için daha hızlı ve etkin bir yargılama süreci sağlanacaktır.
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KAYNAKÇA
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi 20.11.2012 tarih
2783 sayılı kararı
http://www.isvesosyalguvenlik.com/ucuncu-yargi-paketiyle-ismahkemelerinde-de-duzenleme-yapildi/ (Erişim tarihi: 19.05.2013)
Sosyal Güvenlik Kurumu (12.05.2010). Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara : Resmi Gazete (27579 sayılı)
T.C. Yasalar (04.02.1950). 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (7424 sayılı)
T.C. Yasalar (05.07.2012). 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın
Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi
Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete (28344 sayılı)
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞYERİ KAVRAMI VE
İŞYERİNİN KURUMA BİLDİRİLMESİ
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**
I-GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun (5510
sayılı yasa, 2006) 11 inci maddesinde; işyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli başlığı altında işyerlerinin tescilinde uyulması gereken
hükümlere yer verilmiştir. Yine, kanunun uygulamasına yönelik usul ve
esasların düzenlendiği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (Sosyal
Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2010, SSİY) 27
ila 34 üncü maddelerinde ve İşveren Uygulama Tebliğinde (Sosyal Güvenlik Kurumu, İşveren Uygulama Tebliği, 2012, İUT) uygulamaya yönelik
açıklamalarda bulunulmuştur.
Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Hukukunda işyeri kavramı ve işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi konularına açıklık getirilmesi
amaçlanmıştır.
II- İŞYERİ KAVRAMI
5510 sayılı Kanunun (5510 sayılı yasa, 2006) 11 inci maddesinin 1 inci
fıkrasında işyeri, “sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar
ile birlikte işlerini yaptıkları yerler” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca “işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek
eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden
sayılır” denerek işyerine bağlı yerler, işyerinin eklentileri ve işyerine ait
araçlar da işyeri kavramı kapsamına alınmıştır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2012, 235). Buna göre, 5510 sayılı Kanun’da yer verilen tanımdan
hareketle işyerinin; asıl işyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlardan
oluşan bir iş organizasyonu olduğunu söyleyebiliriz.
* İstanbul SGK İl Müdür Yrd.
* Sosyal Güvenlik Denetmeni
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5510 saylı Kanunda yapılan işyeri tanımı esasen 4857 sayılı İş
Kanunu’nda (4857 sayılı yasa, 2003) tarif edilen işyeri tanımı ile benzer
nitelik taşımaktadır (Tuncay ve Ekmekçioğlu, 2012, 282). Zira işyeri, 4857
sayılı Kanunun 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “İşveren tarafından mal
veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin
birlikte örgütlendiği birime işyeri denir” şeklinde tanımlanmıştır. Devamında da işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden
bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı
yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve
bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçların
işyerinden sayılacağı, işyerinin; işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar
ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütün olduğu hüküm altına alınmıştır (4857, m.2/II; Tuncay ve Ekmekçioğlu, 2012, 282).
5510 sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanun’da yer verilen işyeri tanımları karşılaştırıldığında Güzel ve ötekilerinin de belirttiği gibi, 5510 sayılı
Kanun’da Mülga 506 sayılı Kanun’dan farklı olarak İş Kanunu’nda yer
verilen “iş organizasyonu” nu esas alan bir tanımın benimsendiği görülmektedir. Ancak 5510 sayılı Kanun’da tarif edilmeye çalışılan “iş organizasyonu” kavramı, İş Kanunu’ndaki tanım kadar açık bir şekilde ifade edilmemiştir (Güzel ve ötekiler, 2012, 235). Buna karşın işyerinin sınırlarını
oldukça genişleten “iş organizasyonu” kavramı, 5510 sayılı Kanun uygulamasında önemli bir ölçüt olarak göz önünde bulundurulmalı ve işyerinin
fiziki sınırları dışında çalışan, pazarlama elemanı, satış elemanı v.b. sigortalılar içinde fiziki işyeri asıl işin yapıldığı yer olarak dikkate alınmalıdır
(Tuncay ve Ekmekçioğlu, 2012, 282).
Hatta bu tanımın yeni istihdam, iş organizasyonu teknikleri ve bilgisayar teknolojisindeki değişimlerin bir sonucu olduğu, bu nedenle son
zamanlarda yaygın hale gelen eve iş verilmesinde, bu çalışmalarında işverenin iş organizasyonu içinde olması nedeniyle evlerde yapılan işlerin
iş yerinde yapılmış sayılacağı belirtilmektedir (Bilgili, 2008, 180). Belirtilmesi gereken diğer bir husus da işyeri kavramı açısından işin yapıldığı yerin işverenin mülkiyetinde olmasının veya kiralık olmasının bir öneminin
olmadığıdır (Bilgili, 2008, 179).
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A. ASIL İŞYERİ
Daha öncede ifade edildiği üzere, 5510 sayılı Kanuna göre işyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. Dikkat edilecek olursa işyeri tanımlanırken sigortalıdan
hareket edilmektedir. Yani 5510 sayılı Kanun kapsamında bir işyerinden
bahsedebilmek için o yerde sigortalı olarak çalışanların bulunması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla mal ve/veya hizmet üretmek için işin yapıldığı yerde 5510 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddesi kapsamında sayılan
sigortalıların çalışmaya başlamasıyla bu yerler işyeri niteliği kazanabilir.
Dolayısıyla bir yerde sigortalı statüsüne sahip bir kişi çalışmıyor ise bu
yerin 5510 sayılı Kanun anlamında işyeri olarak kabulü mümkün değildir
(Güzel ve ötekiler, 2012, 235; Tuncay ve Ekmekçioğlu, 2012, 283; Alper,
2013, 128). Yukarıda belirtilen şekilde 5510 sayılı Kanun kapsamında işyeri olarak sayılan bir yerde temel faaliyet konusunu oluşturan mal ve veya
hizmet üretiminin gerçekleştiği yerler asıl işyeridir (Alper, 2013, 128).
B- İŞYERİNE BAĞLI YERLER
5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında; işyerinde
üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve
aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerlerin de işyerinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu tanıma göre işin yürütümü bakımından
asıl işin yapıldığı yere bağlı olarak faaliyette bulunulan, tamamlayıcı, ayrıntı ve eklentilerde işyerine bağlı yerler olarak tek bir işyeri olarak değerlendirilmelidir. Bu tarif esas itibariyle İş Kanunu’ndaki yaklaşımdan farklı
değildir. Nitekim İş Kanunu’nda da işverenin iş yerinde ürettiği mal ve/
veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler, işyerine bağlı yerler olarak işyerinden sayılmaktadır
(Güzel ve ötekiler, 2012, 236).
Hal böyle olmakla birlikte buradan işyerine bağlı yerlerin her zaman
için kolayca saptanabileceği sonucuna varılmaması gerekmektedir (Alper,
2013, 129). Zira bir işyerinin asıl işyerine bağlı yer olarak değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğinin tespitinde iki husus göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan ilki “işin niteliği” diğeri ise “işin yönetimi” dir (Bilgili,
2008,180). Bu iki husus dikkate alınarak iki yer arasında bir bağımlılık
olduğunun anlaşılması halinde tek bir işyerinden bahsetmek mümkün olacaktır. Diğer bir ifadeyle iki yerin tek işyeri olarak kabul edilip edilemeMAYIS - HAZİRAN 2013
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yeceği araştırılırken öncelikli olarak işyerlerinde yapılan işler arasında bir
bağımlılık olup olmadığına bakılacaktır. Eğer iki iş birbirinin tamamlayıcısı ise yani işin biri durduğunda diğeri de duruyor ise işler arasında nitelik yönünden bir bağımlılık olduğu söylenebilecektir. Bu tespit sonrasında
ikinci dikkat edilecek husus yerlerin aynı yönetim altında (tek işverene
bağlı olarak) örgütlenip örgütlenmediğidir. Eğer işyerleri farklı yönetim
altında örgütlenmiş ise yani tek bir işveren yok ise bu sefer işyerlerinin tek
işyeri olarak kabulü mümkün olmayacaktır (Güzel ve ötekiler, 2012, 236).
C- İŞYERİNNİN EKLENTİLERİ
5510 sayılı Kanun’da işyerinin eklentileri “dinlenme, çocuk emzirme,
yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi” yerler şeklinde tarif edilmiştir. Madde metninde
“gibi” ibaresine yer verildiğinden diğer bir ifadeyle kanunda sıralanan
yerler örnek niteliğinde olduğundan işyerinin eklentileri, sadece kanunda
sıralanan yerlerle sınırlı değildir. Bu nedenle kanunda sıralanan yerler ile
benzer nitelikte olan ve işin görülmesi ile bağlantısı bulunan diğer bütün
eklentileri de işyerinden saymak gerekir (Alper, 2013, 129; Güzel ve ötekiler, 2012, 237). Burada temel kriter, işin görülmesi ile bağlantısı bulunan
yerler olduğundan işyeri içinde bulunan lojmanlar işyerinden sayılmaz.
Nitekim Yargıtay’ında görüşü bu yöndedir (Güzel ve ötekiler, 2012, 237).
D- İŞYERİNE AİT ARAÇLAR
5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanun’da olduğu gibi araçları da işyerinden saymıştır. Akademisyenlerce de ifade edildiği üzere kanunda araçlar
geniş anlamda kullanılmıştır. Bu bağlamda “araç” ifadesinden işyerinin
sahip olduğu her türlü araç anlaşılmalıdır. Dolayısıyla otobüs, otomobil,
kamyon gibi her türlü taşıt aracının yanı sıra, vinç, buldozer, dozer, forklift
gibi her türlü seyyar veya sabit araçlar da işyerinden sayılır (Güzel ve ötekiler, 2012, 237; Tuncay ve Ekmekçioğlu, 2012, 284; Alper, 2013, 130).
Yine araçların işyerinden sayılması için illa da mülkiyetlerinin işverene ait
olması veya aracın işyerinin sınırları içinde bulunması şart değildir.
III- İŞYERİNİN SGK’YA BİLDİRİLMESİ VE TESCİLİ
5510 sayılı Kanuna göre işyerinin SGK’ya bildirilme yükümlülüğü işverene aittir. Bu bağlamda Kanunun 4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalıları
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çalıştırmaya başlayan, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu
nitelikteki bir işyeri kendisine intikal eden işverenlerin, kanunda belirtilen
sürelerde işyeri bildirgesini düzenleyerek SGK’ya vermeleri gerekmektedir (SSİY, m.27).
Burada özellikle belirtmeliyiz ki, işyeri bildirgesi 4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalıların çalıştırılmaya başlanıldığı işyerleri için verilmesi zorunlu bir bildirgedir. Eğer işyerinde sadece 4/b kapsamında çalışan var ise
işyeri bildirgesinin düzenlenerek SGK’ya verilmesine gerek yoktur. Daha
yalın bir anlatımla tüzel kişiliğe haiz işyerlerinde sadece 4/b kapsamındaki
şirket ortakları çalışıyor ise veya gerçek kişilere ait işyerinde sadece işyeri
sahibi çalışıyor ise ya da belirtilen işyerlerinde Kanunun 6 ıncı maddesinde
sıralanan sigortalı sayılmayanlar çalışıyor ise bu nitelikteki işyerleri için
tescil yapılmaz.
5510 sayılı Kanuna göre işyerlerinin tescilinin dört şekilde yapıldığı
söylenebilir. Bunlar; işverenler tarafından işyeri bildirgesi verilerek tescil,
şirketin ilk kuruluşunda ticaret sicil memurluğunca yapılan bildirim üzerine tescil, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca1 veya
genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarınca yapılan tespit üzerine tescil ve ihale makamları, ruhsata tabi işlerde
ruhsat veren merciler ile diğer resmi kuruluşlardan alınan bilgilere ve mahkeme ilamına istinaden tescildir (Kurt, 2009,77). Aşağıda ilk iki tescil türü
bildirim üzerine tescil diğer iki tescil türü de işyerinin re’sen tescili başlığı
altında açıklanacaktır.
A- BİLDİRİM ÜZERİNE TESCİL
Yukarıda da belirttiğimiz gibi işyerinin SGK’ya bildirilme yükümlülüğü işverene aittir. Bu nedenle işyerinde Kanunun 4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalıları çalıştırmaya başlayan işverenlerin, örneği SSİY ekinde
yer alan işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte,
bağlı bulundukları İl Müdürlüğüne/Merkez Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Belirtmeliyiz ki, yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinde, Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar tarafından Kuruma yapılacak bildirimlerin, Kurum ile işveren,
1 Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili memurları; sosyal güvenlik müfettişleri ve
sosyal güvenlik denetmenleridir.
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kamu idareleri ile kurum ve kuruluşların internet ve elektronik alt yapısı
oluşturuluncaya kadar kâğıt ortamında yürütüleceği öngörülmüştür2. Halen 4/a statüsünde sigortalı çalıştırılan işyerlerine ilişkin işyeri bildirgesinin Kuruma e-sigorta yolu ile gönderilmesi için gerekli alt yapı oluşturulmadığından bildirimin en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte
Kuruma elden verilmesi veya posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.
Diğer bir husus ise işyeri bildirgesi yasal süresi içinde verilmeyip sonradan
veriliyor ise e-sigorta üzerinden bildirim yapılması mümkün değildir. Bu
hallerde işyeri bildirgesi Kuruma elden verilmeli ya da posta yolu ile gönderilmelidir (SSİY, m.27/9).
İşyeri bildirgesinin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi yahut elden doğrudan verilmesi halinde bildirim tarihi, bildirgenin Kurumun evrak
kayıtlarına intikal ettiği tarih olarak esas alınır. Bildirgenin iadeli taahhütlü
posta yolu ile veya aps yolu ile Kuruma gönderilmesi halinde ise bildirim
tarihi, bildirgenin postaya verildiği tarih olarak esas alınır3.
Aynı işverenin, birden fazla işyerini kurması veya devir alması yahut
kendisine intikal etmesi halinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenmelidir (SSİY, m.27/2). Yine tescili yapılacak işyerinde, hem ayın
1’i ile 30’u arasında, hem de ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki
çalışmalarına istinaden ücret alan sigortalıların bulunması halinde, her iki
çalışma döneminden dolayı iki ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı
işyeri tescili yapılmalıdır. İşverenin 18 yaşından küçük olması veya sınırlı
ehliyetsiz olması durumunda işyeri bildirgesinin işverene ait bölümleri veli
veya vasi ibaresi konularak onların adına doldurulup Kuruma verilecektir.
2 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi çalıştıran ve 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonrada 4/c statüsünde sigortalı
çalıştırmaya devam eden kamu idareleri için işyeri bildirgesinin 24.10.2008 tarihine kadar
Kuruma verilmesi zorunlu tutulmuştur. Şuan ki uygulamaya göre 4/c statüsünde sigortalı çalıştırmaya başlayacak kamu idarelerinin işyeri bildirgesini e-sigorta yolu ile Kuruma
vermeleri zorunludur. Şöyle ki, öncelikli olarak kamu idareleri e-sigorta üzerinden işyeri
bildirgesini düzenleyerek gönderdikten sonra bilgisayardan alınan sıra numaralı çıktı ıslak
imza ile onaylanarak Kuruma kağıt ortamında da gönderilecektir. Daha geniş bilgi için
bkz., Şakar, 2009, 132.
3 İşyeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesine ilişkin bu husus İşveren Uygulama Tebliği
ile yürürlükten kaldırılan “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” in 2 inci maddesinde açık olarak düzenlenmişken yeni tebliğde açık olarak düzenlenmemiştir. Ancak
uygulama kağıt ortamında gönderilen belgeler için aynen devam etmektedir.
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Bu durumlarda veli veya vasiler işveren vekili olarak kabul edilecek ve
işyeri buna göre tescil edilecektir (İUT, 2012, 8.1.1).
Eğer, bir işyerinde hem 4/a statüsünde hem de 4/c statüsünde çalışanlar
var ise bu sefer 4/a’lı ve 4/c’li çalışanlar için ayrı ayrı işyeri bildirgesi verilerek iki ayrı işyeri dosyası tescil edilmelidir (İUT, 8.1.1). Aynı işverenlere
ait olup, aynı işkolunda bulunan birden fazla kara veya deniz yahut hava
ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilir (SSİY, m.27/3). Diğer bir
anlatımla, aynı işkolunda birden fazla nakil aracı bulunan işverenler, nakil
araçlarının kayıtlı olduğu ilgili idareyi gösterir belgeyi ibraz ederek tek
işyeri bildirgesi düzenleyecektir. Bunun üzerine işyeri, idarenin bulunduğu
bölgeyi içine alan Kurum ünitesince tescil edilecektir (İUT, 8.1.1).
Yine büro, yazıhane gibi belli bir merkezden sevk veya idare edilmeyen
ve faaliyeti belirli bir yere bağlı olmayan işler, belirli yerde yapılmayan
işler olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde işin belirli bir yerde yapılmaması halinde işyeri bildirgesi, işverenin ikametgâhının bulunduğu Kurum
ünitesine verilir. Belirli bir yerde yapılmayan işlerde işverenin ikametgâhı
ile işin görüldüğü yerler Kuruma ait ayrı ünite bölgelerinde bulunuyorsa, sigorta işlemlerinin işverenin yazılı başvurması üzerine, işin yapıldığı
yeri çevresine alan ünite veya ünitelerinden biri tarafından yürütülmesine,
Kurumca izin verilebilir. Eğer iş, bir ‘il’den diğer bir ‘il’e geçerek devam
ediyor ise bu sefer işyeri bildirgesi işin başladığı yeri çevresine alan Kurum
ünitesine verilir. Faaliyeti belirli bir yere bağlı olmamakla beraber, büro,
yazıhane gibi belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işler, belirli bir
yerde yapılan iş sayılır. Bu durumda işyeri bildirgesi, işin sevk ve idare
edildiği yeri çevresine alan üniteye verilir (SSİY, m.30).
Kanunun 90 ıncı maddesine göre ihale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin
her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine,
verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası
verilebilir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda
ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir (SSİY, m.27/4). Tek ihale ile birden fazla ünitenin görev alanına giren
bir işin yapılması halinde, istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının
tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan ünitece tek işyeri
sicil numarası verilebilir. Aynı anda birden fazla ünitenin görev alanlarında
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işe başlanılması halinde, hangi üniteden tek işyeri sicil numarası alınacağına işveren karar verir. Ayrıca bu tür durumlarda işveren tarafından ilgi olan
diğer ünitelere yazılı olarak bilgi verilmelidir (SSİY, m.27/7).
Aynı işverene ait olup birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel nitelikteki
bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilir (SSİY, m.27/8). Diğer bir ifadeyle aynı
kişiye ait olup birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaat işyerleri
için tek sicil numarası üzerinden işlem görebilmek için iki durumun aynı
anda gerçekleşmesi aranmaktadır. Bunlardan ilki parsellerin bitişik veya
yakın olması, diğeri de işçilerin birbirine karışıyor olmasıdır. O halde bitişil parseldeki ayrı yapı ruhsatı bulunan inşaatlardan ilki bitmek üzereyken
yeni başlanacak ikinci inşaat için aynı sicil üzerinden işlem görme talebinin kabul edilmeyeceği söylenebilir.
Çünkü böylesi bir durumda her ne kadar parseller bitişik olsa da işçilerin birbirine karışması söz konusu olmayacağından iki durum birlikte
gerçekleşmeyecektir. Örneğin, inşaatın birinde ince işçiliklere başlanmışken diğer inşaata yeni başlandığını varsayalım. Bu durumda ince işçilikleri
yapan işçilerin uzmanlaşma alanı sıva, boya, tesisat v.b. işlerken bu işçilerin aynı zamanda kalıp, demir, tuğla gibi kaba işçilik ustalığını gerektiren
işlerde çalışması çoğu kere beklenemez. Bu durumda işçilerin birbirine
karışması söz konusu olmayacağından inşaatların tek sicilde işlem görmesi
de kabul edilmez. Belirtmeliyiz ki, burada nihai karar Kuruma ait olup her
olay ayrı ayrı değerlendirilmeli ve genelleme yapmaktan kaçınılmalıdır.
4447 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu” gereğince işsizlik ödeneğinden yararlanan kişiler ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen meslek edinme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan
kursiyerler için ilgili il müdürlüklerince, Kurumun ilgili ünitesinde işyeri
dosyası tescil ettirilmelidir (İUT,8.1.1).
Yönetmeliğe göre, esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde
olmasına rağmen sigortalılar birbirine karışmıyor, işler ayrı ve bağımsız
olarak yürütülüyor ise bu yerler de bağımsız işyeri sayılır (SSİY, m.27/6).
Dolayısıyla bu tür işyerleri içinde en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte Kuruma işyeri bildirgesi düzenlenerek yeni işyeri dosyası tescil
edilmelidir.
İşyeri bildirgesinin verilme yükümlülüğü işverene ait olmakla birlikte
248
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bu durumun istisnası olarak, ilk defa tescil edilen şirketlerde tescil yapılan
tarihte sigortalı çalıştırılmaya başlanılan işyerlerini sayabiliriz. Esasında
burada da bir bildirim söz konusudur ancak bildirim SGK yerine ticaret sicil memurluklarına yapılır. Şöyle ki, şirketlerin kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını ticaret
sicil memurluklarına bildiren işverenlerin bu bildirimleri SGK’ya yapılmış
sayılır. Ticaret sicil memurlukları kendilerine yapılan bu bildirimleri en
geç on gün içinde SGK’nın ilgili ünitesine bildirmek zorundadır (5510,
m.11/III). Ticaret sicil memurluklarınca SGK’nın ilgili ünitesine gönderilecek bu bildirime istinaden, işyeri ünitece tescil edileceğinden ayrıca yeni
kurulan şirketlerce işyeri bildirgesi düzenlenmesine gerek kalmaz (SSİY,
m.27/5).
SGK’nın ilgili ünitesine4 verilen her işyeri bildirgesine istinaden işyerlerine “mahiyet kodu”, “işkolu kodu”, “sıra numarası”, “il kodu”, “ilçe
kodu”, “kontrol numarası” ve var ise “geçici iş ilişkisi kurulan işveren numarası” ile “alt işveren numarası” nı ihtiva eden bir işyeri sicil numarası
verilerek tescile ilişkin bilgiler işverene tebliğ edilir (SSİY, m.28/1). İşyeri
ile ilgili bütün işlemler bu verilen sicil numarası üzerinden yürütüldüğünden Kuruma verilen tüm belgelerde işyeri sicil numarası yazılmalıdır (Güzel ve ötekiler, 2012, 243).
1. Alt İşveren ve Sigortalıyı Devralan İşverenin İşyerini Bildirmesi
Asıl işverenden iş alan ve bu işyerinde kendi işçilerini çalıştıran alt işverenlerin bu işlerinden dolayı Kuruma işyeri bildirgesi vermesine gerek
yoktur. Diğer bir ifadeyle alt işverenler için ayrı bir işyeri dosyası açılmaz.
Alt işverenler mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası
ile asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden yerine getirir (SSİY, m.31/1).
Asıl işverenin sicil numarası altında alt işveren numarası alınabilmesi için
imza sirküleri5 ile asıl işverenle yapılan sözleşmenin bir örneği, Kurumun
4 İşyeri çevresini yetki alanına alan merkez müdürlüğüne bildirim yapılmalıdır. Ancak
kanunda belgenin Kuruma verilmesi ön görüldüğünden işyeri bildirgesi hatalı olarak farklı
bir üniteye verilse dahi bildirim yapılmaması veya geç bildirim yapılmasına bağlı olarak
idari para cezası uygulanamaz.
5 İmza sirküleri istenen kişiler, bizzat ilgili üniteye gelerek kimliklerini ispatladıktan
sonra imza beyanında bulunduğunda ayrıca bu kişilerden noter onaylı imza sirküleri istenilmez.
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ilgili ünitesine elden verilmeli veya posta yolu ile gönderilmelidir (SSİY,
m.29/2).
Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına da işyeri dosyası açılmaz. Ancak sigortalıyı devralan işveren, devraldığı sigortalıyı çalıştırmaya başlamadan önce sigortalıyı devraldığı işverenle yapmış
olduğu sözleşmeyi Kurumun ilgili ünitesine ibraz etmelidir. Bunun üzerine
sigortalıyı devralan işverene asıl işverenin işyeri sicili altında üç haneli bir
numara verilir. Sigortalıyı devralan işveren yükümlülüklerini, sigortalıyı
devir aldığı işverene ait işyeri dosyası üzerinden kendisine verilen üç haneli numara üzerinden yerine getirir (SSİY, m.31/2).
2. Devir, İntikali veya Nakledilen İşyerlerinin Bildirilmesi
Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin, başka bir işverene devredilmesi
hâlinde devralan işveren tarafından devir tarihini takip eden on gün içinde, işverenin ölümü ile işyerinin mirasçılarına intikali hâlinde ise mirasçılar tarafından işverenin ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde, işyeri
bildirgesi düzenlenerek bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/
Merkez Müdürlüğüne verilmelidir. Diğer bir anlatımla işyerin devri veya
intikalinde işyeri bildirgesi verilmesi zorunludur (5510, m.11/IV). Ancak
verilen devir/intikal bildirgesine istinaden işyerine yeni bir sicil numarası
verilmez. İşlemler önceki sicil numarası üzerinden devam ettirilir. Sadece
verilen devir/intikal bildirgesine göre tescil bilgileri güncellenir.
İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi hâlinde, işyeri bildirgesi nakleden işveren tarafından, en geç nakil
tarihini takip eden on gün içinde düzenlenerek işyerinin nakil edildiği adresin bağlı bulunduğu Kurum ünitesine verilmelidir. İşyerinin aynı il içinde
başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi
verilmesine gerek yoktur. Bu durumda işveren tarafından işyerinin bir başka adrese nakil edildiği, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde eski ve yeni
üniteye bir yazı ile bildirilir (5510, m.11/IV).
Gerek işyerinin başka bir ildeki adrese nakil edilmesi nedeniyle verilen
işyeri bildirgesine istinaden gerekse aynı il içinde bir başka nakil edilmesi
nedeniyle verilen dilekçeye istinaden yeni adresteki işyerleri için ayrı işyeri sicil numarası verilerek işyeri dosyaları tescil edilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirir. İşyerinin ayni
ünite bölgesinde farklı bir adrese nakil olması durumunda ise adres deği250
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şikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda yeni bir işyeri dosyası
tescil edilmeyerek sadece adres değişikliği tescil kayıtlarına işlenir.
4/c statüsündeki sigortalıların çalıştırıldığı işyerlerinin; -bağlı bulundukları saymanlığın değişmesi durumunda, işyerinin tesciline esas değişiklik bilgileri işverenleri tarafından saymanlık değişiklik tarihini takip eden
on gün içinde, -başka bir kamu idaresine devri veya birleşmesi hâlinde,
devir alan veya birleşen kamu idaresi tarafından durumun dayanağı bilgi
ve belgelerle birlikte devir veya birleşme tarihini takip eden on gün içinde,
-yeni bir kamu idaresi adı altında birleşmesi durumunda yeni kurulan kurum tarafından birleşme tarihini takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi
verilerek, ayrıca birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeleriyle birlikte aynı süre
içinde, -aynı il içindeki adres veya isim değişiklikleri, dayanağı bilgi ve
belgeleriyle birlikte değişiklik tarihini takip eden on gün içinde, özelleştirilmek suretiyle satışının yapılması hâlinde, satışı yapılan kurumca satış
işleminin onaylandığı tarihi takip eden on gün içinde ilgili belgeleriyle birlikte, yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gerekir (SSİY, m.33/4).
3.

İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerinin Değişmesi veya Diğer Bir
Şirkete Katılması, Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması
Durumunda İşyerinin Tescili
İşyeri bildirgesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete
katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden on gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu Kurumun ilgili
ünitesine verilir. Yine adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde de,
en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesinin işyerinin bağlı bulunduğu Kurum ünitesine verilmesi gerekmektedir
(SSİY, m. 33/3).
Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir
şirkete katılması veya adi şirketlerde yeni ortak alınması durumlarında
Kuruma verilen işyeri bildirgesine istinaden farklı bir işyeri dosyası tescil
edilmez. İşlemler önceki işyeri dosyası üzerinden devam ettirilir. Sadece
yeni duruma göre tescil bilgilerinde güncelleme yapılır. Eğer işyerlerinde
işletme adı değişikliği yapılmış ise bu durumda Kuruma işyeri bildirgesi
verilmesine gerek yoktur (Kurt, 2009, 82).
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B– İŞYERİNİN RE’SEN TESCİL EDİLMESİ
5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre; valilikler, belediyeler ve
ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı
ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve
belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri,
verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür
(5510, m.11/V). Yine 90 inci madde hükmüne göre de “Kamu idareleri
ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile
yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün
içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür (5510, m.90/I).
Ayrıca, valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi
verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner
sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların
ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin
istenmesi zorunludur (5510, m.90/IV).
Yukarıda açıklanan nedenlerle ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin ünitelere intikali üzerine, yapı ruhsatları ile
istihdama ilişkin bilgileri ihtiva edenler yönünden öncelikle ruhsata konu
işin/inşaatın ünitede tescilli olup olmadığı araştırılır. Yapılan araştırma sonucunda sigortalı çalıştırıldığı halde söz konusu işyerinin/inşaat işyerinin
Kurumda tescilli olmadığının anlaşılması durumunda işyeri Yönetmeliğin
32 nci maddesine istinaden Kurum tarafından re’sen tescil edilir (İUT,
8.1.2).
Bunun yanı sıra işyerinin kurumda tescilli olmadığının kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca fiilen yapılan denetimler sonucunda ya da işyeri kayıtlarından yapılan tespitler sonucunda
veya kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sonucunda, anlaşılması
halinde işyeri Kurumca re’sen tescil edilecektir. Tüm bunlara ilave olarak
mahkeme kararlarına istinaden işyerinin tescili olmadığının anlaşılması
durumunda da işyerleri re’sen tescil edilir (SSİY, m.32).
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IV. BİLDİRİM YAPILMAMASININ CEZAİ YAPTIRIMI
Öncelikle belirtmeliyiz ki, işyeri bildirgesinin verilmemesi ya da geç
verilmesi, işverenin 5510 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz (Alper, 2013, 135). İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya
kanunda belirtilen yasal süre dışında verilmesi halinde bildirgeyi vermekle
yükümlü olanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin 1 inci
fıkrasının (b) bendine göre idari para cezası uygulanır.
Şöyle ki, 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca
internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu
halde, anılan ortamda göndermeyenler veya 5510 sayılı Kanunda belirtilen
süre içinde Kuruma vermeyenlere;
-Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar
için asgari ücretin üç katı tutarında,
-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,
-Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,
idari para cezası uygulanır.
Ancak işyeri bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlerden veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden ya da
kamu idarelerinden alınan belgelerden tespit edilmemesi koşulu ile işyeri
bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün
içinde verilmesi ve uygulanacak idari para cezasının tebligat tarihini takip
eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, idari para cezaları
defter türüne göre uygulanan cezalarının dörtte bir oranına karşılık gelen
tutar üzerinden uygulanır (5510, m.102/II).
İşverenlerin yanı sıra şirketin kuruluşu aşamasında işyerinde işçi çalıştırılmaya başlanıldığına dair işveren bildirimi üzerine yapılan bu bildirimi
Kurumun ilgili ünitesine göndermeyen ticaret sicil memurluğu hakkında
fiil tarihindeki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır (5510,
m.102/I-h). Yukarıda indirim oranları, belirtilen şartları yerine getirmeleri
koşuluyla ticaret sicil memurlukları hakkında da uygulanır. Son olarak belirtmeliyiz ki, işyeri bildirgesinin verilmemesi nedeniyle idari para cezası
uygulanmış olması belgenin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz (5510, m.102/III).
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Belirtilmelidir ki, ilk defa tescil edilecek işyerlerinin yanı sıra işyerinin
devri, intikali veya faaliyette bulunduğu adresten bir başka ildeki adrese
nakil edilmesi halinde yada işyerlerini birleşmesi, nevilerinin değişmesi, diğer bir şirkete katılması ile adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde, işyeri bildirgesinin yasal verilmesi gereken sürelerde Kuruma
verilmemesi nedeniyle de yukarıda açıklanan usullerle idari para cezası
uygulanır.
III-SONUÇ
Sosyal Güvenlik Hukukunda işyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve
olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. Bunun yanı sıra
işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlarda işyerinden sayılır. Bu anlamda
işyeri; asıl işyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlardan oluşan bir
iş organizasyonu olarak ifade edilebilir. 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/c
statüsünde sigortalı sayılanları çalıştırmaya başlayan işverenlerin işyerini,
en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte işyeri bildirgesi düzenleyerek
SGK’ya bildirmesi zorunludur.
Ayrıca işyerinin devri, bir başka ildeki adrese nakli, işyerlerinin birleşmesi, nevilerinin değişmesi, diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde
şirkete yeni ortak alınması durumlarında en geç bu durumların meydana
geldiği tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesinin düzenlenerek
SGK’ya gönderilmesi/verilmesi gerekmektedir. İşyerinin miras yolu ile intikali halinde ise işverenin ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde mirasçılar
tarafından işyeri bildirgesi düzenlenmelidir.
İşyeri bildirgesinin kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde düzenlenerek Kuruma verilmemesi halinde tutulan defter türüne göre asgari
ücret ile asgari ücretin üç katına kadar ilgililer hakkında idari para cezası uygulanır. Kurumca yapılan tespitler dışında, işyeri bildirgesinin yasal
süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve
uygulanacak idari para cezasının tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, idari para cezaları dörtte bir oranında
uygulanır.
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YURTDIŞINA GÖNDERİLEN İŞÇİLERE 5 PUANLIK PRİM
TEŞVİKİNİN UYGULAMA ESASLARI
Bünyamin ESEN*

I- GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
getirmiş olduğu prim teşviki unsurlarından birini “beş puanlık işveren hissesi prim desteği” oluşturmaktadır. Buna göre 5510 sayılı Kanunun 81 nci
maddesi kapsamındaki özel sektör işverenlerinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için ödedikleri
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş
puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır. Kamuoyunda “beş puanlık teşvik” olarak bilinen bu uygulanama SGK istatistiklerine
göre en fazla yararlanılan işveren prim teşviğidir.
29.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında “beş puanlık işveren hissesi teşviki”nin kapsamı genişletilmiş ve söz konusu teşviğin uygulanmasına dönük olarak önemli
değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.1 Bundan böyle yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak için işverenlerce götürülen çalışanlar için de söz konusu teşvik unsurlarından faydalanabilecektir. Bu düzenleme ile 5 puanlık
hazine desteğinin kapsamı genel sağlık sigortası primlerine de genişletilmiş bulunmaktadır.
* Sosyal Güvenlik Denetmeni, London School of Economics and Political Science Sosyal
		 Politika Bölümü
1 6486 sayılı Kanun ile getirilen yeni bir düzenleme de 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran
işyerlerine uygulanmak üzere, Hazinece karşılanan beş puanlık işveren hissesi desteğine,
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana   kadar ilave puan eklemeye, sosyoekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve
uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olmasıdır. Bakanlar Kurulu 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 Sayılı Kararnamenin Eki karar ile sosyo-ekonomik
gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen (I), (II) ve (III) üncü bölgelerde 5 puanlık
indirime ek olarak altı puan daha indirilmesini kararlaştırmıştır. Yeni teşvik (I) inci bölgede
faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2016 tarihine kadar, (II) inci bölgede 31/12/2017
tarihine kadar, (III) üncü bölgede ise 31/12/2018 tarihine kadar uygulanacaktır. (14.07.2013
tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazete).
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Bu makalemizde 6486 sayılı Kanun 5 puanlık prim teşvikinin uygulama esasları açıklanacak, yurt dışına götürülen hangi işçilerin kapsama
girdikleri, hangi ülkelere götürülen işçiler için teşvik unsurlarından faydalanılabileceği ve teşvikten yararlanma şartları değerlendirilecektir.
YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN ÇALIŞANLARIN 			
SİGORTALILIKLARI
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen
işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işçiler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlar
hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri
uygulanmaktadır (5510, Md. 5). Bu kapsamdaki sigortalıların sosyal güvenlik hukukumuz gereğince emekliliğe sayılan uzun vadeli sigorta kolları
kapsamda bulunmadıkları görülmektedir.
Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri
halinde, Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile “zorunlu sigortalı
olarak çalışmama” şartı aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlanan sigortalılardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.
Bu kapsamda yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede
ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır. Başka bir
deyişle sigortalılar isteğe bağlı sigortalı statüsünde prim ödemelerine karşın hizmetleri 4/1-(a) sigortalısı olarak değerlendirilmektedir.2
Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi
olanlar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre
hesaplanan Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) tutarının % 12,5’idir. Bu
primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise işveren hissesidir (5510, Md. 81/1-f).
Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ise, yapılan işin iş kazası ve meslek
hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5
oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir.
01.09.2013 tarihinden itibaren ise kısa vadeli sigorta kolları prim oranı sigortalının prime esas kazancının %2’si olarak sabitlenecektir. Kısa vadeli
II-

2 Altını çizmek gerekir ki normal koşullarda sigortalıların isteğe bağlı sigortalı statüsünde ödedikleri primler 4/1-(b) sigortalılığı olarak değerlendirilmektedir.
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sigorta kolları priminin tamamını işveren öder, işçinin hissesi bulunmamaktadır (5510, Md. 81).
Buna göre ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde
çalışmak üzere götürülen işçiler için işverence % 13,5 ile % 19 arasında
(01.09.2013 tarihinden itibaren ise % 14,5 oranında) sigorta primi ödemesi gerekmektedir. Söz konusu bu işçiler ile ilgili yükümlülükler ise işyeri
merkezinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu’nun taşra biriminde (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yada Sosyal Güvenlik Merkezi) tescil ettirilen işyeri dosyasından yerine getirilmektedir.
Öte yandan ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış ülkelerde
çalışmak üzere götürülen işçiler ise söz konusu sosyal güvenlik sözleşmesi
hükümlerine tabidir.3
III- HANGİ İŞÇİLER VE İŞVERENLER KAPSAMA GİRİYOR?
6486 sayılı Kanun ile getirilen yenilik sonrasında özel sektör işverenlerince yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürülen
sigortalılar için prime esas kazanç üzerinden ödenecek olan Genel Sağlık
Sigortası Primi’nin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar
Hazinece karşılanması uygulaması başlamış bulunmaktadır. 01.07.2013 ile
31.12.2013 tarihleri arasında yürürlükte olan prime esas kazanç sınırlarına
göre kapsama giren her bir işçi için faydalanılabilecek teşvik tutarı asgari
olarak (1021,50 TL x %5) 51,08 TL, azami olarak ise (6639,75 TL x %5)
331,99 TL’dir.4 Söz konusu hükmün yürürlük tarihi 19.05.2013 olup, takip
eden aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren bu teşvikten yararlanmak
mümkün hale gelmiştir.
Sosyal güvenlik hukukumuz 5 puanlık hazine desteğinden faydalanmak
için özel sektör işvereni olunmasını yeterli görmüş olsa da bazı özel sektör
işverenlerinin kapsam dışında bırakıldığı görülmektedir. Buna göre 5335
sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum
3 Ülkemizde sosyal güvenlik anlaşması imzalamış ülkeler şunlardır: Hırvatistan, Lüksemburg, Arnavutluk, Kanada, Kebek, Çek Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Danimarka, Gürcistan, Romanya, Azerbaycan, Makedonya, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs, Libya, Norveç,
Fransa, İsveç, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda, Almanya, İngiltere.
4 01.01.2013 ile 30.06.2013 tarihleri arasında yürürlükte olan prime esas kazanç sınırlarına göre kapsama giren her bir işçi için faydalanılabilecek teşvik tutarı ise asgari olarak
(978,60 TL x %5) 48,93 TL, azami olarak ise (6360,90 TL x %5) 319,55 TL’dir.
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ve kuruluşlara ait işyerleri; 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan
istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri; 5510 sayılı Kanunun ek
2 nci maddesi kapsamında uygulanan teşvikten yararlanan işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmak suretiyle çalışanlar hakkında ise
“beş puanlık işveren hissesi teşviği” uygulanmaz. Hazineden karşılanan
prim tutarları, işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Belirttiğimiz üzere söz konusu uygulamadan ülkemizle sosyal güvenlik
anlaşması bulunmayan ülkelere götürülen işçiler için yararlanılması mümkündür. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi
Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma kapsamında Almanya’ya işçi
götüren ve bu işçilerle ilgili sosyal güvenlik yükümlülüklerini Türkiye’de
açtırdığı işyeri dosyasından yerine getiren işverenler beş puanlık işveren
hissesi teşviğinden yararlanabilecektir. Türkiye-Libya İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Libya’da çalıştırılmak üzere götüren ve söz
konusu işçilerle ilgili sosyal güvenlik yükümlülüklerini Türkiye’de açtırdığı işyeri dosyası üzerinden yerine getiren işverenler ise, söz konusu
işçiler Türkiye’de GSS primine tabi olmadıklarından belirtilen teşvikten
yararlanmaları mümkün değildir (Özcan 2013).
IV- TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
Beş puanlık işveren hissesi prim desteğinden faydalanabilmek için;
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak işverenler tarafından 5510 sayılı
Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi, bu sigortalılara
ilişkin olarak yatırılması gereken sigorta primi tutarlarının Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve
bu işverenlerin SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak SGK’ya
olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren
ve taksitlendiren işverenler ile taksitlendirme ve yapılandırma kanunlarına
göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve
yapılandırmaları devam ettiği sürece hazine teşviğinden yararlandırılır.
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan denetimlerde, çalıştırdığı kişileri
sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının işyerinde fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle
sağlanan destek unsurlarından uzaklaştırılacaktır.5
Yapılan denetimde işverenlerin çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının geriye olarak
tespit edilmesi halinde işverenin teşvikten yersiz olarak yararlandığı dönemler ile ilgili olarak da yaptırımlar bulunmaktaır. Geçmiş dönemlere
teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, o dönemlerde yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile
birlikte tahsil edilir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus işyerinde fiilen çalışmadan kişileri sigortalı olarak bildirme fiilinin beş puanlık teşvikten uzaklaştırılmasına neden olmasıdır. Literatürdeki yaygın adıyla “sahte sigortalılık” olarak
adlandırılan bu durum, çeşitli sosyal güvenlik hak ve ödeneklerinden yararlanmak üzere ülkemizde çokça kullanılan bir yasa dışılıktır (Karadeniz ve Karadeniz, 2003). Daha önce Kanun’da mevcut bulunmayan sahte
sigortalılığın teşvik unsurlarından yararlanmayı engellemesi uygulaması
6486 sayılı Kanun ile getirilmiştir.
Öte yandan kişileri sigortalı olarak bildirmiş olmasına karşın eksik
SPEK tutarı üzerinden bildirdiği tespit edilen işverenlerin teşviği kesilmez.
Ancak sigortalılık bildiriminde eksik gün söz konusu ise işveren teşvik
unsurlarından uzaklaştırılır. Bir örnek vermek gerekirse, sigortalı işyerinde
ayda fiilen 30 gün çalışıyor olmasına karşın SGK’ya o aya ait aylık prim ve
hizmet belgesinde örneğin 29 gün üzerinden sigortalı bildirildiğinin tespiti
halinde işverenin teşvik unsurlarından bir yıl süreyle uzaklaştırılması söz
konusu olur.
V- SONUÇ
5510 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanmak olan “beş puanlık işveren
hissesi prim desteği” 29.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6486 sayılı Ka5 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yasal denetim elemanları Sosyal Güvenlik Denetmenleri
ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri ile bunların Yardımcılarıdır. Öte yandan tüm kamu kurum
ve kuruluşlarının denetim elemanlarının mevzuatlarınca yaptıkları denetimlerde sigortalılık
ile ilgili denetim yapma ve karşılaşılan usulsüzlükleri SGK’ya bildirme yükümlülükleri de
bulunmaktadır.
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nun ile yapılan değişiklik sonrasında genişletilmiş bulunmaktadır. Buna
göre yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak için işverenlerce götürülen
çalışanlar için beş puanlık teşvikten yararlanmak mümkündür. Ancak bu
işçilerin Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan yada sözleşmelerin uzun vadeli sigorta kollarını kapsamadığı ülkelerdeki işyerlerine
götürülmüş olması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının işyerinde fiilen çalışmadığının tespit edilmesi, başka bir deyişle sahte sigortalı olarak
bildirildiğinin anlaşılması halinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle
sağlanan destek unsurlarından uzaklaştırılacaktır.
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ESKİ BAĞKURLU YENİ 4/b‘Lİ SİGORTALILARIN
HAKSAHİPLERİNE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLMESİ İÇİN
GEREKLİ OLAN ŞARTLAR
Ahmet ADIGÜZEL*
Osman ÖZBOLAT**
I-GİRİŞ
Sigortalının ölümü halinde geride kalan dul eş, çocuk, ana ve babaya
geçimlilerini idame ettirebilmeleri için aylık bağlanır. Ancak, bu aylığın
bağlanması bazı şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Özellikle Mülga
olmuş 1479 Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na tabi eski BAĞ-KUR’ lu yeni 4/b’li
bağımsız çalışan sigortalıların ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine
aylık bağlanması işlemleri bazı farklı uygulamalardan ve hak sahiplerinin
tam olarak bilgilendirilmediklerinden dolayı mağdur oldukları gözlemlenmiştir. Çalışmamızda eski BAĞ-KUR’lu1 yeni 4\b’li2 sigortalıların ölümü
halinde geride kalan hak sahiplerine bağlanacak olan ölüm aylığı ve şartları üzerinde durulacaktır.
II-SOSYAL GÜVENLIK KANUNUNA GÖRE HAK SAHIBI
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe tam manasıyla geçmiş, reform olarak nitelendirilen kanun dağınık olan üç Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (BAĞ-KUR,
Emekli Sandığı, SSK) tek çatı altında toplamıştır. Bu üç sosyal güvenlik
kanunun birçok maddesi de Mülga olmuştur.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hak sahibi kavramı
sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü
veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde gelir veya aylık bağ* Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yrd., Sosyal Güvenlik Denetmeni
** SGK İstanbul İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Denetmeni
1 Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar.
2 Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan; Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya
basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr
siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, Tarımsal faaliyette bulunanlar.
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lanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve
babası olarak tanımlanmıştır.
Mülga 1479 sayılı Kanuna göre ölen sigortalının,
a- Dul erkek veya kadın eşi,
b- Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışması bulunmayan veya bu çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan evlenmemiş veya dul kalmış
kız çocukları,
c- 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları ile orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış
erkek çocukları,
d- Malullük hallerinin devamı süresince, yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan çocukları,
e- Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışması bulunmayan veya bu
çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ana ve babaları,
f- Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş
yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları,
g- Sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları,
Hak sahibidir.
III. HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERE SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu eski
BAĞ-KUR yeni 4\b’li olan sigortalının ölümü halinde geride kalan hak
sahibine;
a. Ölüm aylığı bağlanır,
b. Ölüm toptan ödemesi yapılır.
c. Evlenme ödeneği verilir.
d. Cenaze Ödeneği Verilir.
Ancak ölüm aylığı bağlanan hak sahibine; ölüm toptan ödemesi yapılmaz, evlenme ödeneği verilmez, cenaze ödeneği verilir. Ölüm toptan
ödemesi alan hak sahibine ise ölüm aylığı bağlanmaz ancak ölen sigortalının 360 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi bildirilmiş ise cenaze
ödeneği verilir.
Mülga 1479 sayılı Kanunun 40. maddesine göre ölüm sigortasından
sağlanan yardımlar ise dul kalan eşe, çocuklara, ana ve babaya ölüm aylığı
bağlanması, ölüm toptan ödemesi ve ölen sigortalı için cenaze masrafları
karşılığı olarak yapılan sigorta yardımlarıdır.
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IV. ÖLEN SİGORTALININ (BAĞ-KUR-4/b) HAK SAHİBİNE
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI IÇIN GEREKEN SİGORTALILIK
SÜRELERI
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre 01.10.2008 tarihinden
sonra vefat eden eski bağ-kurlu yeni 4\b li sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanması için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm
primi bildirmiş olmak yeterlidir.
Şu an uygulanmakta olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sosyal
güvenlik açısından yapılacak bir çok işlem bu tarihe göre belirlenmektedir. Ancak 01.10.2008 tarihi olan Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen
sigortalılardan dolayı hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için gerek
sigortalıya gerekse hak sahiplerine ilişkin koşullar mülga olmuş kanun hükümlerine göre değerlendirilir.
Mülga 1479 sayılı kanunun 41. Maddesine göre ölüm aylığından yararlanmak için aranılan sigortalılık süresi 3 tam yıl iken 04.10.2000 tarihinde
yürürlüğe giren 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle sigortalılık
süresi 5 tam yıla çıkarılmıştır. Ancak hak sahiplerinin mağdur olmasından dolayı Anayasa Mahkemesi 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi
iptal etmiş iptal kararı 08.08.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İptal kararından sonra Mülga 1479 sayılı kanunun 41. Maddesi yeniden düzenlenmiştir. 4956 sayılı kanunun 21. Maddesiyle Mülga 1479 sayılı kanunun 41.
Maddesinde aranılan ölüm aylığından yararlanılabilmesine ilişkin sigortalılık süresi 5 tam yıla yükseltilmiştir.
Buna göre vefat eden sigortalının ölüm tarihi, sigortalık süresinin tespitinde belirleyici rol almaktadır. Sigortalılık süresi kişinin ilk sigortalı tescili ile ölüm tarihi arasındaki süre olarak değerlendirilir. Örneğin 01.01.2000
tarihinde Bağ-Kurlu olarak tescili yapılan sigortalı 01.01.2010 tarihinde
vefat etmiş ise sigortalılık süresi 01.01.2010-01.01.2000: 10 yıl olarak hesaplanır.
Sigortalılık süresinin tespitinden sonra kişinin ölüm tarihi de bağlanacak aylık koşulları açısından şu şekilde değerlendirilmektedir:
• 01.10.1972-03.10.2000 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 3 tam
yıldır (1080 gün).
Örneğin 01.01.1999 tarihinde Bağ-Kurdan tescili yapılan kişi 01.01.2000
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tarihinde vefat eden kişinin 01.01.2000-01.01.1999 tarihleri arasında sigortalılık süresi 1 yıldır. 1 yıllık sigortalık süresinden dolayı ölen sigortalının hak sahibi ölüm aylığına başvurusunda bulunursa bu başvurusu Kurum
tarafından ret edilecektir.
• 04.10.2000-07.08.2001 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 5 tam
yıldır (1800 gün).
• Örneğin 01.01.1996 tarihinde Bağ-Kurdan tescili yapılan kişi
01.01.2001 tarihinde vefat eden kişinin 01.01.2001-01.01.1996 tarihleri arasında sigortalılık süresi 5 yıldır. 5 yıllık sigortalık süresinden dolayı ölen sigortalının hak sahibi başvuruda bulunduğu takdirde ölüm aylığı
bağlanacaktır.
• 08.08.2001-01.08.2003 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 3 tam
yıldır (1080 gün).
• 02.08.2003 tarihinden sonra ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 5 tam yıldır (1800 gün).
V. ÖLEN SİGORTALININ (BAĞ-KUR-4/b) HAK SAHİBİNE
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI IÇIN GEREKEN ŞARTLAR
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre 01.10.2008 tarihinden
sonra vefat eden eski bağ-kurlu yeni 4\b li sigortalının geride kalan hak
sahiplerine aylık bağlanması için gereken şartlar vardır. 5510 Sayılı Sosyal
Güvenlik Kanunu 56. Maddesinde ölen sigortalının hak sahiplerine:
• Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği
veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,
• Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya
bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları,
ile ilgili kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar ise geri alınır.
Geride Kalan Eş (erkek-bayan): Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe
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aylık bağlanması için ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni kanununa
göre evli olması gerekir.
Çocuklara Aylık Bağlanması: Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik
bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından evlat edinilmiş,
tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar
da hak sahibi sayılmaktadır.
Ölüm aylığına hak kazanma şartları yönünden çocuklar için ortak
koşul;
Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde iş kazası ve
meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda
belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler; haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanan
meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja
tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas
kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt
sınırının otuz katından fazla olmayanlar,
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme
ve değiştirme eğitimine katılan ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı
sigortası hükümleri uygulanan kursiyerler, hariç tutulmuş olup,
Ölüm aylığı alabilmek için Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şartı söz konusudur.
Çocuklara ilişkin diğer koşullar, talepte bulunan çocuğun kız, erkek
veya malul olmasına göre farklılıklar arz etmektedir.
Erkek çocuklar: Erkek çocukların ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan şartlar; öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapması halinde 20,
yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
Orta öğrenimin 20, yükseköğrenimin ise 25 yaşından önce bitirilmesi
halinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilecek, erkek çocukların
evlenmesi halinde aylıkları kesilmeyecektir.
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Kız çocuklar: Kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şarttır. Kız
çocukların hak sahibi olma şartları erkek çocuklardan farklı olarak belli
yaşlara kadar öğrenci olma koşulu bulunmamaktadır.
Malul çocuklar: Ölüm aylığı, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma
gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılan kız ve erkek
çocuklarına bağlanacaktır. Malul çocuklarda, yaş, öğrencilik niteliği ve
bekâr olma şartları aranmamaktadır.
Ana ve babaya aylık bağlama şartları: 5510 Sayılı Kanunun yürürlük
tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından (özel sektör için 1.10.2008, kamu
sektörü için 15.10.2008) sonra ölen sigortalılar için uygulanır. Söz konusu
madde hükmü gereği ana ve babaya aylık bağlanabilmesinin temel şartları;
• Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin
net tutarından daha az olması,
• Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere
gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,
• Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz),
şartları aranmaktadır.
Mülga 1479 sayılı kanunun 41. Maddesine göre ölüm aylığı kişinin vefat ettiği tarihe göre hak sahiplerinin taşıması gereken bazı şartlara bağlı
olarak ölüm aylığı bağlanır. Buna göre:
A. 01.10.1972-03.10.2000 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 3 tam
yıldır (1080 gün). Dul kalan eşe aylık bağlanır ancak sigortalının çocukları ile ana ve babasına aylık bağlanması için gelir unsuru3 aranmaktadır.
Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak kaydıyla kız çocuklarına,
geçimini vefat eden sigortalı tarafından sağlandığını belgeleyen ana ve
babasına aylık bağlanır. Gelir unsuru aranmaksızın 18 yaşını, ortaöğretim
yapması halinde 20 yaşını yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına aylık bağlanır.
3 Gelir Unsuru: Kişilerin alım gücünde meydana gelen artış olarak kabul edilir. Gelir
üretim faktörlerinin bir getirisi olabileceği gibi servet unsurlarında meydana gelecek değer
artışlarıdır. Bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların safi tutarlarıdır. Gelirin unsurları Ticari Kazanç, Zirai Kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları , Gayrimenkul
Sermaye iratları ,Menkul Sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlardır.
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B. 04.10.2000-07.08.2001 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 5 tam
yıldır (1800 gün). Dul kalan eşe aylık bağlanır. Sigortalının çocukları ile
ana ve babasına aylık bağlanması için gelir unsuru aranmayarak kendi sigortalılığından dolayı çalışmama ve çalışmalarından dolayı gelir veya aylık
almama şartları aranmaktadır. Bağ-Kur ile diğer sosyal güvenlik kurumları
kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı
gelir veya aylık almayan kız çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanır.
BAĞ-KUR ile diğer sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışmayan,
bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan
18 yaşını, ortaöğretim yapması halinde 20 yaşını yükseköğrenim yapması
halinde 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına aylık bağlanır.
C. 08.08.2001-01.08.2003 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 3 tam
yıldır (1080 gün). Dul kalan eşe aylık bağlanır ancak sigortalının çocukları
ile ana ve babasına aylık bağlanması için burada da gelir unsuru aranmaktadır. Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak kaydıyla kız çocuklarına, geçimini vefat eden sigortalı tarafından sağlandığını belgeleyen ana
ve babasına aylık bağlanır. Gelir unsuru aranmaksızın 18 yaşını, ortaöğretim yapması halinde 20 yaşını yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını
doldurmamış erkek çocuklarına aylık bağlanır.
D. 02.08.2003 tarihinden sonra ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm
aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 5 tam yıldır (1800
gün). Dul kalan eşe aylık bağlanır. Sigortalının çocukları ile ana ve babasına aylık bağlanması için gelir unsuru aranmayarak kendi sigortalılığından
dolayı çalışmama ve çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama şartları aranmaktadır. Bağ-Kur ile diğer sosyal güvenlik kurumları kapsamında
çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya
aylık almayan kız çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanır. BAĞ-KUR
ile diğer sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar
kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan 18 yaşını,
ortaöğretim yapması halinde 20 yaşını yükseköğrenim yapması halinde 25
yaşını doldurmamış erkek çocuklarına aylık bağlanır.
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VI. HAK SAHİBİ KİŞİLER HANGİ ŞARTLARLA HANGİ
AYLIKLARI ALABİLİRLER?
Tablo-A: Sosyal Güvenlik Kuruluşları Kapsamında Çalışmayıp
Buralardan Gelir veya Aylık Almayanlar
Sigortalının Eşi

Sigortalının Kız Çocuğu
(Evlenmemiş veya Dul)

Sigortalının 18 Yaş Altı
Erkek Çocuğu

Sigortalının 18 Yaş Üstü
Erkek Çocuğu

Sigortalının Malul Çocuğu

Sigortalının Ana-Babası

272

MAYIS - HAZİRAN 2013

-Eşinden aylık alabilir.
- Ana veya babadan,
- Her ikisinin de vefatı halinde 18
yaşını dolduruncaya kadar hem
anadan hem babadan,
- Her ikisinin vefatı halinde 18
yaşından sonra bu aylıkların yüksek
olan aylığı alırlar.
- Anadan veya babadan,
- Her ikisinin vefatı halinde 18 yaşını
dolduruncaya kadar hem anadan hem
babadan aylık alabilirler.
- 18 yaşından sonra orta öğrenim
yapması halinde 20 yaşını,
yükseköğrenim yapması halinde 25
yaşını dolduruncaya kadar ana veya
babasından,
- Her ikisinin de vefatı durumunda,
orta öğrenim yapması halinde 20
yaşını, yükseköğrenim yapması
halinde 25 yaşını dolduruncaya kadar
bu aylıklardan yüksek olan aylığı
alırlar.
Yaşları ne olursa olsun;
- Malullük hallerinin devamı
süresince anadan veya babadan,
- Malullük hallerinin devamı
süresince her ikisinin de vefatı halinde
hem anadan hem babadan aylık
alabilirler.
Vefat eden sigortalı çocuğundan
dolayı ölüm aylığı bağlanır ancak ana
ve baba, vefat eden sigortalı çocuğu
evlat edinmiş, nesebi düzeltilmiş veya
evlatlığı karara bağlanmış ise ölüm
aylığı alamazlar.
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Tablo-B: 1479 Sayılı Kanuna Tabi Çalışması Bulunmayıp,
BAĞ-KUR’dan Hak Sahibi Olarak Ölüm Aylığı Alanlar
Ölen eşinden aylık alabilirler. Ancak bu kişilerin
varsa ikinci eşinin de vefatı halinde aylıklardan
Sigortalının Eşi
fazla olanı kişiye bağlanır. 1479 sayılı Kanuna tabi
eşinden aylık alan eşe, ana veya babanın vefatı
halinde ana veya babadan dolayı aylık alamaz.
- 18 yaşını dolduruncaya kadar hem anadan hem
Sigortalının
babadan,
Kız Çocuğu
- 18 yaşından sonra ana veya babasından
(Evlenmemiş
aylıklarının yüksek olanı,
veya Dul)
- Ölen eşinden aylık alıyorsa sadece eşinden aylık
bağlanır.
18 yaşını dolduruncaya kadar veya malullük
hallerinin devamı süresince hem anadan hem
Sigortalının
babadan, orta öğrenim yapması halinde 20
Erkek Çocuğu
yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını
dolduruncaya kadar anne veya babanın maaşının
yüksek olanı ölüm aylığı olarak bağlanır.
Tablo-C: SSK ve Emekli Sandığı’ndan Gelir ve Aylık Alan Hak
Sahipleri
Sigortalının Eşi
Ölen Eşinden aylık alabilir.
Sigortalının
619 Sayılı KHK 04.10.2000 Tarihinden Sonra
Kız Çocuğu
- Ölen eşinden ve ana veya babasından aylık
(Evlenmemiş
bağlanır.
veya Dul)
- 18 yaşını dolduruncaya kadar hem anadan hem
babadan,
- Orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını,
Sigortalının
yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını
Erkek Çocuğu
dolduruncaya kadar ana veya babadan,
- Malul olması halinde anadan veya babadan aylık
bağlanır.
619 Sayılı KHK 04.10.2000 Tarihinden Sonra
- Vefat eden sigortalı çocuğundan ölüm aylığı
Sigortalının
bağlanır.
Ana-Babası
- Ana ve baba, vefat eden sigortalı çocuğu evlat
edinmiş, nesebi düzeltilmiş veya evlatlığı karara
bağlanmış çocuğundan ölüm aylığı alamazlar.
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Tablo-D: Bağ-Kur veya Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Kapsamında Çalışan veya Çalışmalarından Dolayı Buralardan
Gelir veya Aylık Alanlar
- Ölen eşinden aylığa hak kazanır.
- Eşinden veya varsa ikinci eşinin de
Sigortalının Eşi
vefatı halinde her ikisinden de aylık
almaya hak kazanıyorsa bu aylıklardan
fazla olanı aylık olarak bağlanır.
Ölen sigortalının yabancı uyruklu eşine,
sigortalının nüfusunda kayıtlı olması
Yabancı Uyruklu Eş
halinde hak sahibi durumundakiler gibi
işlem yapılacaktır.
- Malullük hallerinin devamı süresince
anadan veya babadan, ölüm aylığı
bağlanır.
- Kuruma veya diğer sosyal güvenlik
Sigortalının Malul
kuruluşlarına tabi isteğe bağlı
Çocuğu
sigortalıların, bu sigortalılıklarından
dolayı kendilerine aylık bağlanıncaya
kadar ana veya baba ve vefat eden
çocuklarından ölüm aylığı bağlanmasına
hak kazanırlar.
SSK’dan Kısmi İş Görmezlik veya T.C. Emekli Sandığından 2022
Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlar
Bu Kanunlara tabi aylık alanların Bağ-Kur’dan da ölüm aylığına
hak kazanmaları durumunda hak sahibi durumundakilere ölüm aylığı bağlanacaktır.
VI. DEĞERLENDİRME
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu birçok
karmaşık sistemi tek çatı altına taşımış ise de, Kanunun yürürlük tarihi
01.10.2008 tarihi olduğundan mülga olmuş 1479 sayılı kanun, 506 sayılı
kanun, 5434 sayılı kanunların işlerliği de bu tarihlere göre anlam kazanmaktadır. Konumuzu oluşturan 1479 sayılı kanuna tabi kendi nam ve hesabına çalışmış olan eski Bağ-Kur’lu yeni 4/b’ li olan sigortalıların ölümü
halinde geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanması hususu 01.10.2008
öncesi ve sonrası olarak şartlarda farklılıklar oluşturmaktadır.
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Ölüm, zamanı belli olmayan gerçekleştiğinde de geride kalanları sosyo-ekonomik olarak zor duruma düşüren bir olaydır. Temel olarak Sosyal
Güvenliğin amaçlarından biriside sosyal devletin gereği olarak sigortalı
olan kişilerin ölümü halinde geride kalan hak sahiplerinin sosyo- ekonomik risklerini bir nebze olsun azaltmak gelirden yoksun bir halde bırakmamaktır. Ancak bu riskin ve amacın ne kadar engellendiği ise ayrı bir
tartışma konusudur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına bağlı olarak çalışan SSK‘lı, Bağ-Kur’lu
ve Emekli Sandığı mensuplarının ölümü halinde ölüm aylığının bağlanması her kurumda farklı uygulamaya tabi tutulmakta bu farklılıklar sigortalı
olan çalışanları olumsuz etkilemekteydi. Bu olumsuzluklar birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile ölüm aylığı hak kazanma şartları yeniden belirlenmiş
norm ve standart birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak eski Bağ-Kur’lu
yeni 4\b’li sigortalılar açısından bir değişiklik getirilmemiştir. Buna karşın
en azından kişilerin kontrol etmesi mümkün olmayan ölüm gerçeğinin gerçekleşme tarihine göre geride kalan hak sahiplerine farklı farklı uygulamalar yapılması haksızlığından vazgeçilmiş olundu.
VII. SONUÇ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce tescilli sağlanmış Bağ-Kura
tabi çalışması olan sigortalıların ölüm tarihleri ölüm aylığı bağlama aşamasında belirleyici rol almaktadır. Hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için 01.10.1972-03.10.2000 tarihleri arasında ölen sigortalının (3
yıl) 1080 gün, 04.10.2000-07.08.2001 tarihleri arasında ölen sigortalının
(5 yıl) 1800 gün, 08.08.2001-01.08.2003 tarihleri arasında ölen sigortalının (3 yıl) 1080 gün, 02.08.2003 tarihinden sonra ölen sigortalının (5 yıl)
1800 gün sigortalılığının olması gerekmektedir. Bu şartlara haiz olan hak
sahipleri ölüm aylığı bağlanması için başvuruda bulunabilirler. Uygulamada ölüm aylığına hak kazandığı halde geçmişte yapılan farklı düzenlemeler dolayısıyla aylık hakkı olmadığını düşünen sigortalıların olduğu görülmektedir. Bu konuda hak sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumları danışma
birimlerinden gerekli olan yardımı alarak bu mağduriyetlerini bir nebze
olsun engelleyebilirler.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE
İŞVERENİN EĞİTİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mehmet KARAKOÇ*
I-GİRİŞ
6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” (İSGK) farklı yürürlük
tarihleri içermekle birlikte bazı hükümleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Kanun iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm iş yasaları kapsamında uygulanan genel bir Kanun niteliği taşımaktadır (Akyiğit,2013,40).
Kanunun yürürlük tarihine kadar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler başta İş Kanunu olmak üzere değişik yasalardaki düzenlemelerle dağınık bir görüntü arz etmesine rağmen Kanun’un yürürlüğe
girmesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanı, diğer kanunlardan ayrılarak bağımsız temel bir kanuna kavuşmuştur. Kanun ile kendi başına çalışanlar
hariç bütün işyerleri ve çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmiş, daha
önce bulunmayan düzenlemeler ile Türk çalışma hayatındaki yerini almıştır (Yılmaz,2013,12). Kanunla, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması
ve bununla bağlantılı olarak önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, çalışan sayısı ile ilgili bir sınırlama olmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin sağlanması zorunlu kılınmaktadır (Polat,2013,7).
Buna bağlı olarak statülerine bağlı olmaksızın tüm istihdam edilenler iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalandırılarak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması amaçlanmıştır
(Polat,2013,7).
Kanunun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak
üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı
belirtilmiştir. Fakat devamında istisnalara yer verilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’
nın faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev
hizmetleri, çalışan istihdam edilmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve
hizmet üretimi yapanlar ile hükümlü ve tutukluluklara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik
*
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ve meslek edindirme faaliyetleri kapsam dışında tutulmuştur (6331, m.2).
Kanun ile çalışan temsilcisi, destek elemanı, risk, risk değerlendirmesi,
tehlike, önleme gibi iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bazı kavramların tanımları da ilk kez yapılmıştır (6331, m.3;Yılmaz,2013,12).
6331 sayılı Kanun işçi sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve işverenlere birçok yükümlülükler getirmiş olup, makalemizde işverenin işçilerine
eğitim verme yükümlülüğü ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları konusuna açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
II-6331 SAYILI KANUNUN İŞVERENLERE GETİRDİĞİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
Mevcut 4857 sayılı İş Kanununun kapsamı, işverenler ve bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerle sınırlı kalmaktadır. Bu yüzden
çalışanların bir kısmı İş Kanunu kapsamı dışında kalmakta, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili mevzuat kapsamına girmemektedir. 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” sadece İş Hukuku bağlamında uygulama alanı
bulacak bir kanun değildir. Kamuya ve özel sektöre ait işler ve işyerleri,
bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekilleri, çırak ve stajyerler de dâhil
olmak üzere tüm çalışanlar (istisnalar hariç) kanunun kapsamındadır. 6331
sayılı Kanun uyarınca çalışan, kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen tüm gerçek kişileri
ifade eden bir kavramdır(6331,m.3). Başka bir anlatımla, kanunun işçilerin
yanı sıra memur, sözleşmeli personel ve geçici personel statüsünde çalışanları da kapsamına aldığı söylenebilir (Sevimli,2013,109).
Diğer bir ifadeyle çalışanların bir kısmının iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlandırılıp bir kısmının ise yararlandırılmaması çift başlı
bir yapının ortaya çıkmasına sebep olmaktayken, 6331 Sayılı Kanun ile bir
takım istisnalar dışında tüm çalışanlar “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”
kapsamına alınmış ve bununla birlikte işverenlere yeni birçok yükümlülük
ve görevler getirilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda işverenlerin ve işçilerin
yükümlülükleri mülga 77 inci maddede düzenlenmiş ve aynen; ‘İşverenler
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı
ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,
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alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar”
hükmüne yer verilmiştir. Anılan madde metninde, işverenlerin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak her tür önlemi almaları, gerekli
teçhizatı bulundurmaları, işçileri bu konularda bilgilendirmeleri, işçilerin
alınan önlemlere uyup uymadıklarını denetlemeleri ve onlara iş sağlığı ve
güvenliği konusunda eğitim vermeleri bir zorunluluk olarak hüküm altına alınmıştır (Cam,2012,127). Görüleceği üzere 6331 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinde belirtilen işverenin genel yükümlülükleri esas itibariyle
İş Kanunu madde 77’ ye paralel bir biçimde önlem alma, eğitim verme ve
denetleme yükümlülüğü üzerine düzenlenmiştir.
6331 sayılı Kanunun 2 inci bölümünde işveren ile çalışanların görev,
yetki ve yükümlülüklerine yer verilmiş ve 4 üncü maddesinde de işverenin genel yükümlülükleri ele alınmıştır. Bunun yanında Kanunun 5 inci
maddesinde işverenin anılan yükümlülükle gerçekleştireceği korunma sırasında uyacağı ilkeler belirtilmiştir. Yine Kanunun 10 uncu maddesinde
işyerinde sağlık ve güvenlik sağlanırken, işverenin yapacağı risk değerlendirmesi çalışmasında dikkate almakla mükellef olduğu hususlar gösterilmiştir. Böylece belirtilen 3 kanun maddesi aynı konuda bir bütünlük oluşt
urulmuştur(Centel,2013,8).
6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre işverenler; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması,
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık
ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmasını, işyerinde alınan iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyip, denetleyerek
uygunsuzlukların giderilmesini sağlamayı, risk değerlendirmesi yapmayı, çalışanlara görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe
uygunluğunu göz önünde bulundurmayı, yeterli bilgi ve talimat verilenler
dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için
gerekli tedbirlerin alınmasıyla yükümlüdür. Diğer bir anlatımla işverenler
için genel yükümlülük, işyerlerinde yapılan işten kaynaklanan tehlike ve
risklere karşı çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumalarıdır.
Buna göre, işveren; işyerinde daha önce yoksa öncelikle her turlu önlemi almak, organizasyonu yapmak ve gerekli araç ve gereçleri sağlamakla
yükümlüdür. Bu anlamda, buradaki “her türlü” sözcüğü, iş sağlığı ve güMAYIS - HAZİRAN 2013
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venliği mevzuatınca belirlenmiş bulunan veya makul ölçüler altında (hakkaniyet uyarınca) beklenebilecek olan önlemleri, örgütlenmeyi ve araç ile
gereçleri içermektedir. Diğer yandan, işyerinde daha önce alınmış sağlık ve
güvenlik önlemlerinin varlığına karşılık, zaman içerisinde bu önlemlerin
değişen koşullara uygun duruma getirilmesi veya bunlardan daha iyilerinin alınması gerekebilir. Bu durumda, işveren, daha önce çalışanlarla ilgili
önlemleri aldığını ileri sürmek suretiyle, sağlık ve güvenlik yükümünden
kaçınamaz. Buna göre, işverenin, daha önce alınmış sağlık ve güvenlik
önlemlerini değişen koşullara uygun hale getirmesi veya mevcut durumu
daha iyi duruma getirmesi gerekecektir (Centel,2013,8).
Belirtmeliyiz ki, 6331 sayılı Kanun işveren yükümlülüklerini somut bir
hale getirmiş ve yükümlülükler yerine getirilirken; risklerden kaçınmak,
kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin
tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde
özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve
güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,
teknik gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az
tehlikeli olanla değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları,
sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan
tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, çalışanlara uygun
talimatlar verme ilkeleri çerçevesinde hareket edeceğini belirtmiştir.
Bunun yanı sıra kanunla işverenlere, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı
ve gerekli diğer sağlık personelini görevlendirmek zorunluluğu da getirilmiştir (6331,m.6). Görevlendirilen bu kişilerin görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla gereken zaman, mekân, araç-gerecin sağlanması; sağlık
ve güvenlik hizmetlerini yerine getirenler arasında işbirliği ve koordinasyonun oluşturulması, bu kişilere iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen veya
etkilemesi muhtemel olan konularla ilgili bilgi verilmesi de işverenin sorumluluğundadır (Kurt ve Kurt, 2012,220).
Ayrıca işverenler, işyerinde meydana gelen bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutarak, gerekli incelemeleri yapma ve bunlar ile
ilgili raporları düzenleme, işyerinde 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
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olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleme ve kazaları
kuruma bildirmekle yükümlüdürler (6331,m.14). Yapılan bu düzenleme ile
işverenlere sadece işyerinde meydana gelen iş kazalarını değil iş kazasına
“kıl payı” olayların da bildirilmesi yükümlülüğü verilmiştir. İşveren, iş kazalarını ve tespiti yapılarak kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13 ve 14
üncü maddelerine göre SGK’ ya bildirilir (Özdemir, 2012,195)
Yine 6331 Sayılı Kanun ile işverenler için getirilen yeni bir yükümlülük de elli ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda
bulunmak üzere bir kurul oluşturulmasıdır. İşverenler kurulun kararlarını
uygulamak ile mükelleftir (Karakoç,2012,168).
III-İŞVERENİN EĞİTİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
6331 Sayılı Kanun ile tüm sorumluluk işverene verilmiş olmakla birlikte çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına katkılarını arttırmanın en etkili yolu eğitimdir. Yeterli eğitim alan ve işyerlerindeki riskler konusunda bilgilendirilmiş olan çalışanlar da kendi hayatlarına değer
verme olgusunun gelişmesiyle birlikte güvenlik kültürünü oluşturacaktır.
Çalışanlarda davranış değişikliğini hedefleyen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ve çalışanların bilgilendirilmesinin önemi yaşanan birçok iş kazasında kendisini göstermektedir. İş kazalarına neden olan işe yeni başlama, çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi hali ile yeni
teknoloji uygulanmasından doğan mesleki acemiliğin giderilmesi eğitim
ile mümkün olup bu eğitimin verilmesi görevi de işverene yüklenmiştir.
6331 Sayılı Kanunda işverenlerin çalışanlarını bilgilendirmesi ve eğitim verme yükümlülüğü 16 ve 17 inci maddelerde düzenlenmiştir. Anılan
kanun maddelerinde; işverene işyerinde iş sağlığı ve güvenliği sağlanması
ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanlar ve çalışan temsilcilerini işyerinin
özellikleri de dikkate alarak; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik
riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili hak ve yasal sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele
ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konularında bilgilendireceği belirtilmiştir. (6331,m.16)
Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz
kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doMAYIS - HAZİRAN 2013
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ğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verilmesi,
başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların yukarıda belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgiler verilmesi, risk değerlendirmesi, iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik
kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlama yükümlülüğü işverenlere
verilmiştir(6331,m.16).
Yine işverenlere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlayarak bu eğitimin özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri
veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verileceği belirtilmiştir. Eğitimlerin, değişen
ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenileneceği, gerektiğinde ve
düzenli aralıklarla tekrarlanacağı da hüküm altına alınmıştır. Yine çalışan
temsilcilerinin özel olarak eğitileceği ve mesleki eğitim alma zorunluluğu
bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili
mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağı belirtilmesi gereken bir husustur. Ayrıca iş kazası geçiren veya meslek hastalığına
yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek
hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile
ilgili ilave eğitim verileceği, yine herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme
eğitimi verileceği belirtilmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile
ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamayacak ve geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine
karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlayacaktır. Son olarak eğitim
sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, eğitimde
geçen süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilecektir (6331,m17).
Çalışanlara eğitim verilmesi yükümlülüğü ile çalışanların işverenler tarafından yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilerek bilinçlendirilmesi dolayısıyla iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma
ortamı sağlanması amaçlanmıştır.
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Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin olarak işverenlere; programların hazırlanması ve uygulanması, eğitimler için uygun yer
araç ve gereçlerin temin edilmesi, çalışanların bu programlara katılması,
program sonrasında katılımcılar için katılım belgesi düzenlenmesi yükümlülüğü verilmiştir. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013). İşveren
geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene bilgi verecek, geçici iş ilişkisi kurulan işveren çalışanlarına bu konular hakkında gerekli eğitim verilmesini
sağlayacaktır. Görüleceği üzere; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
işverene kendi çalışan ve temsilcilerini bilgilendirmesi ve eğitimi yükümlülüğü öngörülmüş bununla birlikte başka işyerinde çalışmak üzere gelenlerin bilgilendirilmesi noktasında da yükümlülük getirilmiştir (Alpagut,
2012,38).
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumlu olacaktır. İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak
işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve
talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelenlere işe başlatamayacaktır. Başka işyerinden
çalışmak üzere gelen çalışanlar kapsamında öncelikle eser sözleşmesi ile
çalışan müteahhit işçileri veya kamu görevlileri bakımında geçici görevle
gelenler yer almaktadır (Alpagut,2012,38).
İşverenler çalışanlarına, genel konular başlığı altında; çalışma mevzuatı
ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği
ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar konularında, sağlık konuları başlığı altında; meslek hastalıklarının sebepleri,
hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım konularında, teknik konular başlığı altında da; kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarda çalışma, elektrik
tehlikeleri riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel
koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma konularında eğitim vermekle mükellef
tutulmuştur.
İşverenlerin vereceği bu eğitimler değişen ve yeni ortaya çıkan riskler
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de dikkate alınarak; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir
defa ve en az 16 saat, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az
bir defa ve en az 12 saat, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda
en az bir defa ve en az 8 saat, tekrarlanmalıdır. Verilen eğitimler sonucunda ölçme ve değerlendirme yapılarak değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim
programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.
Çalışanlara verilecek eğitimler, işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından ve işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından
eğiticilerin uzmanlık alanları dikkate alınarak verilir. Eğitimler sonucunda
düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan
kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin
adı soyadı, görev ve unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer almalıdır.
Son olarak işverenler tarafından verilecek eğitimlerin maliyeti çalışana
yansıtılamayacak ve eğitimde geçen süreler çalışma süresinden sayılacaktır. Eğitim süresi işçinin normal çalışma süresini aşıyorsa bu durumda kalan
kısım fazla çalışma olarak değerlendirilecektir. (Kurt ve Kurt, 2012,223)
IV-SONUÇ
6331 sayılı Kanunla işverenlere pek çok yeni yükümlülükler getirilmiş
olup, bu yükümlülüklerin en önemlilerinden biri işverenler tarafından çalışanlara verilecek eğitimlerdir. İşverenlerin eğitim verme yükümlülüğü
ile işe başlama eğitimi, özel görevi bulunanların eğitimi, ağır ve tehlike
derecesi yüksek işlerde çalışanların karşı karşıya bulundukları muhtemel
riskler sebebiyle özel eğitime tabi tutulması ve mevcut çalışanlar dışında
başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen ve geçici iş ilişkisi kurularak çalıştırılanların da eğitim alması zorunlu kılınmıştır. İşverenler tarafından
verilecek bu eğitimler amaca ve hedefe yönelik olmalı, çalışanların yaptıkları iş ile ilgili davranışlarında olumlu yönde tavır sergilerken, çalışanların
uygun davranış şekilleri meydana getirmesini sağlamalıdır.
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SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE PRİM ÖDEME AVANTAJI
BULUNAN SİGORTALILIKLAR
Özer DEMİRDİZEN*
I-GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 16 ve geçici 29’ncu maddeleriyle bazı sigortalılıklara ayrıcalık tanınmış ve bu kapsamda bulunanların daha az prim ödeyerek aylık 30 gün üzerinden hizmet kazanmaları imkanı sağlanmıştır. Bunların en temel ortak
özelliği ise primlerinin sigortalının kendisi tarafından ödenmesidir.
Bu çalışmada, prim ödeme avantajı düzenlemesi olarak adlandıracağımız bu ayrıcalıkların kimlere uygulanacağı ve uygulamanın nasıl olacağı
konuları üzerinde durulmaktadır.
II-PRİM ÖDEME AVANTAJI DÜZENLEMESİ
5510 sayılı Kanunun geçici 16’ncı maddesi ile köy muhtarlarına, kendi
namına tarımsal faaliyette bulunanlara ve vergiden muaf olarak evde el işi
yapan kadınlara 01.10.2008 tarihi itibariyle, aynı Kanunun geçici 29’ncu
maddesi ile de tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlara, şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde 10 günden az çalışanlara ve
Turizm ve Kültür Bakanlığınca belirlenen alanlarda 10 günden az çalışan
sanatçılara 01.03.2011 tarihi itibariyle prim ödeme avantajı düzenlemesi
getirilmiştir.
Bu kapsamdaki sigortalıların 2013 yılı için aylık 20 gün üzerinden ödeyecekleri primleri tam, yani 30 gün sigortalılık olarak kabul edilmektedir.
2013 yılı için 20 gün olan prim ödenecek gün sayısı her yıl bir puan artırılacak, 2023 yılında ise prim ödeme avantajı ortadan kalkacak ve ödeyecekleri primler diğer sigortalılarla eşitlenecektir.
III-PRİM ÖDEME AVANTAJI OLAN SİGORTALILIKLAR
Avantajı 2023 yılına kadar sürecek ve prim ödenecek gün sayısı geçen
her yıl artarak cazibesi azalacak olan prim ödeme avantajı bulunan sigortalılıklar aşağıda başlıklar halinde anlatılmaktadır.
* Sosyal Güvenlik Denetmeni, Mali Hukuk Bilim Uzmanı
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A-Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlar
5510 sayılı Kanuna 01.03.2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
eklenen Ek 5’nci madde ile tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlara kendi primlerini ödeyerek 4/1-a (eski SSK) bendi kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir. Bu sigortalılık türü, zorunlu
olmayıp tamamen kişinin isteğine tabidir.
Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; öncelikle 18
yaşını doldurmuş olması, 4/1-a, 4/1-b ile 4/1-c bentleri kapsamında, 506
sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında ve 2925 sayılı Kanuna
göre sigortalı sayılmaması, isteğe bağlı sigortalı ve isteğe bağlı iştirakçi olmaması, 2022 sayılı Kanun dahil kendi sigortalılığından dolayı gelir veya
aylık almaması gerekmektedir.
Yukarıda sayılan şartları taşıyanlardan tarım işlerinde süreksiz çalışanlar “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni(SGK, 2013/11 sayılı Genelge, EK-11) sürekli ikametlerinin bağlı
bulunduğu muhtarlık ve il/ilçe tarım müdürlüğüne onaylatıp, o yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edecekler, sigortalılıkları da
müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılacaktır. Orman köylülerinden bu
kapsamda sigortalı olmak isteyenler ise “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle
Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni (SGK, 2013/11 sayılı Genelge, EK-12) sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile çevre ve
orman il müdürlüğü ya da orman bölge müdürlüğü, işletme şefliği veya
kalkındırma kooperatifine onaylatıp, o yerdeki sosyal güvenlik il/merkez
müdürlüğüne müracaat ederek sigortalılıklarını başlatacaklardır.
5510 sayılı Kanunun Ek-5’nci maddesi kapsamında sigortalı olanlar
prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın %34,5’i oranında prim ödemektedirler. Bu
primin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12,5’i genel sağlık
sigortası, %2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi olmaktadır.
01/01/2013-30/06/2013 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen
bir kişi 20 gün üzerinden en düşük 32,62 (günlük asgari kazanç)x20 gün
(2013 yılı için prim ödenecek gün sayısı)x%34,5 (ödenecek prim oranı)
= 225,08-TL prim ödeyecek, prim ödenen gün sayısı 30 gün sayılacaktır.
B-Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı İşyerlerinde 10 Günden Az Çalışanlar
5510 sayılı Kanuna 01.03.2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
eklenen Ek 6’ncı madde ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu
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taşıma aracı işyerlerinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan ve çalışma gün sayısı ay içerisinde 10 günden az olan kişilere kendi primlerini
ödeyerek 4/1-a (eski SSK) kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir. Bu sigortalılık türü, zorunlu olup, tescil ve bildirim mecburiyeti bulunmaktadır.
Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; kısmi süreli
iş sözleşmesiyle 10 günden az çalışması, 4/1-a, 4/1-b ile 4/1-c bentleri kapsamında ve 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında sigortalı olmaması, 2022 sayılı Kanun dahil kendi sigortalılığından dolayı gelir
veya aylık almaması gerekmektedir. Ancak, SGK tarafından yayımlanan
2013/11 sayılı Genelgeye göre, 10 günden az ya da fazla çalışmaları olup
olmadığına bakılmaksızın emekli aylığı alırken çalışmaya devam şoförler
için işverenleri tarafından sosyal güvenlik destek primi ödemesi yapılması
gerekmektedir.
Yukarıda sayılan şartları taşıyanlardan bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait
Giriş Bildirgesi( 2013/11 sayılı Genelge, EK-13) (işveren ile sigortalı olacak kişinin imzalı beyanı bulunacak, bildirge ayrıca toplu taşıma aracı sahibinin bağlı olduğu oda tarafından onaylanacaktır) ve araç sahibiyle şoför
arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile şoförlük mesleğini icra
ettikleri ilin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edecekler,
sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılacaktır.
C-Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Belirlenen Alanlarda 10 Günden
Az Çalışan Sanatçılar
5510 sayılı Kanuna 01.03.2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
eklenen Ek 6’ncı madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek
alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan ve çalışma gün sayısı ay
içerisinde 10 günden az olan kişilere kendi primlerini ödeyerek 4/1-a (eski
SSK) kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir. Bu sigortalılık
türü, zorunlu olup, tescil ve bildirim mecburiyeti bulunmaktadır.
Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; kısmi süreli
iş sözleşmesiyle 10 günden az çalışması, 4/1-a, 4/1-b ile 4/1-c bentleri kapsamında ve 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında sigortalı olmaması, 2022 sayılı Kanun dahil kendi sigortalılığından dolayı gelir
veya aylık almaması gerekmektedir.
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Yukarıda sayılan şartları taşıyanlardan bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş
Bildirgesi”(SGK, 2013/11 sayılı Genelge, EK-15) (işveren ile sigortalı olacak kişinin imzalı beyanı bulunacak, bildirge ayrıca çalışanın bağlı olduğu
meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez
veya taşra birimleri tarafından onaylanacaktır) ve sanatçıyla işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile mesleklerini icra ettikleri ilin
sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edecekler, sigortalılıkları
da müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılacaktır.
Her ne kadar primi sigortalı tarafından yatırılsa da 5510 sayılı Kanunun
Ek-6’ncı maddesi ile getirilen sigortalılıkların her ikisinde de bildirim ve
tescil mecburiyeti bulunmaktadır. Hatta bildirim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler ile meslek odalarına asgari ücret tutarında
idari para cezası öngörülmektedir.
5510 sayılı Kanunun Ek-6’ncı maddesi kapsamında şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda 10 günden az çalışanlar prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında
olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın %32,5’i oranında prim ödemektedirler. Bu primin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları, %12,5’i genel sağlık sigortası primi olmaktadır. Bunlardan
4447 sayılı İşsizlik Kanununa tabi olmak isteyenler ayrıca %3 oranında
işsizlik sigortası primi de ödeyebilmektedir. 01/01/2013-30/06/2013 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi 20 gün üzerinden
en düşük (32,62x20)x%32,5=212,03-TL prim ödeyecek, prim ödenen gün
sayısı 30 gün sayılacaktır. İşsizlik sigortasına tabi olmak isteyenler ayrıca
(32,62x20)x%3=19,57-TL daha prim ödeyeceklerdir.
D-Vergiden Muaf Olarak Evde El İşi Yapan Kadınlar
5510 sayılı Kanunun geçici 16’ncı maddesinin 3’ncü fıkrasında
01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeyle
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9’ncu maddesinin 1’nci fıkrasının 6)
numaralı bendi ile evlerde kullanılan makine ve aletler hariç olmak üzere,
muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma
mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet,
süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü
290

MAYIS - HAZİRAN 2013

MALİ

ÇÖZÜM

işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlardan bu ürünleri, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai
veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival,
panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde
satanlardan herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici
nitelikte yaptıklarını vergi dairelerinden alacakları yazılar ile tespit ettiren
kadınlara, kendi primlerini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı sayılma imkanı
getirilmiştir.
Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş
Bildirgesi”( SGK, 2013/11 sayılı Genelge, EK-22) formunda “193 sayılı
Kanunun 9 uncu maddesinin (6) numaralı bendinde sayılan işleri yapmam
nedeniyle isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum” kısmını işaretleyerek
ikamet ettikleri yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat
edecekler, sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarihi takip eden günden itibaren başlatılacaktır.
Bu sigortalılık türü, zorunlu olmayıp tamamen kişinin isteğine tabidir
ve isteğe bağlı sigortalılık içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden, bu kapsamda ödenen primler 4/1-b (eski Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi
olarak kabul edilmektedir.
Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, vergi dairelerinden alacakları
yazılarla birlikte ikamet ettikleri yerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edecekler, isteğe bağlı sigortalılıkları da müracaat ettikleri
tarih itibariyle başlatılacaktır.
Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlar, prime esas kazancın alt
ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın %32’si oranında prim ödemektedirler. Bu primin %20’si malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12’si genel sağlık sigortası primi olmaktadır.
01/01/2013-30/06/2013 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen
bir kişi 20 gün üzerinden en düşük (32,62x 20)x%32=208,77-TL prim ödeyecek, prim ödenen gün sayısı 30 gün sayılacaktır.
E-Köy Muhtarları
5510 sayılı Kanunun geçici 16’ncı maddesinin 1’nci fıkrası ile
01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere köy muhtarlarına prim
ödeme avantajı düzenlemesi getirilmiştir. Köy muhtarlarının sigortalılıkları seçildikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.
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Bu sigortalılık türü, 5510 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin 1’nci fıkrasının b) bendinde (eski Bağ-Kur) yer alan zorunlu sigortalılıklardan olup,
tescil ve bildirim mecburiyeti bulunmaktadır.
F-Kendi Namına Tarımsal Faaliyette Bulunanlar
5510 sayılı Kanunun geçici 16’ncı maddesinin 1’nci fıkrası ile
01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hizmet akdine bağlı
olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tarımsal faaliyette bulunanlara prim ödeme avantajı düzenlemesi getirilmiştir. Kendi
namına tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılıkları bağlı oldukları ziraat odalarınca, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerince veya kendilerince yapılmaktadır. Kendilerince bir yıl içinde
bildirilmesi halinde sigortalılıkları, odaya kaydedildikleri tarihten, bu süre
içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin SGK’ya yapıldığı tarihten itibaren başlatılmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin 1’nci fıkrasının b) bendinin
4’ncü alt bendinde (eski Bağ-Kur) yer alan bu sigortalılık türü, zorunlu
sigortalılıklardan olup, tescil ve bildirim mecburiyeti bulunmaktadır.
Köy muhtarları ile kendi namına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri
tarafından belirlenecek kazancın %33,5’i oranında prim ödeyeceklerdir.
Bu primin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12,5’i genel
sağlık sigortası primi, %1’i kısa vadeli sigorta kolları primi olmaktadır.
01/01/2013-30/06/2013 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen
bir kişi 20 gün üzerinden en düşük (32,62x20)x%33,5=218,55-TL prim
ödeyecek, prim ödenen gün sayısı 30 gün sayılacaktır.
IV-SONUÇ
Makalemizde anlatılan sigortalılıklar prim ödeme yani gün sayısı
avantajı sağlamaktadır. Ancak, bu kapsamdaki sigortalıların aylık prime esas kazançları ödedikleri prim oranı kadar dikkate alınacaktır. Bu
sigortalıların 2013 yılının ilk altı aylık dönemi için aylık prime esas kazançları, ödedikleri 20 günlük prim üzerinden hesaplanacak; ödeyecekleri prim 32,62x20=652,40-TL (diğer sigortalılar için bu oran en düşük
978,60-TL’dir) olacaktır. Sosyal güvenlik sistemimizde emekli aylığı hesabında temel kriterlerden birisi de ortalama aylık kazançtır. Sigortalılar
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gelecekte, hesaplanan ortalama aylık kazançlarının düşük olması sebebiyle
daha az emekli aylığı bağlanması durumu ile karşılaşmaktadır. Bu durumla
karşılaşmamaları için bu kapsamdaki sigortalıların prim ödeme beyanlarını, alt kazanç sınırının üzerinde yapmaları ileride yararlarına olabilecektir.
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YÜZDE VEYA BAHŞİŞ USULÜ İLE ÇALIŞANLARIN SİGORTA
PRİMİNE ESAS KAZANÇLARININ BELİRLENMESİ VE SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU’NA BİLDİRİLMESİ
Zeynel Abidin ÇAMAK*
I. GİRİŞ
Bahşiş, “yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para” anlamına gelmektedir. (Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 27.05.2013) Kültürümüzde önemli bir
yeri olan bahşiş, birçok sektörde görülse de en çok hizmet sektöründe uygulanmaktadır. Özellikle; kafe, restoran, otel, hamam, bar gibi işletmelerde
bahşişe oldukça sık rastlanmaktadır.
Bahşiş, işyerlerinde çeşitli usullerle toplanabilir. Bu toplama işlemi,
yüzde usulü veya bahşişlerin bir kutuda biriktirilmesi uygulamalarında
görüldüğü gibi işveren veya onun talimatı ile işçilerce, işverenin bilgisi
dâhilinde toplanabileceği gibi işçinin, işverenin rızası ile ya da değil onun
bilgisi dışında bizzat işçi tarafından yani işverenin bilgisi dışında da olabilir.
Bu yazımızda bahşiş uygulamasının görüldüğü işletmelerde çalışan ve
bahşiş alan sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirimlerde karşılaşılan sorunları ve tartışılan kimi konuları ele alacağız.
II. BAHŞİŞ/YÜZDE UYGULAMALARI VE ÜCRET NİTELİKLERİ
Bahşiş, giriş bölümünde belirttiğimiz üzere “yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para” anlamına gelmektedir. Ücret ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde “Genel anlamda ücret,
bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar” olarak tanımlanmıştır.(T.C. Yasalar, 2003)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’nun 3. maddesinde
ise 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 tutar” olarak tanımlanmıştır.(T.C. Yasalar 2006) Ancak öğretide bu tanımlar yeterli görülmemiş* İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı
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tir. Öğretide genel kabul gören bir tanıma göre ücret, işçinin gördüğü işin
karşılığı olarak, işçiye ödenen veya işverenin buyruğu altında iş görmeyi
bekleyerek geçirdiği zaman dilimi içerisinde ödenmesi gereken para ve
para ile ölçülebilen yararlardan oluşan bir “kazanç” türüdür. (Çelik, www.
tazminathukuku.com Erişim Tarihi: 27.05.2013)
Bahşiş uygulamasının görüldüğü işyerlerinde çalışanların, sigortalılığı
ve bu çalışanların ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarlarının nasıl
belirleneceği konusu zaman zaman tartışılmıştır. Geçmişten günümüze
Yargıtay kararlarında, yapılan bu ödemelerin üçüncü kişilerceödenen ücret
olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.1İş Kanunu ücretin üçüncü
kişilerce de ödenebileceğini doğrudan düzenlemiş, 5510 sayılı Kanunun
ise ücretin sigortalıya ödenecek tutar olduğunu düzenleyerek, ücretin işveren ya da üçüncü bir kişi tarafından ödenebileceğini kabul etmiştir. Yine,
4857 sayılı İş Kanunu 51. maddesinde “Otel, lokanta, eğlence yerleri ve
benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli
yiyecek satan yerlerden “yüzde” usulünün uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap
pusulalarına “yüzde” eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü
altında bir araya toplanan paraları işveren işyerinde çalışan tüm işçilere
eksiksiz olarak ödemek zorundadır.” diyerek yüzde ve bahşişleri işveren
tarafından işçilere verilmesini emretmiştir.(T.C. Yasalar, 2003) Tüm bu hususların birlikte değerlendirilmesi ile işçi tarafından alınan bahşiş/yüzdenin ücret olarak kabul edilmesi gerekir. Nitekim yargı kararları, uygulama
ve öğretide bu konuda birlik bulunmaktadır. Ancak bahşiş/yüzdelerin ilgili
Kurumlara ne şekilde bildirileceği gerek vergi gerekse iş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden tartışılmaya devam etmiştir. Özellikle işverenin
bilgisiyle veya bilgisi dışında işçi tarafından alıkoyulan bahşişlerin tutarının işverence bilinmemesi/bilinememesi nedeniyle bu işçilerin ücretlerinin
dolayısıyla sigorta primine esas kazanç tutarlarının ya da bunu nasıl belirleneceği konusu belirsizliğini korumuştur.
1 Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2008/12749 numaralı kararında “ İş hukukunda
ücret değişik şekillerde ödenebilir. Bu ödeme şekillerinden biride bahşiş usulüdür. Diğer
yandan ücret işveren dışında üçüncü şahıslarca da ödenebilir.” demiştir. Bu yöndeki diğer bazı kararlar ise şunlardır; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.1989/03075 K. 1989/06034;
E.1990/00709 K.1990/04175; E.1991/11154 K.1991/16567; E.1997/18481 K.1997/22535;
E.2007/15758 K.2007/20899 E. 2008/26831 K.2010/7253;
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A. Bahşiş/Yüzde Uygulama Usulleri
Konuyu ele almadan önce, bahşişin ücret ile olan ilişkileri açısında sık
görülen usullerini belirlemek yerinde olacaktır. Bahşişin yaygın olduğu
sektörlerde İşçi ve İşveren arasında sözleşmelerde bahşiş konusu genel
olarak şu şekillerde düzenlenmekte ve uygulanmaktadır;
a. Sabit Ücrete Ek Bahşiş: Bu usulde işveren ile işçi arasında yazılı,
sözlü veya zımnen kurulan hizmet akdinde işveren, işçiye bir sabit ücret
belirlemekte ve bahşişleriayrıca bu ücrete eklenerek işçinin toplam ücreti
belirlenmektedir.
b. Garanti Ücret ve Bahşiş/Yüzde: Bazı işyerlerinde işveren ve işçi arasında asgari bir ücret belirlenir ve alınan bahşiş/yüzdelerin bu asgari tutarın
altında olması halinde bu fark işverence tamamlanır. Alınan bahşişlerin belirlenen asgari tutarda veya bundan fazla olması halinde, işçinin ücretinin
ödenmiş olduğu kabul edilir.
c. Sadece Bahşiş/Yüzde: Bu usulde işveren ile işçi arasında, işçinin
ücretinin tamamen alacağı bahşişlerdenoluşacağı kararlaştırılır. Özellikle,
bahşiş/yüzde miktarının yüksek tutulduğu kimi işletmelerde (bazı benzin
istasyonu, restoran, otopark ve bar vb.) bu usul görülmektedir.
d. Sadece Ücretin Belirlenmesi: Bu usule bahşişin ücret içerisindeki
önemine bakılmaksızın bahşiş uygulamasını bulunduğu hemen her işletmede rastlanmaktadır. Burada işveren, bilinçli ya da değil bahşişi işçiye
bırakmakta ve kendisinin ödeyeceği ücrette bir kriter olarak değerlendirmemektedir.
Tüm bu usullerde işçinin aylık ücreti, cari aylık asgari ücretten az olamaz. Özellikle ücretin tamamen müşterilerden alınan bahşişler ile ödendiği
durumlarda, aylık toplam ödemenin asgari ücretin altında kalması halinde
aradaki farkın işveren tarafından ödenmesi gereklidir. (Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi, 1991)
B. Bahşiş/Yüzde Usulü İle Çalışanları Sigortalığı, Bunların Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bildirilmemeleri
Sosyal güvenlik mevzuatı açısından bir kişinin zorunlu sigortalı olması için 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı 4. maddesi kapsamına girmesi ve aynı zamanda “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı
6. maddesinde tedrici olarak sayılanlar arasına girmemesi gerekmektedir.
(T.C. Yasalar, 2006) Bir veya birden çok işverene bağlı olarak çalışanlar
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bu Kanun’a göre işverenleriyle aralarında bir hizmet akdinin bulunması
halinde sigortalı olacaktır. Hizmet akdi, 5510 sayılı Kanun’da ayrıca tanımlanmamış olsa da Kanunu’nun 3. maddesinde “22/4/1926 tarihli ve
818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdini ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesini veya hizmet akdini”, diyerek bu kanunlara
atıfta bulunmuştur.(T.C. Yasalar, 2006) 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun
393. maddesinde ise hizmet akdi; “…işçinin işverene bağımlı olarak belirli
veya belirli olmayan süreyle işgörmeyive işverenin de ona zamana veya
yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”olarak tanımlanmıştır. (T.C. Yasalar, 2011)Yargı kararları ve öğretiye göre hizmet akdinin
ayırt edici unsurları bağımlılık, ücret ve zamandır. Çalışmalarının karşılığını tamamen müşterilerden kendisi veya işverenin topladığı bahşişler ile
alan işçi için bu ödeme ücret olarak kabul edildiğinden diğer unsurların
varlığı halinde sadece bahşiş ile ücretini alan işçinin işverenin sigortalısı
olacağı kuşkusuzdur. Diğer bahşiş/yüzde usullerinde ücret unsuru daha belirgin olup konu açıktır.
İşverenin sigortalısı olan bu işçileri ve bunların sigorta primine esas
kazanç tutarlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, bahşiş adı altında sigortalıya yapılan ödemelerin
sigortalı prime esas kazanç tutarları içerisinde “hak edilen ücret” mi yoksa “prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak” mı olarak değerlendirilmesi
hususunda, yargı kararları ve öğretiye uygun biçimde sigortalıya yapılan
bu ödemeleri ücret unsuru içerisinde değerlendirmiş ve yapılacak bildirimlerin buna göre yapılmasını istemiştir.(Sosyal Güvenlik Kurumu, Duyuru,
https://ebildirge.sgk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 27.05.2013)
Hemen belirtmek gerekir ki,öğretide bahşişin, belirlenen ücretten ayrı
olarak alınması halinde, bunun asıl ücret niteliğinde olmayacağı prim, ikramiye ve bu nitelikte bir ödeme olacağı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na
yapılacak bildirimlerde bu hususun göz önünde tutulmasına ilişkin bir görüş de mevcuttur. (Kara, 2010) Bu görüşün temeli, ücretin işçi ve işverence
ayrıca belirlenmiş olması ve bahşişin yapılan işin karşılığı dışında, memnuniyeti göstermek amacıyla verilen bir karşılık olarak değerlendirilmesidir. Ancak, bu halde de, işçi ve işveren arasında mevcut ilişki açısında müşterilerce verilen bahşişlerin ücret olması gerektiği kanaatindeyiz. Bahşiş/
yüzde, işçinin yaptığı iş (hizmet) karşısında duyulan memnuniyet nedeniyle verildiğine göre yapılan işin karşılığında yapılan bu ödeme, 4857 sayılı
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Kanun ve 5510 sayılı Kanun açısından ücret olarak değerlendirilecektir.
İşçi ve işveren arasında ayrıca bir ücretin belirlenmiş olması bu şekilde
alınan bahşişin, ücret olması niteliğini de değiştirmeyecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirimlerde ücret olarak kabul edilen bahşiş/yüzdelerin tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na tam
ve doğru olarak bildirilmesinde esas olan bu bahşişlerin işverenin bilgisi
dâhilinde alınıp alınmadığıdır. O halde, konuyu bu şekilde ayırarak ele almak yerinde olacaktır.
1. Bahşişin İşveren Kontrolünde Olması: Bu halde, işveren bahşişleri
yüzde usulüyle, yani bahşişi müşterilerin hesap tutarlarına belli bir oranda ekleyerek ya da müşterilerden alınan tüm bahşişlerinayrı bir yerdetoplanmasını sağlayarak kontrolü altında tutmaktadır. Bu hallerdeişveren, bu
“yüzde” ve paraları İş Kanunu’nun 51. maddesi gereği Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
işyerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödemek ve bunu belgelemek
zorundadır. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde, işveren, her hesap
pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi, toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde sendika temsilcisine, diğer işyerlerinde seçilmiş işçi
temsilcisine vermekle yükümlüdür. (Kurt, 2009, http://www.dunya.com/ ,
Erişim Tarihi 27.05.2013)
Toplanan bahşiş/yüzdeleri kontrolü altında tutan işveren, ilgili ay içinde
sigortalılarının ne kadar bahşiş/yüzde aldıklarını/hak ettiğini bilmektedir
ve bunları işyeri kayıt ve belgelerine yansıtabilmektedir. Bu nedenle hak
edilen bu bahşiş/yüzdeyi, varsa diğer ücret ile prim,ikramiyeler ve bu nitelikteki istihkakla birlikte toplam olarak Kuruma bildirmekte bir sıkıntı
oluşmamaktadır. Ancak bu noktada, sigortalının asgari ücretten daha az bir
ücret alamayacağı, bunun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilemeyeceği,
böyle bir durum var ise de aradaki farkın işverence ödenmesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu’na bildirimin günlük kazanç alt sınırından yapılması
gerektiği hususu önemlidir.
2. Bahşişin İşverenin Bilgisi Dışında İşçi Tarafından Alınması: Bu halde, bahşiş alındığından ya da bahşişin miktarından işveren bilgi sahibi değildir. Bu nedenle işçinin aldığı bahşiş, dolayısıyla toplam ücreti ve sigorta
primine esas kazancı belli değildir. Öğretide ve uygulamada belirsizliğin
olduğu noktada budur. Bu şekilde alınan bahşişlerin de ücret olarak değerlendirmesi konusunda öğretide, yargı kararlarında, iş ve sosyal güvenlik
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mevzuatı uygulamalarında birlik olsa da bu bahşişlerin ne şekilde belirleneceği veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na ne şekilde bildirilmesi gerektiği
noktalarında tartışmalar bulunmaktadır.
Bahşiş/yüzdeler konusunda ücretin tamamen müşteriler tarafında ödenmesi halinde, öğretide Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirimlerde, 5510 Sayılı Kanunun 82. maddesinde belirlenen günlük kazanç alt sınırının esas alınmasını yönünde görüş ağır basmaktadır.(Kurt, 2009; Kara,
2010) Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu, günlük kazanç alt sınırının esas
alınmasını yeterli görmemekte ve alınan tüm bahşiş miktarının tespit edilerek Kuruma bildirilmesi istemektedir. Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda aldığı bahşiş/yüzdenin günlük kazanç alt sınırının üstünde olduğu
tespit edilen ancak günlük kazanç alt sınırı üzerinden bildirilen sigortalılar
için tespit edilen sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden bildirimler
istenmektedir. Ayrıca, belirli bir ücret alan ancak bunun yanında bahşiş/
yüzde alan sigortalıların da benzer şekilde aldığı bahşiş/yüzdelerin dahil
edildiği ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.
Öğreti ve uygulama bu yönde iken, yargı kararlarında bahşiş usulü ile
çalışanların ücret alacaklarına yönelik davalarda ücretin belirlenmesinde benzer nitelikteki işletmelerdeki ücret ve ilgili meslek kuruluşlarının
görüşü önemli bir kıstas olarak kabul edilmektedir.2 (Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi, 2004) Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları ve yargı kararlarının birlikte değerlendirilmesiyle bahşiş/yüzdenin toplam değerinin tespit
edilmesi için yüzde usulünün uygulanması, bunun mümkün olmadığı ya
da tercih edilmediği hallerde de ilgili meslek odalarından görüş alınması
ve bu görüşe göre ücretin Kuruma bildirilmesi yerinde bir uygulama olacaktır. Özellikle ilgili meslek odalarından çalışanın yaşı, kıdemi, yaptığı iş,
işletmenin büyüklüğü ve konumu vb. kriterler de belirtilerek alınan görüş
ile belirlenen emsal ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nabildirim
yapmak, işverenin bilgisi dâhilinde olmayan ve her zaman kontrolü altında
tutamayacağı bahşiş uygulamasından doğacak riskleri en aza indirecektir.
Ayrıca, sadece bahşiş/yüzde usulü ile çalışanların hafta tatili ücreti ile
ulusal bayram ve genel tatil ücretleri İş Kanunu’nun 46. ve 47. maddelerinin son fırkaları gereği işverenlerce işçiye ödenmesi gerekmektedir. Yargıtay kararlarında yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde çalışanların hafta
2 Benzer diğer bazı kararlar (Yargıtay 21.HD. 6198-7638), (9.HD.25.05.2001, 62248839) (İBD.2002/3-824), (9.HD.02.10.2001, 11421-15334) (İBD.2002/3-825)
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tatili ücretinin “işçinin o hafta içinde elde ettiği ücretlerin altıya bölünmesi” ile bulunacağını belirtmiştir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2012) Ayrıca, yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla saatler ile çalışma ve
fazla çalışma için zamlı ücret ile normal ücret arasında kalan kısmı (zamlı
miktar) işveren tarafından ödenecektir. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2004) Yargıtay yerleşik kararlarında yüzde ya da bahşiş usulü ile
çalışanların fazla saatler ile çalışma ve fazla çalışmalarının normal ücret
karşılığını yüzde usulünden kendisine ödenenler veya alınan bahşişlerden
ödenmiş sayılacağı ancak bu tutar ile zamlı tutar arasında kalan farkın İşverence işçiye ayrıca ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.3Bu durumda, yüzdeler usulü ya da ücretini sadece alınan bahşişlerden alan işçiler için fazla
süreler ile çalışma ve fazla çalışma halinde işverence ayrıca ödenen zamlı
kısım ve işçinin hafta tatilini haketmesi halinde işverence ödenecek hafta
tatili ücretlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirimlerde
ücret unsuru içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
III. SONUÇ
İşçi tarafından alınan bahşiş/yüzdeler kanun hükümleri, yargı kararları,
öğreti ve uygulamada ücret olarak değerlendirilmiş olup diğer unsurların
da varlığı halinde bahşiş/yüzde ile ücretini alan işçi, işverenin sigortalısı
olacaktır. İşveren bu sigortalılarının sigorta primine esas kazanç tutarlarını
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirirken bahşiş/yüzde adı altında sigortalıya yapılan ödemeleri, “ücret” olarak kabul etmelidir.
İşçinin ücretinin tamamen müşterilerden alınan bahşiş/yüzdeler ile
ödenmesi halinde, öğretide Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirimlerde, 5510 Sayılı Kanunun 82. maddesinde belirlenen günlük kazanç
alt sınırının esas alınmasını yönünde görüş yaygın olsa da Sosyal Güvenlik Kurumu günlük kazanç alt sınırının esas alınmasını yeterli görmemekte ve alınan tüm bahşiş/yüzde miktarının tespit edilerek Sosyal Güvenlik
Kurumu’na bildirilmesini istemektedir. Benzer şekilde, belirli bir ücret
alan ancak bunun yanında bahşiş/yüzde alan sigortalıların da aldığı bahşiş/
yüzdelerin dahil edildiği ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini de istemektedir.
3 Yüzde usulü için bu yöndeki kararlardan bazıları; T.C. Yargıtay 9.Hukuk DairesiE.2011/53487 K.2012/7270; E. 2009/28347 K.2011/1133. Bahşiş usulü için bazı yargı
kararları; E. 1999/18391 K.2000/569, E. 1997/5828 K. 1997/11250;
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Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları ve yargı kararlarının birlikte
değerlendirilmesiyle bahşişin toplam değerinin tespit edilmesi için yüzde
usulünün uygulanması, bunun mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği
hallerde de ilgili meslek odalarından işçinin yaşı, kıdemi, yaptığı iş, işletmenin büyüklüğü ve konumu vb. kriterler de belirtilerek görüş alınması
ve bu görüşe göre ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi yerinde olacaktır. Alınan görüş ile belirlenecek emsal ücret üzerinden bildirim
yapmak, işverenin bilgisi dâhilinde olmayan ve her zaman kontrolü altında
tutamayacağı bahşiş uygulamasından doğacak riskleri en aza indirecektir.
Sadece bahşiş/yüzde usulü ile çalışanların hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerin, ayrıca fazla saatler ile çalışma ve fazla çalışma
için zamlı ücret ile normal ücret arasında kalan kısım (zamlı miktarın) işverenlerce işçiye ayrıca ödenmesi gerekmektedir. Yapılan bu ödemeler de
Sosyal Güvenlik Kurumu’na “ücret”olarak bildirilmeli ve sigorta primine
esas kazanç tutarına dahil edilmelidir.
Her durumda işçi, asgari ücretten daha az bir ücret alamayacağından,
çalışmalarının karşılığını bahşiş/yüzdeler ile alan işçinin ücretinin asgari
ücretten az olması halinde aradaki fark işverence ödenmeli ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim günlük kazanç alt sınırından yapılmalıdır.
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ÖNEM L İ D U Y 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.
1. 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.
2.

KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ

Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
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SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE VERGİ
İNCELEMELERİNDE ÖZELGELERİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF RULINGS IN TAX AUDITS OF THE
LATEST ARRANGEMENTS
Doç. Dr. Erhan GÜMÜŞ*
Öz
Mükellefler, vergi uygulaması bakımından belirsiz ve tereddüt edilen
konular hakkında açıklama isteyebilmektedir. Mükelleflerin ilgili makamlardan aldıkları cevaba göre hareket etmeleri halinde ise bu hareketleri cezayı gerektirse bile ceza kesilmeyeceği ve gecikme faizi hesaplanmayacağı
hüküm altına alınmıştır.
Vergi incelemelerinde ise kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ
ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenlenemeyecektir. Özelgelere
aykırı olarak düzenlenecek raporlar ise rapor değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilecektir. Yapılan yeni düzenleme ile mükellefin
kendisine verilmiş özelgelerin yanı sıra diğer kişilere verilmiş özelgelerin
de inceleme raporlarının değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmasına
imkân tanınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Vergi İncelemesi, Özelge, Rapor Değerlendirme
Komisyonları.
Abstract
Taxpayers will be able to want clarification for some issues about tax issues of uncertainty regards. If taxpayers act in accordance with the relevant
authorities in their response, even if it means penalties, it isn’t punished
and default interest isn’t calculated. This situation is provisioned with legal
regulation.
Also, in tax audits, tax audit report can not organize against of the decree, statutes, regulations, public notification and circular. Reports, which
are held in violation of rulings, will be considered by the report assessment
commissions. With the new regulation, the assessment of audit reports are
* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü.
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took into account not only giving rulings to taxpayers but also giving to
other people in this process.
Key Words: Tax Audit, Ruling, Report Assessment Commissions
GİRİŞ
Giderek karmaşık hale gelen vergi mevzuatı karşısında kendilerini güvende hissetmek isteyen mükellefler, özelge uygulaması ile vergisel sonuçları daha iyi görebilme imkânına kavuşmaktadırlar. Özelge uygulamasının
asıl amacı gelecekte yapılacak işlemlere ilişkin olarak mükelleflerin vergi
sonuçları açısından önlerini görebilmelerini sağlamaktır. Özelgeler Vergi
Usul Kanunu’nun(VUK) 413. maddesi gereği GİB tarafından internet ortamında yayımlanmakla birlikte tüm mükellefler bakımından uygulamaya
yön vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler şeklinde yayınlanmadığı sürece vergi incelemelerinde diğer mükellefler açısından bir bağlayıcılıkları
bulunmamakta idi.
6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(T.C. Yasalar,
01.08.2010)” ile VUK’un 140. maddesinde yapılan değişikliklerle birlikte
vergi incelemelerinde uyulacak esaslar yönünden yeni bir dönem başlamıştır. Yapılan değişikliklerden birisi de, vergi inceleme elemanlarının kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı rapor düzenlenemeyecek olmasıdır. Bu düzenleme ile vergi incelemesine yetkili olanlara
idare tarafından çıkartılan genel düzenleyici işlemlere uyma zorunluluğu
getirilmektedir. Ancak, mükellefin kendisine veya diğer mükelleflere verilmiş özelgelere aykırı vergi inceleme raporu düzenlenemeyeceğine dair
bir hüküm bulunmamaktadır.
425 Seri No’lu VUK Genel Tebliği(Maliye Bakanlığı, 27.03.2013) ile
özelgelerin kişiye özel olduğu prensibinin dışına çıkarak GİB tarafından
diğer mükelleflere verilmiş özelgelerin de vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar açısından bir ölçüde bağlayıcı olacağını açıklanmıştır. Bu çalışmada, özelge sistemi ve vergi incelemelerinde özelgelerin önemi hakkında
açıklamalara yer verilecektir.
1. ÖZELGE VE KAPSAMI
Mükellefler, vergi kanunlarının uygulanması sırasında bazı hususların daha açık bir şekilde kendilerine açıklanmasına ihtiyaç duyabilmek18
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tedir. Vergi kanunları genel kapsamlı olduğundan, açıklama ve detaylar
genel düzenleyici işlemlerle sağlanmaktadır. Vergi mükelleflerinin günlük
ekonomik olaylarla ilgili olarak nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda
kanunlarda ve genel düzenleyici işlemlerde de bir düzenleme bulunmayabilmektedir. Günümüzde, vergi kanunlarının yaşanan gelişmeler nedeniyle değişmesi gerekebilmektedir. Vergi mükelleflerinin de doğru bilgiye
zamanında ulaşması ve buna göre hareket etme ihtiyacı da gün geçtikçe
artmaktadır. Bilgiye zamanında ve doğru bir şekilde ulaşmanın en önemli sonucu ise gelecekte doğacak mali riskleri ve belirsizlikleri de en aza
indirmektir(Karyağdı, 2010, 21-22).
Özelge, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi
uygulamaları bakımından kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yetkili makamlardan yazılı olarak açıklama talebinde
bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüştür.
Özelge, vergi işlemlerinin uygulanma sürecinde idarenin vergi yasalarını
yorumlaması temeline dayanmaktadır(Oktar, 2013, 39-40).
Özelge uygulamasının gerekçesi, vergi kanunlarının açık olmadığı
noktalarda mükellefin aydınlanmasını sağlamak ve böylece vergi ödemede
oluşabilecek gelir kaybını gidermek, vergi sisteminin daha verimli işleyişini sağlamaktır. Özelgeler bir açıdan mükellefe sunulan bir danışmanlık
hizmeti, idari yardım şeklinde de kabul edilebilir. Özelgeler sorun çözümleyici olsa bile, kurucu ve düzenleyici nitelikte bir işlem sayılmazlar.
Özelge sisteminin temel amacı ise çoğunlukla karmaşık ve yüksek risk
taşıyan işlemlerde, yükümlülere ilave destek ve önceden belirlilik sağlamaktır. Özelge müessesesi ile amaçlanan; mükelleflerin idarenin görüşü
doğrultusunda hareket etmelerinin sağlanarak, vergi ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılabilecek sorunların baştan çözüme kavuşturulmasıdır.
Özelge ile idarenin vergisel sonuçları önceden kesinleştirmesi mükellefin işleme girişip girişmeme konusunda karar vermesine de yardımcı
olmaktadır(Gökbel, 2008, 172).
Özelge, Türk Vergi Sistemine 2003 yılında yayımlanan 4962 sayılı Kanun ile VUK’a eklenen 413. madde ile girmiştir. Vergi hukukunun yardımcı kaynakları içinde yer alan özelge ve buna bağlı olarak sirküler, kaynaklar arasındaki hiyerarşik sıraya göre en güçsüz/zayıf olanlar arasında
yer alır. Çünkü mukteza Maliye Bakanlığı’nın görüşünü bildiren, o olaya
özgü ve sadece o mükellefi bağlayıcı idari bir karar niteliğindedir. Bu nedenle ikincil/yardımcı kaynak sayılır(Tuncer, 2010).
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VUK’un 413. maddesine dayanılarak mükellefler, GİB’den veya bu hususta yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı
ile izahat isteyebilmektedir. Bu yazılı başvuru karşısında GİB, kendisinden
istenecek izahatı özelge ile cevaplandırabileceği gibi, aynı durumda olan
tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek
üzere sirküler de yayımlayabilmektedir(Bilici, 2012, 41).
Özelgeleri önemli kılan husus ise, VUK’un 369. maddesi gereği aldıkları görüşe göre hareket edenlere verilen görüş ya da kanundaki ifadesiyle
izahat yanlış da olsa vergi cezası kesilemeyecek ve gecikme faizi hesaplanamayacak olmasıdır. Bu durumda, söz konusu mükelleflerden sadece
vergi aslı alınacaktır. Ceza ve gecikme faizi anlamında bir korumadan söz
edebilmek için özelgelerin yetkili makamlar tarafından mükellefin kendisine verilmiş olması gerekmektedir. Ceza ve gecikme faizi anlamında bu
korumanın geçerli olabilmesi için olayın gerçek mahiyetinin mükellefin
özelge talebinde belirttiği hususlarla aynı olması gerekir.
Özelge Talep Formunun ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti durumunda verilmiş olan özelge geçersiz kabul edilecek
ve bu özelge ceza kesilmesi ve gecikme faizi alınmasını önlemeyecektir.
Gelir İdaresi tarafından verilecek özelgelerin, mükellefler tarafından dikkate alınmasına dair herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Yani
mükelleflerin Gelir İdaresinden talep ettikleri yazılı izahata göre işlem
tesis ettirmeleri zorunlu değildir. Ancak mükelleflerin özelgede belirtilen
hususlar dışında yapacakları işlemlerin, uyulması zorunlu yasal düzenlemelere aykırı olması halinde cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmaları
muhtemeldir(Kumluca, 2010).
Bir diğer husus da verilen özelgeler, özelgenin talep edildiği ilgili vergilendirme döneminde yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde geçerlidir. Bir
hükmün uygulama tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya
sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, bu tebliğ veya sirkülerin yayım tarihinden itibaren özelgenin vergi
cezası ve gecikme faizi anlamında bir koruyuculuğu da kalmayacaktır.
Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yapılacak başvurular özelge talebi
kapsamında değerlendirilmez. Mükellef ve vergi sorumlularının vergi cezasına muhatap tutulmamaları için, kendilerine verilmiş olan özelgenin,
20
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vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin gerçekleşmesinden önce yapılan
taleplere ilişkin olması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle 369 ve 413. maddeler itibariyle özelge, yetkili makamlarca verildiği tarihten önce gerçekleştirilen işlemlerden dolayı vergi cezası kesilmesini engellemeyecektir.
İdarede istikrar ve vergide öngörülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde,
mükelleflerin yetkili makamların genel tebliğ veya sirküler vasıtasıyla
oluşturdukları görüş ve kanaatlerini değiştirmiş olmaları nedeniyle geriye
dönük olarak öngöremeyecekleri bir tarhiyat yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmamalarını sağlamaktır.
Hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin
de hukuk normlarında bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar(Öncel, Kumrulu, Çağan, 2001, 46). Hukuk devletinin hukuk güvenliği ilkesi vergilendirmede belirliliği gerektirir. Belirlilik
ilkesi, yükümlülüğün hem kişiler hem de idare yönünden belli ve kesin
olmasını, hukuk normlarının, ilgili kişilerin mevcut şartlar altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlar doğurabileceğini makul bir düzeyde öngörmelerini mümkün kılacak bir şekilde düzenlenmesini ve uygulanmasını
gerektirir(Güneş, 1998, 106). Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bir
kanun hükmünde değişiklik yapılmadığı sürece idarece, belirli bir dönemde oluşturulmuş bir görüş ve kanaatin sonradan değişmesi, mükellefler
bakımından öngörülebilmesi mümkün olamayacağından, salt görüş ve kanaat değişikliğine bağlı olarak geriye donuk vergi tarh edilmesi de doğru
olmayacaktır.
Diğer taraftan, bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini
değiştirmesi, buna ilişkin genel tebliğ veya sirkülerin yayımlandığı tarihten
itibaren geçerli olacak ve geriye dönük olarak işletilemeyeceklerdir. Ancak, söz konusu genel tebliğ veya sirkülerin iptal davasına konu edilerek
iptallerine karar verilmesi durumunda, iptal kararının işlemin tesis edildiği
tarihe kadar geriye yürütülmesi zorunlu olduğundan, maddeyle getirilen
yeni kural bu durumlar için uygulanmayacaktır.
Ayrıca, VUK’un 120. maddesine göre vergi hataları ile ilgili yapılan düzeltme talepleri ve anılan Kanunun 124. maddesine göre Maliye
Bakanlığı’nca incelenecek olan şikâyet yoluyla müracaat talepleri, özelge kapsamında değerlendirilmeyecektir. Mükellefler ve vergi sorumluları
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tarafından sözlü ya da yazılı olarak veya internet aracılığıyla, 3071 sayılı
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun veya 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılan talepler de özelge kapsamında değerlendirilmeyecektir. Söz konusu talepler, Gelir İdaresi Başkanlığının(GİB) ilgili
birimlerince ve ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilecektir.
2. ÖZELGE TALEP EDEBILECEKLER
Özelge talepleri, mükellefler ile vergi sorumluları, bunların mirasçıları,
yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekillerince yapılır. Buna
göre, mükellefler ile vergi sorumluları bizzat kendileri, ölüm halinde mirasçıları veya bunların yetki verdikleri avukat, mali müşavir gibi temsilcileri ile vekil tayin ettikleri kişiler özelge talebinde bulunabilecektir(Ercan,
2010, 173). Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, kendi mükellefiyetleri ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, üyelerine ilan etmek amacıyla
özelge talebinde bulunamazlar(Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2013, 39). Ancak,
bu kuruluşlar Başkanlıktan, vergilendirme ile ilgili konularda özelge niteliğinde olmayan görüş talep edebilirler. Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, üyelerine bildirmek üzere özelge talebinde bulunamayacak olup,
talebin üyelerin kendileri tarafından yapılması gerekmektedir.
Buna göre mesleki kuruluşlar, üyeleriyle ilgili bir konuda görüş isteyemeyecektir. Her üyenin ayrı ayrı görüş istemesi gerekmektedir. Meslek
odalarının özelge talebinde bulunma imkânı ortadan kalktığı için birçok
gereksiz özelge başvurusu doğrudan GİB’e yapılacaktır. Ayrıca, bu şekilde
bir sınırlandırma genel mükellef hakları içinde yer alan başvuru hakkı ile
bilgi alma hakkını da ihlal etmektedir.
Aşağıdaki başvuruları özelge kapsamında değerlendirilmez:
-Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat talepleri,
-Yargıya intikal etmiş olaylara ilişkin izahat talepleri,
-Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce veya vergi
sorumlularınca incelemeye konu olan işlemlerle ilgili izahat talepleri,
-Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve izahat
talepleri,
-Mücbir sebep hâli ilanı, vergi borçlarının terkini, belge düzenine ilişkin yetkilerin kullanılması gibi kanunlarla uygulamanın tespitine dair Maliye Bakanlığına yetki verilen konulara ilişkin talepler,
-Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili iş22
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lemlerinin gerçekleşmesinden sonra yaptıkları başvuruları ile Kanunun
122 nci maddesine göre vergi hataları ile ilgili yapılan düzeltme talepleri
ve 124 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikâyet
yoluyla müracaatlar,
-Sözlü veya yazılı olarak veya internet aracılığıyla, 3071 sayılı Dilekçe
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu uyarınca yapılan talepler.
3. ÖZELGE TALEP EDILECEK MERCI
VUK’un 413. maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla özelge, mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi
bakımından sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklardan talep
edilecektir. Buna göre, mükellef ve vergi sorumluları özelgeyi GİB’den
değil, doğrudan yetkili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlıklardan
talep edeceklerdir.
Diğer mükellef veya vergi sorumluları özelge talepleri için, ikametgâh
veya kanuni merkezlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklara; ikametgâhı veya
kanuni merkezi bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi
başkanlıklarından herhangi birine başvurur.
Özelge talepleri, Başkanlığın internet sitesinde bir örneği yer alan Özelge Talep Formu kullanılmak suretiyle yapılır. Söz konusu form kullanılmaksızın yapılacak özelge talepleri kabul edilmeyecektir. Böylece mükellef ve vergi sorumlularının özelge talebini GİB’in internet sitesinden temin
edecekleri “Özelge Talep Formu” ile yapmaları zorunlu hale gelmiştir.
4. TALEPLERIN DEĞERLENDIRILMESI VE ÖZELGE TAYINI
Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklar özelge taleplerini değerlendirir. Söz konusu maddelerde
yer alan hükümlere aykırı bir durumun varlığı hâlinde, başvuru sahibine
yazılı ve gerekçeli olarak gerekli bildirim yapılır.
Birinci fıkrada belirtilen makamlarca; konu, kapsam ve ilgili olduğu
mevzuat bakımından ilk defa özelge talep edilen hususlara ilişkin olarak
özelge taslağı hazırlanarak, Başkanlığa gönderilir ve Komisyonun onaMAYIS - HAZİRAN 2013
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yından sonra özelge tayin edilir. Komisyonca onaylanmış özelgeler emsâl
teşkil etmek üzere Özelge Otomasyon Sisteminde bu amaçla hazırlanan
emsâl özelge havuzuna konulur.
Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklar, Komisyonda oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile
konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta özelge talebinde bulunulması hâlinde, Komisyon
tarafından oluşturulan sirküler veya emsâl özelge havuzunda yer alan özelgelere uygun olmak şartıyla özelge verebilir.
5. ÖZELGE OTOMASYON SISTEMI
Başkanlık, özelge talebinde bulunulması, özelge taslaklarının; hazırlanması, Başkanlığa iletilmesi, Komisyonca onaylanması ve tayin edilmiş
olan özelgelerle ilgili emsâl özelge havuzu oluşturulmasını sağlamaya yönelik olarak bir Özelge Otomasyon Sistemi kurar. Özelgeler yetkili kullanıcılar tarafından, Özelge Otomasyon Sistemi kullanılarak hazırlanacak
olup, bunun dışında kesinlikle özelge hazırlanmayacak ve mükellefe verilmeyecektir.
Özelge talep formu ve ekleri yetkili birimler tarafından taranarak özelge otomasyon sistemine aktarılacaktır. Özelge otomasyon sistemi kullanılarak hazırlanan özelge taslakları yetkili birimlerce GİB merkezine onay
için gönderilecektir. GİB merkezde onay süreci Özelge Komisyonu onayı
ile sonuçlanacaktır. Özelge Komisyonunca onaylanan özelgeler, otomasyon sistemi üzerinden yetkili birimlere gönderilecek ve yetkili birimce imzalanarak mükellefe verilecektir.
Onaylanan özelgelerin bir örneği sistem içinde örnek özelge havuzuna
atılacaktır. Böylece tüm yetkili birimlerin bu özelgeleri görmeleri ve daha
sonraki talepler için örnek olarak almaları mümkün olacaktır.
Özelge havuzunda örneği oluşan özelgeler için merkeze tekrar onaya
gönderilmeyecektir. Özelge otomasyon sisteminde örnek alınan özelge ilgi
tutularak özelge yine aynı şekilde özelge otomasyon sistemi kullanılarak
oluşturulacaktır(Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012).
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6. VERGI İNCELEMELERINDE ÖZELGELERIN ÖNEMI
6.1. 6009 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenleme
6009 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeden önce; günümüzün teknolojik imkânlarından çok düşük düzeyde yararlanılmakta, mükellefler açısından her türlü özelgeye ulaşabilme imkânı kolay bulunmamakta ve bu
nedenle de yeterince şeffaf bir yapı kurulamamakta, zaman zaman aynı
konu hakkında farklı birimlerden birbirinden farklı görüşler ortaya konulabilmekte, önceki yıllarda verilen özelgeler sistematik bir arşiv sistemi
içinde yer almadığından, zaman zaman aynı konu hakkında ortaya çıkan
farklı yöndeki özelgeler kamuoyunda idareye olan güveni zedeleyebilmekteydi. Veri tabanının ortak olmaması nedeniyle gerek iller arasında gerekse
merkezle iller arasında görüş farklılıkları ortaya çıkabilmekteydi1.
Diğer taraftan aynı konunun farklı mükellefler için yüzlerce kez cevaplandırılması, açık bir biçimde vergi kanunlarında, yönetmeliklerde veya
tebliğlerde yazılı bir konunun idareye sürekli sorulması, yerel teşkilatın
görüşünü beğenmeyen mükellefin aynı konuyu bir de merkeze iletmesi
idare açısından verimsiz bir iş yükü oluşturmaktaydı. Hatta öyle ki; idarenin en fazla zaman ayırdığı iş, mükelleflerin bireysel sorularına cevap
vermek haline gelmişti. Uygulamaya ilişkin politikalar üretmek, gelir politikasının oluşumuna doğrudan katkıda bulunmak, ülke genelinde koordinasyonu sağlamak ve vergi konusunda stratejiler geliştirmekle sorumlu olması gereken gelir idaresi, uzun bir süreden beri mükellef sorularına yazılı
cevap veren ya da mevzuat çalışması yapan bir birim haline dönüşmüştü.
Bu nedenlerle özelge sistemin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz hale
gelmiştir.
Yeni özelge sisteminin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;
mükellefe kısa zamanda doğru ve net bir cevap vermek, başvuruların ve
de mükelleflere verilen cevapların bir standarda kavuşturulması, mükellef
nezdinde muhatabın teke indirilmesi, verilen özelgelerin internetten yayınlanması suretiyle şeffaflığın sağlanması, mevzuatın açık ve anlaşılabilir olmasının sağlanması, mükelleflerin uyum maliyetinin azaltılması, idarenin
iş yükünün hafifletilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması yoluyla
kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması, ge1 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Yeni Özelge Sistemi Hakkındaki Konuşması;
11.01.2012.
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len özelge taleplerinden hareketle genel düzenleyici işlem yaparak özelge
başvuru sayısının azaltılması, uygulama birliğinin sağlanması sonucunda,
aynı konuda aynı zaman diliminde birbirinden farklı görüş verilmesinin
önüne geçilmesi ve dijital ortamda kurumsal hafızanın oluşturulmasıdır.
Vergi incelemesi, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanmasıdır. Vergi denetiminin en önemli
aşamasını teşkil eden ve vergilendirme işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunu denetleyen vergi incelemesinin de hukuka uygun şekilde yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. VUK’un 140. maddesinde
vergi incelemesinde uyulacak esaslar yer almaktadır. VUK’un 140. maddesinin 5. fıkrasında ise vergi incelemesi yapanlar “Vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi
inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak, bu düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler
aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler” denilmektedir.
Yapılan düzenleme ile vergi incelemesine yetkili olanlara idare tarafından çıkartılan genel düzenleyici işlemlere uyma zorunluluğu
getirilmiştir(Öz, 2010). Görüldüğü gibi, vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlar inceleme sonucunda düzenleyecekleri raporlarda vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı
hususlara yer veremeyecekler, dolayısıyla da bu düzenlemelere aykırı olarak tarhiyat öneremeyeceklerdir. Kanun maddesinde, mükellefin kendisine
veya diğer mükelleflere verilmiş özelgelere aykırı vergi inceleme raporu
düzenlenemeyeceğine dair bir hüküm ise bulunmamaktadır(Elele, 2013).
6009 sayılı Kanun ile özelge sisteminde değişiklik yapılmadan önce inceleme elemanları özelgelere karşı rapor yazabilmekte, ancak mükelleflere ceza kesilememekteydi. Mükellefler özelgenin doğru, özelgeye aykırı
yazılan inceleme raporunun yanlış olduğunu düşünüyorlarsa raporu dava
konusu yapmakta ve nihai kararı yargı organları vermekteydi. İnceleme
elemanları mükellef lehine verilen yanlış özelgelerle ilgili olarak sistemin
emniyeti olarak görev yapmaktaydılar.
Vergi incelemeleri sırasında, idare tarafından yayımlanan genel tebliğlere göre işlem yapan mükelleflerin, daha sonra vergi inceleme elemanlarının söz konusu tebliğlerde yer alan ifadelerin kendilerini bağlamadığını
beyan ederek bu konular hakkında rapor düzenlemeleri ile sık sık karşıla26
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şılmaktadır. Bu durumda, mükelleflerin idare tarafından çıkarılan tebliğlere göre hareket etmeleri karşısında idarenin bir başka birimince cezalandırılmaları devlete karşı güveni büyük ölçüde zedelemektedir. İkincil
mevzuatın temel amacı, vatandaşlara kanunu ve kanunun uygulanış tarzını
açıklamaktır(Kızılot, Taş, 2013, 18). Eğer ikincil mevzuatta kanuna aykırı
bir durum varsa, bunu önce idarenin fark etmesi ve gerekli değişiklikleri
yapması, bu süre içerisinde mevcut düzenlemelere göre hareket edenleri de
cezalandırmaması gerekmektedir.
VUK’un 140. maddesine 6009 sayılı Kanun ile eklenen fıkra ile vergi
inceleme raporlarının vergi mevzuatına uygunluğunun değerlendirilmesi
ve aykırılıkların idari aşamada giderilmesi amacıyla rapor değerlendirme
komisyonları oluşturulmuştur2. Böylece, vergi incelemeleri sonrasında yazılan raporların işleme konulmadan önce hukuka uygunluk açısından yargı
denetiminden önce idari aşamada gözden geçirilmesi sağlanmıştır. Vergi inceleme sürecinin ve sonuçlarının yargı denetimi öncesinde idarenin
kendi içinde hukuka uygunluğu yönünden değerlendirilmesi bir anlamda
denetimin de denetlenmesi yoluyla vergilendirme sürecinde ortaya çıkabilecek hukuka aykırılıkları asgari düzeye indirgemek suretiyle ihtilafların
da azaltılmasına yardımcı olacak bir adımdır(Erdem, 2011).
VUK 140. maddenin, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(T.C. Yasalar, 10.07.2011) ile değişen fıkrasında, “Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme
konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden önce, meslekte on
yılını tamamlamış en az üç Vergi Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında uyuşmazlık
oluşması halinde uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporları üst değerlen2 Rapor değerlendirme komisyonları, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname,
tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir. Rapor değerlendirme komisyonlarının temel
amacı, vergi inceleme raporlarının işleme konulmadan ve icrai işlemlere dönüşmeden önce
idari aşamada hukuka uygunluk yönünden denetiminin yapılmasıdır. Bu çerçevede, idare
ve mükelleflerin ihtilaflarla kayıplar yaşamasının önlenmesi hedeflenmektedir. Böylece,
idarenin kendi içinde hukuka uygunluk denetimi gerçekleştirmesi nedeniyle yargı organlarının iş yükünün de azalmasına katkı sağlanabilecektir.
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dirme mercii olarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarları aşan tarhiyat
önerisi içeren vergi inceleme raporları ise doğrudan, Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığı bünyesinde bir Başkan Yardımcısının başkanlığında dört grup
başkanından oluşan beş kişilik merkezi rapor değerlendirme komisyonu
tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik,
genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir.
İncelemeyi yapanlar, bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeye
uygun olarak düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme konulmak
üzere bağlı oldukları birime tevdi ederler.” denilmektedir.
Buna göre; vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden önce, oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük,
yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. Vergi inceleme raporları, rapor değerlendirme komisyonları
tarafından mevzuata uygun bulunması halinde, karar tutanağı ile birlikte
ilgili birime iletilir. Söz konusu birim, raporları ilgili vergi dairesine göndermektedir.
Madde hükmünde de görüldüğü gibi, vergi inceleme elemanları özelgedeki görüşe uymak zorunda değildir. Ancak, rapor okuma komisyonu
inceleme raporunu özelgeye uygunluğu yönünden de değerlendirecektir.
Özelgeye aykırı yazılan raporlar ancak rapor değerlendirme komisyonunun onayı ile işleme konabilecektir. Dolayısıyla, VUK’un 140. maddesinde açıkça ifade edilmemekle birlikte, inceleme elemanları özelgelere aykırı rapor düzenleyemeyecek, özelgelere aykırı rapor düzenlediklerinde ise
rapor işleme konulmayabilecektir(Kartal, 2010).
Rapor değerlendirme komisyonu özelgeyi hukuka aykırı bulmazsa, inceleme raporunu haklı bulmazsa, özelge yargı organlarının önüne gidemeyecek, konu ile ilgili son kararı yargı değil idare vermiş olacaktır. Görüldüğü gibi bu düzenleme ile idarenin mükellef lehine verdiği yanlış özelgeler
yargı denetiminin dışına çıkarılmıştır(Bayraktar, 2010, 97). Yapılan düzenleme ile verilen özelgelerin doğru, ancak raporların yanlış olduğu düşünüldüğü takdirde raporun denetimi idare tarafından komisyonlar aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir.
6009 sayılı Kanun ile VUK’un 140. maddesinde yapılan düzenleme
sonrasında rapor değerlendirme komisyonu, vergi incelemesinin bitirilmesinde yazılan raporlar açısından onayı gereken makam haline gelmiştir. Bu
28
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çerçevede düzenlenen inceleme raporlarının işleme konulmak üzere ilgili
vergi dairesine tevdi edilmeden önce rapor değerlendirme komisyonları
tarafından vergi mevzuatına uygunluğu yönünden değerlendirilmesi bu raporların işleme konulabilmesinin koşulu olmaktadır.
Madde gerekçesinde de; çağdaş vergi uygulamalarında mükellef haklarının, vergi idarelerinin önem verdiği konuların başında geldiği, incelemenin vergi mevzuatına uygun şekilde yürütülmesinin ve öngörülebilir bir
süre içerisinde tamamlanmasının mükellef haklarının vazgeçilmez unsurlarından olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, düzenlenen vergi inceleme
raporlarının işleme konulmadan önce yetkili komisyonlar marifetiyle değerlendirilmesi suretiyle bunların vergi mevzuatına uygunluğunun sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmiştir. Ayrıca, vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanların vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik,
genel tebliğ ve sirkülere uygun olarak vergi inceleme raporu düzenlemeleri hükmünün, söz konusu mevzuatın Maliye Bakanlığı’nda görevli tüm
memurlar açısından bağlayıcı olmasının doğal bir sonucu olduğu belirtilmiştir.
Özellikle de sirküler bakımından yapılan düzenlemeyle bunların vergi
kanunlarının uygulanması ve yorumlanmasında “uygulamaya yön vermek
ve açıklık getirmek” şeklinde bir vasfı bulunduğu hususunun hüküm altına
alınması karşısında, sirkülerlerin de vergi incelemesi yapmaya yetkili olanları bağlayacağının kuşkusuz olduğu vurgulanmıştır. Düzenlenen vergi
inceleme raporlarında, GİB tarafından verilmiş özelgelerin yanlış olduğu
iddiasıyla tarhiyat önerisi yapılması halinde de GİB ile incelemeye yetkili
olanlar arasındaki görüş farklılığının bu maddede oluşturulan bir komisyon
marifetiyle karara bağlanmasına imkân sağlanmıştır.
Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre inceleme elemanlarının
özelgelere aykırı rapor düzenleyebilecekleri, ancak bu raporların rapor
okuma komisyonunun özelgeye katılıp katılmamasına bağlı olarak değişebileceği görülmektedir. Buna göre;
-Rapor okuma komisyonu özelgeyi haklı bulursa, dolayısıyla inceleme
raporunu haksız bulursa, rapor komisyondan dönecek ve inceleme elemanının düzenlediği rapor işleme konulmayacaktır.
-Rapor okuma komisyonu inceleme raporuna paralel olarak özelgenin
yanlış olduğunu düşünüyorsa, özelge merkezi rapor okuma komisyonundan üç üye, özelge komisyonundan iki üyeden oluşan beş kişilik komisyon
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tarafından değerlendirilerek, bu komisyon kararına göre özelgenin iptal
edilmesi veya inceleme raporunun işleme konulmaması söz konusu olabilmektedir.
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin(Maliye Bakanlığı, 31.10.2011) olumsuz değerlendirme başlığını taşıyan 16. maddesinde ise;
-Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenen vergi inceleme raporlarının, rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmesinde, ilgili mevzuata uygun bulunmaması halinde, gerekçeli
karar tutanağı ile birlikte ilgili birim aracılığıyla inceleme elemanına gönderileceği,
-İnceleme elemanı, değerlendirme sonucuna katılırsa, vergi inceleme
raporunu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde tekrar düzenleyerek ilgili
birim aracılığıyla komisyona gönderir. Rapor değerlendirme komisyonunun yapılan değişikliği yeterli görmesi halinde, raporun işleme konulmak
üzere vergi dairesine yollanacağı,
-İnceleme elemanı değerlendirme sonucuna katılmazsa, katılmama nedenlerini gerekçeleriyle birlikte rapor değerlendirme komisyonuna yazılı
olarak bildireceği, Rapor değerlendirme komisyonu inceleme elemanının
gerekçelerini kabul ederse, raporun işleme konulmak üzere vergi dairesine
yollanacağı, rapor değerlendirme komisyonu inceleme elemanının gerekçelerini kabul etmemesi halinde, ilgili birim aracılığıyla uyuşmazlığa konu
raporları, ilgisine göre Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna veya
Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonuna göndereceği,
-Sonrasında ise raporların Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu
veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmelere uygun hale getirileceği vurgulanmıştır.
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin
369. maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları halinde, söz konusu özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan
üç üye ile 413. maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir.
Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile
incelemeye yetkili olanı bağlamaktadır.
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Görüldüğü gibi, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar inceleme sonucunda düzenleyecekleri raporlarda vergi kanunlarıyla ilgili kararname,
tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı hususlara yer veremeyecek ve bu düzenlemelere aykırı tarhiyat öneremeyeceklerdir. Ancak, bu
raporları intikal ettirmek zorunda oldukları rapor değerlendirme komisyonları ise raporları değerlendirirken belirtilen mevzuata ilave olarak GİB
tarafından verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını da tatbik edeceklerdir.
6.2. 425 Sayılı VUK Genel Tebliği İle Yapılan Düzenleme
6009 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle vergi incelemesi yapanlar
vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyememektedirler. Ancak, Kanunda özelgeler ile ilgili bir hüküm bulunmamakta idi. Bu nedenle, kendisi özelge talebinde bulunmamış, ancak tereddütte kaldığı hususun GİB’in
internet sitesinde yayımlanan bir özelgede belirtilen duruma aynen uyan
mükellefin söz konusu özelgenin olumlu sonuçlarından yararlanıp yararlanamayacağı ise tartışmalıydı.
425 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile özelgelerin mükellef üzerindeki koruyuculuğunu artıran bir düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenleme ile
mükellefin kendisine verilmiş özelgelerin yanı sıra diğer kişilere verilmiş
özelgelerin de inceleme raporlarının değerlendirilmesi sırasında dikkate
alınmasına imkân tanınmıştır(Arıoğlu, 2013). Böylece mükelleflerin, idareden bizzat kendileri için özelge talebinde bulunmalarına da gerek kalmamaktadır. Aynı konuyla ilgili olarak başka bir mükellefe verilmiş olan özelgenin olumlu sonuçları, aynı durumdaki diğer tüm mükellefler için geçerli
olacaktır. Bundan sonra; rapor değerlendirme komisyonları, vergi inceleme raporlarını değerlendirirken, GİB tarafından verilmiş olan özelgelere
uygunluk kıstasını da arayacakları ve varsa adına rapor düzenlenen mükellefe verilmiş özelgeler ile sınırlı kalmayacakları açıklanmıştır(Kökbulut,
2013).
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme sonucunda düzenleyecekleri raporlarda vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik,
genel tebliğ ve sirkülere aykırı hususlara yer veremeyecekler, dolayısıyla
da bu düzenlemelere aykırı olarak tarhiyat öneremeyeceklerdir. Ancak, bu
raporların intikal ettirildiği merkezi rapor değerlendirme komisyonu ile diMAYIS - HAZİRAN 2013
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ğer rapor değerlendirme komisyonları, raporları değerlendirirken yukarıda
belirtilen mevzuata ilave olarak GİB tarafından verilmiş olan özelgelere
uygunluk kıstasını da tatbik edeceklerdir.
Buna göre, özelgelerin artık “özel” olmadığı ve tüm mükellefler için
bağlayıcı hukuki metinler olduğu çok açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle, herkes için bağlayıcı hale gelen bu hukuki metinler, artık
“özel” değil, “genel”dir. Mükellefleri doğrudan ilgilendiren bu hususların
tüm mükelleflerin bilgi sahibi olabileceği, bağlayıcı hükümler içeren düzenlemeler ile yapılması daha sağlıklı olacaktır. Böylece, şeffaflık adına da
büyük bir iş yapılmış olacaktır(Arıkan, 2013).
Yapılan düzenlemeden önce komisyonlar, raporları özelgelere uygunluk
yönünden değerlendirirken sadece mükellefin kendisine verilmiş özelgeleri dikkate almaktaydı. Ancak genel tebliğ ile yapılan düzenleme sonrasında
bu değerlendirme GİB tarafından verilmiş tüm özelgeler dikkate alınarak
yapılacaktır. VUK Genel Tebliği uyarınca rapor değerlendirme komisyonları tarafından VUK’un 413. maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm altına
alınan komisyon marifetiyle oluşturulan özelgeler dikkate alınacaktır.
Ayrıca, söz konusu komisyon tarafından oluşturulmuş sirküler veya
özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen
aynı mahiyeti taşıyan bir hususta sirküler veya özelgelere uygun olarak
GİB’in taşra teşkilatı tarafından doğrudan verilen özelgeler de bu kapsamdadır(63 No’lu VUK Sirküleri, 02.04.2013).
Görüldüğü üzere, rapor değerlendirme komisyonları tarafından dikkate
alınacak olan özelgelerin GİB bünyesinde, Gelir İdaresi Başkanı veya tevkil edeceği bir başkan yardımcısının başkanlığında en az üç daire başkanından oluşan bir komisyon marifetiyle verilmiş olan özelgeler olacağı 63
No’lu Sirküler ile belirtilmiştir. Dolayısıyla bu komisyon tarafından verilmemiş olan özelgeler (eski tarihli özelgeler) ile Gelir İdaresi’nin taşra teşkilatı tarafından verilmiş olup, bu komisyon tarafından oluşturulmuş olan
özelgelerle kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı
mahiyeti taşımayan özelgeler rapor değerlendirme komisyonları tarafından
dikkate alınmayacaktır(Gökmen, 2013).
Rapor değerlendirme komisyonları, raporları özelgelere uygunluk yönünden değerlendirirken eleştiri konusu yapılan hususla ilgili olan ve GİB
tarafından verilmiş özelgeleri dikkate alacak ve varsa adına rapor düzenlenen mükellefe verilmiş özelge ile sınırlı kalmayacaktır. Raporda, özelgede
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yer alan görüş aksine bir tenkit varsa rapor olumsuz değerlendirmeye konu
edilecek ve Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre
işlem yapılacaktır.
Olumsuz değerlendirmenin yapılabilmesi için özelgede yer alan görüşün tam olarak raporda tenkit edilen konuyla ilgili olması diğer bir ifadeyle
verilen izahatın aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulanabilir olması gereklidir. Ayrıca, rapor değerlendirme komisyonunun dikkate
alacağı özelgenin ilgili konuda GİB tarafından verilmiş en güncel özelge
olması gerekmektedir.
Ancak, bu durumun kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır. Özelgeler
arasında eski tarihli - yeni tarihli diye bir ayrım yapılması söz konusu değildir. Diğer taraftan birçok konu ile ilgili birbiriyle çelişen özelgeler de
bulunmaktadır. Bu durumda, idare bu konuda yaşanması muhtemel kargaşayı en yeni tarihli özelgeyi dikkate alarak çözme arzusundadır. Mükellefler kendilerine verilmiş özelgeye güvenerek işlem yaparken, aynı konuda
verilecek diğer özelgeleri de takip etmeli, ilerleyen zaman içerisinde aksi
yönde özelge verilmiş ise olası bir vergi incelemesinde kendilerine verilmiş özelge eski tarihli olacağı için inceleme raporunun düzeltilmesinde
esaslı bir etki yaratmayacağını bilmelidir(Elele, 2013).
Ancak, verilmiş olan özelge yanlış izahat niteliğinde de olabilir. Bu
konuda komisyon, özelgedeki görüşün yanlışlıkla verilmiş olduğu sonucuna da varabilir. Bu durumda özelgeye aykırı yazılan rapor işleme konulur, verilen özelge yenisi ile değiştirilir. Bu tür olumsuzluklar ancak ilgili
özelgenin inceleme raporunda yapılan eleştiriyi engelleme gücünü ortadan
kaldırmaktadır(Elele, 2013).
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelikde; komisyonların, gerekli gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine mükellefi dinleyebilecekleri de belirtilmektedir. Yeni düzenleme sayesinde artık mükelleflerin dinlenme talepleri
de daha etkili sonuçlar doğurabilecektir. Vergi incelemesi geçiren mükellefler, eleştiri konusu yapılan hususla ilgili olarak almış oldukları bir
özelge bulunmasa dahi, diğer kişilere verilmiş özelgelerden durumlarına
uygun bir özelge bulmaları durumunda haklarında düzenlenen raporun söz
konusu özelgeye aykırı olduğu iddiasında bulunabileceklerdir. Bu durumda rapor değerlendirme komisyonları söz konusu özelgeyi dikkate almak
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ve gerekiyorsa ilgili inceleme raporunun değiştirilmesi yönünde mütalaasını vermek durumunda kalabilecektir. Gerek kendi almış olduğu özelgeye, gerek diğer mükelleflere verilmiş özelgelere uygun hareket etmelerine
rağmen hakkında vergi incelemesi raporu düzenlenen mükellefler, tarhiyat
yapılmadan evvel dinleme talebinde bulunarak ilgili özelgeyi rapor değerlendirme komisyonunun dikkatine sunmalıdır(Elele, 2013).
Eleştiri konusu yapılan konuya ilişkin olarak mükellef lehine verilmiş
herhangi bir özelge bulunursa ve aksi yönde daha yeni tarihli bir özelge
olmazsa ve ilgili özelge kanuna aykırı “yanlış izahat niteliğinde” görülmez ise, rapor değerlendirme komisyonunun kararıyla inceleme raporunun düzeltilmesi gerekebilecektir. Yeni düzenleme sonrasında ise inceleme raporlarının tarhiyat aşamasına geçmeden düzeltilmesine daha sık
rastlanılabilecektir(Şahin, 2013).
Vergi inceleme raporlarının rapor değerlendirme komisyonlarındaki işlem süreçleri kısaca aşağıda gibidir(Mazars, 2013):
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SONUÇ
Özelgenin doğurduğu hukuki netice, mükellefin kendisine verilen cevap yönünde işlem yapması halinde, bu işlemin mevzuata aykırı olduğunun sonradan anlaşılması üzerine mükellefe vergi cezası kesilmemesi ve
gecikme faizi hesaplanmamasıdır.
425 Sayılı VUK Genel Tebliği ile birlikte, vergi uygulamaları açısından
mükelleflerin kendi adlarına aldıkları özelgelerin yanı sıra diğer mükelleflere verilmiş bulunan özelgeleri de takip etmeleri son derece önemli bir hal
almıştır. Buna göre, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar inceleme neMAYIS - HAZİRAN 2013
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ticesinde tanzim edecekleri raporlarda vergi kanunlarıyla ilgili kararname,
tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı hususlara yer veremeyecekler, dolayısıyla da bu düzenlemelere aykırı olarak tarhiyat öneremeyeceklerdir. Ancak, bu raporların intikal ettirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları, raporları
değerlendirirken yukarıda belirtilen mevzuata ilave olarak GİB tarafından
verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını da tatbik edeceklerdir.
VUK Genel Tebliği uyarınca rapor değerlendirme komisyonları tarafından VUK’un 413. maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm altına alınan
komisyon marifetiyle oluşturulan özelgeler dikkate alınacaktır. Ayrıca, söz
konusu komisyon tarafından oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile konu,
kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta sirküler veya özelgelere uygun olarak GİB’in taşra teşkilatı
tarafından doğrudan verilen özelgelerin de bu kapsamda olduğu tabiidir.
Rapor değerlendirme komisyonları raporları özelgelere uygunluk yönünden değerlendirirken eleştiri konusu yapılan hususla ilgili olan ve GİB
tarafından verilmiş özelgeleri dikkate alacak ve varsa adına rapor düzenlenen mükellefe verilmiş özelge ile sınırlı kalmayacaktır.
Raporda, özelgede yer alan görüş aksine bir tenkit varsa rapor olumsuz değerlendirmeye konu edilecektir. Olumsuz değerlendirmenin yapılabilmesi için özelgede yer alan görüşün tam olarak raporda tenkit edilen
konuyla ilgili olması diğer bir ifadeyle verilen izahatın aynı durumda olan
tüm mükellefler bakımından uygulanabilir olması gereklidir. Ayrıca, rapor
değerlendirme komisyonunun dikkate alacağı özelgenin ilgili konuda GİB
tarafından verilmiş en güncel özelge olması gerekmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları vergi
inceleme raporlarını değerlendirirken, GİB tarafından verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını da arayacaklar ve varsa adına rapor düzenlenen
mükellefe verilmiş özelgeler ile sınırlı kalmayacaklardır.
Diğer taraftan, yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir
içtihadın değişmiş olması halinde, söz konusu özelge VUK’un 140. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme neticesinde verilen karar ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlayacaktır.
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Özelgelerin idare açısından bağlayıcı hale gelmesi mükellefler açısından olumlu bir düzenlemedir. Ancak, 6009 sayılı Kanun ile VUK’un
140. maddesinde yapılan değişiklik ile vergi inceleme elemanına özelgeye
uygun hareket etme zorunluluğu getirilmemiş ancak, rapor değerlendirme komisyonlarına özelgeyi dikkate alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu
düzenlemeler birbiriyle çelişmektedir. Bu nedenle, mükellefleri yakından
ilgilendiren bu hususların özelge ve sirkülerler ile çözümü yerine bağlayıcı
hükümler içeren tebliğ gibi düzenlemelerle yapılması uygun olacaktır.
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İŞLETME İÇİ HİLELERİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE
SORGULANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK BEDEN DİLİ
USE OF BODY LANGUAGE IN THE DETECTION AND INQUIRY
PROCESSES OF FRAUDULENT ACTIVITIES
		
					
Dr. Banu TARHAN MENGİ*
Öz
Varlıkların haksız biçimde ele geçirilmesi olarak tanımlanabilecek hileli eylemlerin işletmelere verdikleri zararların boyutları çok ciddi düzeydedir. Hilelerin neden oldukları zararlar, hile devam ettiği sürece artmaktadır.
Bu nedenle hilelerin erken dönemde ortaya çıkarılması için çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Beden dili de, kişinin mimik, jest ve vücut duruşu
aracılığıyla çevreye önemli bilgiler sunduğundan, bu yöntemlerden
biri olarak değerlendirilebilir. Beden dilinin işletme içerisinde meydana
gelecek hileler konusunda kullanımı özellikle, hilekar kişinin hileli davranışı gerçekleştirmesi ile birlikte, ruh halinde ortaya çıkacak değişimler
açısından ele alındığında, değerli bilgiler sunmaktadır. Davranışlardaki
değişiklikler kişinin hile suçunu işlemesi ve bu nedenle bir korkuya kapılması ile başlar. Bu korku kişide bir strese neden olur. Stres ise kişide bir
süre sonra belirgin davranış değişikliklerini ortaya çıkarır. Mimik ve jestler
kişinin limbik beyni tarafından gönderilen iletilerin bir dışavurumu olup,
kişilerin bilinçdışı gerçekleştirdikleri hareketler olduklarından, kişiler isteseler de bu hareketleri engelleyemezler. Beden dilinin gözlemlenmesi
oldukça önemli olmakla beraber, yanlızca beden diline dayanarak kişinin
herhangi bir hileli eylem içerisine girdiği söylenemez. Beden dili yanlızca risk teşkil eden davranışlara işaret eder, bu riskin farkedilmesi üzerine gerekli çalışmaların yapılarak kişinin hile yaptığına ilişkin kanıtların
toplanması gereklidir. Ortaya çıkarılan hileler ile ilgili olarak suçlu kişinin
sorgulanması sürecinde beden dili, kişinin sorgulama sırasında ne derece
dürüst davrandığı konusunda önemli bir bilgi kaynağıdır. Sorulan sorular
üzerine suçlunun beden dilindeki değişimler, kelimeler aracılığı ile verdiği
cevapların beden dili ile uyumlu olup olmadığı ve kullandığı vurgulamalar
suçlu kişi hakkında pek çok bilgi sunar. Beden dili konusunda değerlen* Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
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dirme yapacak kişilerin bu konuda eğitim almış olması çok önemlidir. Bu
konuda çalışan uzmanlar dışında, işletmelerde farklı konumlarda çalışan
kişilerde de bu konuda bir farkındalık yaratılması, işletme içi hilelerin ortaya çıkarılması ve araştırılması sürecinde çok büyük faydalar sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Hile, Beden Dili
Abstract
Fraudulent activities can be described as misusing or misappropriating
the assets of a business. These fraudulent activities cause great damages
to businesses and the damages keep increasing as the fraudulent activity
continues. In order to reduce the damages caused by any fraud, the fraudulent actions should be detected in the eary stages of the action. One of
the techniques used for detection of fraud in the early stages is the use of
body language which provides important clues about fraud by analyzing
the mimics, gestures and the body posture. Changes in the behaviour of
an employee starts with the fear of being caught and this fear causes a
stress which results in significant behavioral change. The mimics and the
gestures -the expressions of the limbic system- are unconscious actions
so blocking these actions is not possible. Although it is too important to
observe the body language of a person, it is not possible to conclude that
anyone is committing a fraudulent action based on only the body language.
The body language points the risky actions and upon realizing the risky
action, it should be scrutinized to provide evidence. The body language is
also important after the detection process. It is also used during the inquiry
process of the employee to understand how honestly he is behaving. The
changes in the body language of the employee upon the questions asked,
the compatibility of the body language with the answers given and the
emphasis done during speech should be carefully analyzed. It is important
to note that the person who will be analyzing the body language has previous training about the subject. Creating an awareness for the employees
of the business will be helpful for the detection and investigation process
of fraudulent actions.
Key Words: Fraud, Body Language
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1. Giriş
Hile, bir kişinin diğer bir kişi üzerinden becerilerini kullanmak suretiyle haksız biçimde yarar sağlamasını ifade eder ve temelde açgözlülük,
kurnazlık, dürüstlük dışı davranışları içerir. İşletme içi hile ise, kişinin
içerisinde bulunduğu işletmenin varlıklarını ve kaynaklarını kasıtlı olarak
uygun olmayan bir biçimde kullanmak ya da ele geçirmek suretiyle haksız
kazanç sağlamasını ifade eder. İşletme içerisinde gerçekleşen hileler işletme çalışanları tarafından gerçekleştirilen ve varlıkların suiistimalini ifade
eden çalışan hilelerinin yanında, hileli mali raporlamayı ve yolsuzluk ve
ahlaki olmayan davranışları içerir. İşletmelerde meydana gelebilecek hilelerin önlenebilmesi çok önemlidir. Önlenemeyen hilelere ilişkin belirtilerin
ise hilenin neden olduğu zararlar henüz düşük tutarlardayken farkedilebilmesi, mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde ortaya çıkarılması ve
araştırılması çok önemlidir. Hileye ilişkin belirtilerin farkedilmesi, hilelerin ortaya çıkarılması, araştırılması ve sorgulanması aşamalarında pek
çok yöntem kullanılmaktadır. İşletme içi hilelerin ortaya çıkartılmasında
en üst sırada ihbarların yer aldığı, bu ihbarların en çok işletmenin diğer
çalışanlarından gelmekte olduğu belirtilmektedir. Hilenin ortaya çıkarılmasında ikinci sırada, yönetimin gözden geçirmesi yer almaktadır. Hilelerin ortaya çıkarılmasında iç denetim üçüncü sırada, bağımsız denetim ise
yedinci sırada bulunmaktadır. Beden dili bu konuda çalışacak iç denetçilere, bağımsız denetçilere, hile denetçilerine ve tüm işletme çalışanlarına
oldukça faydalı olabilecek bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Beden dili, mimikler ( kaş, göz, ağız, yüz hareketleri), jestler (el, kol,
ayak ve beden hareketleri), ve vücut duruşu aracılığıyla bilgi iletimidir.
Bu konuda yapılan araştırmalar dış dünya ile kurulan iletişimin yaklaşık
%55’inin beden dili ile gerçekleştiği belirtmektedir. Aynı araştırmalarda
iletişim sırasında kullanılan sözlerin iletişimde yanlızca %7’lik, kullanılan sesin ise %38’lik bir pay içerdiğini göstermektedir. Kişilerde beden
dili, beyninde yer alan limbik sistem tarafından yönetilmektedir. Bu sistem
dünyaya reflekssel, anında ve düşünmeksizin tepki vermektedir. Beynimizin en dürüst kısmı olan limbik sistem aracılığıyla verilen bu tepkiler, sinir
sistemimize bağlıdır, sözcüklerin aksine düşünmeksizin oluştuğu için gerçeği gösterir ve bu nedenle bu tepkilerin gizlenmeleri çok zordur.
Hile suçu işleyen kişilerin, işledikleri suç nedeniyle kapıldıkları korku,
kişilerde strese neden olmakta ve bu değişim, kişilerde davranış değişiklikMAYIS - HAZİRAN 2013
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lerini de beraberinde getirmektedir. Suçlu kişiler sözleriyle işledikleri suçu
etrafa haykırmasalar da, kontrol altında tutulması neredeyse imkansız olan
limbik sistem aracılığı ile bedenleri suç işlediklerine ilişkin gerekli sinyalleri vermektedir. Bu suçlu kişilerin beden dilleri incelendiğinde, inceleyen
kişi beden dili konusunda bilgili ise, bir şeylerin yanlış olduğunu beden dilini analiz etmek suretiyle çok kısa bir süre içerisinde farkedilmektedir.
Süreç, beden dilinin ilk aşamada bir kırmızı bayrak-hile belirtisi- olarak
dikkat çekmesiyle başlayabileceği gibi, ters giden bir şeyler olduğunun
farkedilmesi üzerine şüphelenilen kişinin beden dilinin analiz edilmesi ile
de başlayabilmektedir. Hilenin ortaya çıkarılmasının ardından, araştırılma
ve sorgulanma aşamalarında da suçlu kişinin beden dilinden faydalanılabilmektedir.
Kuşkusuz ki beden dili çok kapsamlı bir konudur. Yaşamın içerisinde
her an karşılaşabileceğimiz türlü olaylar karşısında verilen tepkilerin analizini de içerir. Ancak çalışma içerisinde ele alınan beden dili, hile suçu
işleyen suçluların içerisinde bulundukları korku, yaşadıkları stres çerçevesinde incelenecektir. Kişilerde bu korku ve stres altında meydana gelebilecek jest, mimik ve beden duruşu gibi konular, bu kişilerin beden dillerinin
hilenin ortaya çıkartılması sırasında verdiği tepkiler ve sorgulama aşamalarındaki beden dillerinde meydana gelen hareketler çalışma kapsamına
dahil edilecektir. (Night, 2013, 321)
Bu çalışmada amaç, işletme içinde gerçekleşen ve işletmelere çok ciddi
zararlar veren hilelerin ortaya çıkarılması ve sorgulanması süreçlerinde beden dilinin kullanımını açıklamaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmanın
ikinci bölümünde öncelikle kısaca hile ve beden dili kavramları üzerinde
durulmuş, hile yapan kişilerin içinde bulunduğu durum itibariyle ortaya
çıkması muhtemel beden dili işaretleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde
hilenin ortaya çıkarılması aşamasında gerek iç denetçinin, gerek bağımsız
denetçinin, gerekse tüm işletme çalışanlarının dikkatini çekmesi gereken
beden dili işaretleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise hilenin araştırılması ve sorgulanması aşamalarında beden dilinin kullanımına yer verilmiştir.
2. Hile ve Beden Dili Kavramları
Hile, bir çalışanın içerisinde bulunduğu işletmenin varlıklarını ve kaynaklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanmak ya da ele
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geçirmek suretiyle haksız kazanç sağlamasını ifade etmektedir. İşletme
içerisinde gerçekleşen hileler işletme çalışanları tarafından gerçekleştirilen
varlıkların suistimalini ifade eden çalışan hilelerini, hileli mali raporlamayı
ve yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışları içerir. (Bozkurt, 2009, 8-10,
60) ACFE tarafından 2012 yılında yayınlanan hile raporunda işletmelerde
yapılan hilelerin işletmelere verdikleri zararın 3,5 trilyon dolar seviyesinde
olduğu açıklanmıştır. (ACFE, 2012, 4) Bu derece yüksek tutarlı zararlar
karşısında zararların oluşmadan önce çeşitli önlemler alınarak oluşmasının
engellenmesi, gerçekleşen hileli eylemlerin ise hızlı biçimde ortaya çıkarılması ve suçluların gerekli cezaları almalarının sağlanması çok önemlidir.
İşletmelerde meydana gelen hilelerin ortaya çıkartılmasına ilişkin çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan proaktif yaklaşım, ortada
henüz hileye ilişkin bir belirti yokken sürdürülen, bir hile belirtisi elde etmek için yapılan çalışmaları içeren dönemdir. Reaktif yaklaşım ise hilenin
varlığının hile belirtisine ulaşıldıktan sonra yapılan çalışmaları ifade eder.
Kırmızı bayraklar tamamen reaktif olmadıkları gibi tamamen proaktif de
değillerdir. Ancak hilenin ortaya çıkartılmasında çok büyük rol oynamaktadırlar.
İşletmede muhasebe ile ilgili bir anormallik kırmızı bayrak olabileceği
gibi, iç kontrol yapısına ilişkin zayıflıklar, analitik anormallikler, üçüncü
kişiler ile olan ilişkilerdeki sorunlar, aşırı yaşam biçimleri, şikayetler de
birer kırmızı bayrak olabilir. (Bozkurt, 2009, 140) Bunların dışında, olağan olmayan davranışlar ve beden dili de önemli bir kırmızı bayrak kabul
edilebilir. Hilenin ortaya çıkarılmasının ardından hilenin araştırılması ve
sorgulama sürecinde de beden dilinin kullanımı, bu konuda çalışan tüm
uzmanlara oldukça önemli bilgiler sağlar.
Beden dili, mimikler (kaş, göz, ağız, yüz hareketleri), jestler (el, kol,
ayak ve beden hareketleri) ve vücut duruşu aracılığıyla bilgi iletimidir.
(Topsakal, 2013, 76) Kişilerin duygu ve düşüncelerinin beden aracılığıyla dışa yansıması olarak da tanımlanabilmektedir. (Kuhnke, 2007, 51)
Bu konuda yapılan araştırmalar dış dünya ile kurulan iletişimin yaklaşık
%55’inin beden dili ile gerçekleştiği belirtmektedir. Aynı araştırmalarda
iletişim sırasında kullanılan sözlerin iletişimde yanlızca %7’lik, kullanılan
sesin ise %38’lik bir pay içerdiğini göstermektedir. (Mehrabian ve Ferris,
1967, 248-252) (İzgören, 2012, 20) Kişilerde beden dili, beyninde yer alan
limbik sistem tarafından yönetilmektedir. Bu sistem dünyaya reflekssel,
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anında ve düşünmeksizin tepki vermektedir. Beynimizin en dürüst kısmı
olan limbik sistem aracılığıyla verilen bu tepkiler, sözcüklerin aksine düşünmeksizin oluştuğu için gerçeği gösterir. Sinir sistemimize bağlı olduğundan bu tepkilerin gizlenmeleri çok zordur. (Navarro ve Karlins, 2008,
21-26) Konuşma dilinde hatalar yapılsa da bu hatalar farklı sözcükler kullanılarak düzeltilebilir. Ancak beden dili aracılığıyla gerçekleşen iletişimde hataların saklanması imkansızdır, beden dili yalan söylemez. (Doğan,
2007, 19)
Gerek denetçi olacak kişilerin, gerekse yönetici olarak çalışmak üzere
eğitim alan kişilerin beden dili konusunda bilgili olmaları ve yapacakları
değerlendirmelerde bu unsuru dikkate almaları bu nedenle çok önemlidir.
Bu amaca yönelik olarak bu kişilere, beden dili konusunda çeşitli eğitimler
verilmektedir. Bu eğitimler sırasında öğretilen teknikler, işletmelerde meydana gelmesi ihtimali bulunan hilelere karşı çalışan davranışlarının nasıl
algılanması, nelere dikkat edilmesi ve beden dili ile kullanılan kelimeler
arasında uyumsuzluk bulunup bulunmadığının incelenmesi gibi konuları
içermektedir. (Tickner, 2010, 7-8) (Lambert, 2008, 174)
3. Hilenin Ortaya Çıkartılması Aşamasında Beden Dili
Hilenin ortaya çıkartılması aşamasındaki temel amaç, hile belirtisi olabilecek anormalliklerin en erken aşamada belirlenmesidir. Anormal ise,
önceden normal olarak tanımlanmış bir kalıba uymayan, bu kalıptan zaman
içerisinde sapma gösteren herşey olabilmektedir. Anormallik davranışlarla
ilgili olabileceği gibi, muhasebe verileriyle ya da örgütle ilgili olabilir.
Kişilerde beden dilinin incelenmesi ve hilelerin bu yolla ortaya çıkarılması, davranışlarla ilgili anormalliklerin incelenmesi kapsamında ele
alınmaktadır.
Beden dilini kullanılarak hileli eylemlerin ortaya çıkartılması sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus kişilerin davranışlarında ve
hareketlerinde meydana gelen ani değişimlerdir. Bu değişimler kişilerin
yaşamlarındaki değişimleri ifade edebilmektedir. Bu değişimleri algılayabilmek için öncelikle normal davranışlarının, görünümlerinin nasıl olduğunun belirlenebilmesi gereklidir. Normal olan bilinmeden kişinin davranışlarının normalden saptığına karar verilemeyeceği (Navarro ve Karlins,
2008, 12) gibi kanıtlar toplanmadan kişiler hakkında yargılara da varılmamalıdır. (Tickner, 2010, 42)
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Örneğin kişilerin yürüyüş tarzları hızlı, yavaş, gezinme şeklinde, telaşlı
olabilir. Yürüyüş tarzıı ile ilgili dikkat edilmesi gereken konu aslında yürüyüş tarzının nasıl olduğu değil, bu tarzdaki değişimdir. Normalde yavaş
yavaş yürüyen bir kişi, eğer son dönemde telaşlı biçimde yürümeye başladıysa bu bir şeylerin yanlış gitmekte olduğunun bir göstergesi olabilir.
(Navarro ve Karlins, 2008, 75-76) Stres altındaki kişiler daha hızlı hareket
etme ve daha hızlı konuşma eğilimi içerisindedirler. Bunun da temel nedeni stres ile birlikte vücutta artan adrenalindir. (Night, 2013, 93)
Hile konusunda yapılan çalışmalarda hile yapan kişilerin belirgin özelliklerinin kendilerini diğer kişilerden daha önemli biri olarak görmeleri,
üstlerini küçümsemeleri ve aşağılamaları olduğu belirtilmektedir. (Bozkurt, 2009, 85) Bu şekilde bir bakış açısının kişinin davranışlarına olan
yansıması kişinin çevresindeki kişilere gözlerini devirerek ya da dudak
bükerek bakması şeklinde olur. Bu iki hareketin beraber yapılması ise yanak kaslarının da gerginleşmesine neden olmaktadır. Bu çok anlık bir ifade
olsa da kişinin aklından geçenlere ilişkin çok önemli bilgiler sunmaktadır. (Navarro ve Karlins, 2008, 192-193) İşletmede herhangi bir çalışanın,
yöneticinin, iç denetçinin ya da bağımsız denetçinin, işletme organizasyonunda yer alan kişilerden birinin herhangi bir anda yüzünde böyle bir
ifade ile karşılaşması o kişiye karşı daha dikkatli davranılması gerektiğine
ilişkin bir işarettir.
Hileli eylemi gerçekleştirmeye karar vermiş olan kişi bu eylemi gerçekleştirmeden önce bir kararsızlık içerisinde bulunabilir. Bu kararsızlık durumu da kişinin beden dili aracılığıyla anlaşılabilir. Kişi oturduğu koltukta
ileri geri kaykılabilir, bakışları iki nesne arasında gidip gelebilir, başını
yana eğebilir. (Dimitrus ve Mazzarella, 2008, 119-120) Kişi bu kararsızlığını yenip hileli eylemi gerçekleştirdikten sonra ise genelllikle bir korkuya
kapılmaktadır. Bu korku kişilerde strese ve çeşitli davranış bozukluklarına
hatta depresyona dahi sebep olabilmektedir. Bu ruh hali içerisindeki suçluların
ise kendilerini sosyal ortamdan izole ettikleri, bir konuya odaklanmalarının düşük olduğu, gözlerinin genellikle önlerine baktığı, hareketlerinin düşünceli ve
ağır olduğu belirtilebilir. (Dimitrus ve Mazzarella, 2008, 121-122)
Hileli eylemler içerisine giren kişiler hileli eylemi gerçekleştirdiği sırada görünme ihtimalini azaltma eğilimindedirler. Bu kişiler gerçekleştirdikleri bu eylemleri işletmede geç saatlere kadar kalıp gerçekleştirebildikleri
gibi, eylemi yaparken görünme ihtimallerini azaltarak iş arkadaşlarının
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yanında da yapabilmektedirler. Bu durumda görünürlüklerini azaltmak
için kamburlarını çıkararak fiziksel varlıklarını gizlemeye çalışabilecekleri
gibi, omuzlarını yukarıya doğru kaldırıp kafalarını öne eğmek suretiyle kafalarının görünmesi ihtimalini azaltmayı da isteyebilirler. (Topsakal, 2013,
78) (Navarro ve Karlins, 2008, 29)
Kişilerin yapmamaları gereken bir şey yaparken yakalandıklarında bilinçdışı biçimde verdikleri çeşitli tepkiler bulunmaktadır. Bu tepkilerden
biri dilin ısırılması, bir diğeri ise yüz kızarmasıdır. (Navarro ve Karlins,
2008, 194-198)
4. Hilenin Sorgulanması Aşamasında Beden Dili
Sorgulama aşamasına, bir hilenin ve bu hileli eylemi gerçekleştirdiği
düşünülen bir kişinin varlığı ile geçilir. Sorgulamayı yapan taraf ve sorgulanan taraf arasında gerçekleşen görüşmede sorgulamayı yapan kişi suçlu
olduğu düşünülen kişiye çeşitli sorular sorar ve bu sorulara ilişkin yanıtlar alır. (Bozkurt, 2009, 379) Bu aşamada suçlu olduğu düşünülen kişinin
sorulara dürüst biçimde cevap verme olasılığı olduğu gibi yalan söyleme
olasılığı da mevcuttur.
Ancak, yalan söylemek insan bedeni için oldukça zor bir işlemdir, ilk
olarak kişinin soru ve olay karşısındaki gerçek tepkisi ortaya çıkar. Beden
tarafından bu tepkinin bastırılması ve yalanın oluşturulması gereklidir. Bütün bu süreç kişi üzerinde stres yaratabilir. Bunun dışında yalan nedeniyle
oluşan suçluluk duygusu da, bu stresin üzerine ilave olur (James, 2008, 303)
ve davranış değişiklikleri ortaya çıkar. Sorgulama sırasında dürüst davranan kişi sakin, yardımcı, içten, dostça, tutarlı, güçlü ve kendinden emin bir
davranış sergilerken, dürüst olmayan kişiler sabırsız, gergin, savunmacı,
saldırgan, yıkılmış ve bozguna uğramış bir görüntü sergilemektedir. Sorgulama sırasında suçlu olduğu düşünülen kişinin beden dili incelenirken
bir hususa dikkat edilmelidir. Sorular sorulmaya başlandığında kişi asıl konudan uzak, çok genel sorular sorulurken stres altında gibi görünmezken
konu ile ilgili sorularda davranışlarında değişiklikler meydana geliyorsa
bu kişinin bu suçla ilişkili olma ihtimalini arttırmaktadır. Sorgulamanın
başından beri, en basit sorular karşısında dahi stres altında görünen, elleri
ile ağzını kapatma, tırnaklarını yeme, ellerinin titremesi gibi davranışlar
sergileyen bir kişinin ise olayla ilgili sorularda da tepkisinin aynen önceki
genel – konuyla direkt ilgili olmayan – sorulardaki gibi devam etmesi bu
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kişinin bir hile suçu işlediği anlamını taşımayabilir. (Goman, 2008, 102)
(Bouton, 2010, 1762) Kişilerin sorular karşısındaki değişen beden dillerinin test edilebilmesi ve yalan söyleyip söylemediklerinin anlaşılabilmesi
için arada konu değiştirilerek beden dili incelenebilir. (Wezowski ve Wezowski, 2012, 54-55)
Sorgulama sırasında şüphelinin bakışları, baş, el ve ayaklarının duruşu
ve hareketleri dikkatle takip edilmeli (Bozkurt, 2009, 384-385) özellikle
bunlarla ilgili yaşanan ani değişiklikler dikkatle incelenmelidir. (Furnham
ve Petrova, 2010, 126) (Becnel, 2009, 55) Bu incelemeler yapılırken limbik
sistemin tehlike anlarına genel olarak üç şekilde tepki verdiği, bu tepkilerin
donmak, kaçmak ya da savaşmak olduğu dikkate alınmalı, suçlu olduğu
düşünülen kişinin davranışları incelenirken bu tepkilerden birini verip vermediğine bakılmalıdır. Bu tepkiler arasında donma tepkisi bir tehlike ya da
tehdit durunda kişilerdeki ilk savunma aracı olmaktadır. Kişilerin özellikle
blöf ya da hırsızlık yaparken yakalandıklarında, yalan söylediklerinde donma tepkisi içerisine girdikleri gözlemlenebilir. (Navarro ve Karlins, 2008,
25-28) (Goman, 2008, 105)
Bir sorgulama esnasında kişinin beden dilini anlamaya çalışırken özellikle dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Bunlardan ilki kişinin anlattığı konu ile beden dilinin uyumlu olmasıdır. Söylenen kelimeler ile
söyleyiş şekli arasındaki uyumsuzluk kişinin söyledikleri ile düşündükleri
arasında bir çelişkinin varlığına işaret edebileceği gibi (Goman, 2008, 15)
yalan söylediğine dair oldukça önemli bir işaret de olabilir. (Furnham ve
Petrova, 2010, 126) İkinci bir husus da yalan söyleyen kişilerin konuşmaları sırasındaki vurgulama eksikliğidir. Konuşma sırasında vurgulama,
aslında limbik beynin iletişime olan bir katkısıdır. Limbik beynin kişinin
söylediklerini desteklememesi durumunda ise ortaya çıkan durum daha az
vurgulu ya da vurgulamanın tamamen kesildiği bir iletişimin başlamasıdır.
(Navarro ve Karlins, 2008, 223-225)
Bedenin en dürüst kısmı olan ayak ve bacakların sorgulama sırasındaki
duruş ve hareketleri, karşıdaki kişinin değerlendirilmesinde oldukça büyük
önem taşır. Sabırsızlık gösteren ve zamanın hızlıca geçmesini isteyen kişilerde ayaklar ve bacakların kontrol altında tutulması oldukça zordur. Hogan, 2008, 113) (Furnham ve Petrova, 2010, 121) Böyle bir sabırsızlık içerisinde bulunan kişilerde ayak hareketleri hızlanır. Bu pek tabii ayaklarını
hızlı biçimde hareket ettiren herkezin sabırsız ya da suçlu olduğu anlamını
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taşımaz. Harketlerin ve hareketlerdeki artışın ne zaman başladığına dikkat edilmelidir. İlgili hareket sorulan herhangi bir soru üzerine başladıysa konunun üzerine gidilerek sorulacak sorular ile beden dili sorgulamayı
yürüten kişinin lehine kullanılabilir. Hareket eden ayakların ve bacakların
aniden donması da oldukça önemli bir işarettir. Bu durum kişinin kendini
tehdit altında hissettiği bir anda, bilinmesini istemediği gizli bir bilgiye
ilişkin herhangi bir şeyin kendisine sorulmuş olmasından kaynaklanabilir.
(Navarro ve Karlins, 2008, 80-81) Sorgulanan kişinin ayaklarının sorgu
esnasında aniden yön değiştirerek farklı tarafa dönmesi, kişinin bulunduğu yerden ayrılmak istediğinin bir belirtisi olabilir. Yine kişinin otururken aniden ayaklarını birbirine kenetlemesi de kişinin kendisini güvende
hissetmediğinin ve tedirgin olduğunun bir işaretidir. Genellikle hile yapan
kişiler sorgulamalar sırasında kendilerini baskı altında hissettiklerinde bu
hareketi yapmaktadırlar. Sorgulanan kişinin ayaklarını oturduğu sandalyenin altına gizlemeye çalışması da stres altına girmesi sonucunda gerçekleşebilen davranışlardan biridir. (Bouton, 2010, 3870) (Navarro ve Karlins,
2008, 60-61)
Suçlu kişinin gövdesinin incelenmesi de sorgulayan kişiye önemli bilgiler verir. Limbik beyin, kişi stres altında kaldığı zaman bilinçdışı
biçimde, kişinin hayati organlarını koruma altına almaktadır. Kişinin farkında olmadan hayati organlarının pekçoğunu barındıran gövdesini koruma yönünde hareketlerde bulunması bundandır. Kişilerin korktukları ya
da kendilerini savunmak durumunda hissettikleri zaman kollarını göğsün
etrafında saracak şekilde kapatmaları, sezdikleri tehlikeye karşı kendilerini korumaya almaya çalışmaları bu durumun en bariz örneğidir. (Kuhnke,
2007, 129) (Night, 2013, 113) Sorgulama sırasında suçlunun omuz hareketlerinin incelenmesi de çok şey ifade eder. Herhangi bir soru üzerine suçlunun omuzlarının keskin ve eşit biçimde kalkması soruyu doğru ve dürüst
biçimde cevapladığına işaret ederken, omuzların yarım olarak kalkması
suçlu kişinin söylediklerinin arkasında durmadığını ve kaçamak cevaplar
verdiğini ifade eder. (Navarro ve Karlins, 2008, 104-105) Kişinin kolları ve
omuzları işledikleri suçlar ve bu suçlarla yüzleşmeleri durumunda olukça
endişeli bir duruş sergilemeye başlar (Becnel, 2009, 50) ve bilinçdışı bir
hareket olarak, yerçekimine karşı koyamayarak düşerler. (Navarro ve Karlins, 2008, 105-106, 111) Sorgulanan kişinin daha derin ve daha sık nefes
almaya başlaması ve göğsünün kalkıp inmeye başlaması, gerçekleştirdiği
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hile nedeniyle kendisini baskı altında hissettiğinin birer göstergesi olabilmektedir. (Navarro ve Karlins, 2008, 103-104)(Albrecht ve diğerleri, 1995,
203) Kişinin stres ve gerilim altında olduğunda en belirgin durumlardan
biri terlemedir. Kalbin vücuda daha çok kan pompalamaya başlamasıyla
birlikte vücut sıcaklığı artmaya başlar. Artan sıcaklığa bağlı olarak da terleme ortaya çıkar. (Night, 2013, 382) (Fast, 1994, 131) (Bowden, 2010, 25)
Stres ile birlikte ortaya çıkan durum ellerde de terlemeye veya titremeye
neden olmaktadır. Ellerin terlemesi genetik bir durumun sonucunda, titreme ise olumlu duygulara bağlı olarak da ortaya çıkabildiğinden dikkatle
değerlendirilmelidir. (Navarro ve Karlins, 2008, 143-147) Parmakların iç
içe geçirilmesi suretiyle ellerin birleştirilmesi kişinin içerisinde bulunduğu stres ya da endişeye ilişkin bir işaret olarak kabul edilir. Stres yaşayan
kişilerde görülen bir diğer davranış da avuçların ovulmasıdır. Bu davranış
ile kişiler içinde bulundukları gerilimi azaltmaya çalışırlar. (Night, 2012,
324) Sorgulama sırasında kişinin tırnaklarını yemesi de içerisinde bulunduğu gerilimi gösteren davranışlardandır. Tırnak yemek kişinin içerisinde
bulunduğu bu gergin durumda beynin kendisini sakinleştirme isteğinin
bir sonucu olarak ortaya çıkar. (Kuhnke, 2007, 164) (Navarro ve Karlins,
2008, 197-198)
Stres, sıkıntı, endişe gibi duygularına ilişkin belirtileri kişilerin yüz ifadelerinde de yakalamak mümkündür. Kişinin içerisinde bulundukları psikolojik durumların pek çoğu gözler tarafından desteklenir hatta yanlızca bir
kişinin gözlerine bakmak bile o kişinin o anda hissettiklerini anlayabilmek
için yeterli olabilmektedir. (Kaşıkçı, 2009, 40) Herhangi bir kişi kendisine sorulan sorular karşısında gözlerini kısma, alnının kırışması, yüzünün
eğilip bükülmesi gibi tepkiler veriyor ise sıkıntı ve rahatsızlık içerisinde
olduğu düşünülür. Kişilerin duymaktan hoşlanmadıkları bir şeyle karşılaşmaları durumunda genellikle elleri ile gözlerini kapatmaları, konuşulmakta
olan konu hakkında olumsuz düşünceler hissetmeleri durumunda gözlerine
kısa bir süre dokundukları, duyulan herhangi bir şey karşısında gözkapaklarının açılmasında bir gecikme yaşanması olumsuz duygularının bulunduğunu gösterir. Kişilerin gözkapaklarını sıkı biçimde kapamaları ve kapalı
tutmalarının ise karşılaşılan durumu yok saymak istediğinin bir göstergesi
olabilir. (Navarro ve Karlins, 2008, 176-179) Doğru söylemeyen ve stres
altındaki kişiler genellikle göz teması kurmaktan kaçınır, gözlerini fazla
kırparlar ve daha çok içinde bulundukları mekanı incelemeyi tercih ederler.
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(Night, 2012, 73, 84) Karşılarındaki kişiyi kandırma niyetinde olan kişiler sorgulama sırasında gözlerini ovmaya başlayabilirler. (Morris, 1994,
49) Bunun en büyük nedeni de gözlerini sorgulayan kişiden kaçırmaktır.
(Lambert, 2008, 184) Sorgulama sırasında sorgulanan kişinin bakışlarının
yukarı yönlenmesi, yardıma ihtiyaç suyduğunun, aşağı yönelmesi ise zayıflığının göstergesi olarak kabul edilebilir. (Schultz, 2012, 514) Kişilerin
sıkıntılı ve stresli olduklarını gösteren unsurlardan biri de gözbebekleridir.
Stres ve sıkıntı durumlarında gözbebekleri küçülür. (Fast, 1994, 130) Kişinin burnuna dokunması da karşısındaki kişiyi aldatmaya çalıştığının bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir. (Morris, 1994, 182) Burna dokunma, artan endişe ile birlikte kişilerin yüz ve burunlarında meydana gelen
kan akışı artışına bağlı olarak ortaya çıkar. Burna dokunulması sırasında
kişinin eli ağzının önüne geldiğinden aslında ağzının da görünmesi engellemektedir. (Furnham ve Petrova, 2010, 123) Dudakların gerilmeye başlayarak ağzın içinde kaybolması da stres ve endişe belirtisi olarak kabul
edilmektedir. (Navarro ve Karlins, 2008, 187-189) Hile yaptığı için stres
altında bulunan kişilerde salgılanan adrenalin ağız kuruluğuna da neden
olmaktadır. Bu da kişilerde aşırı yutkunmaya neden olabilmektedir. (Night,
2013, 382) (Bowden, 2010, 25) (Albrecht ve diğerleri, 1995, 203) Esneme de, kişilerin stres altında bulundukları anlarda bir yatıştırıcı davranış
olarak ortaya çıkabilmekte, stres ile birlikte ortaya çıkan ağız kuruluğunu,
tükürük bezlerini harekete geçirerek normale döndürmektedir. (Navarro ve
Karlins, 35-50) Herhangi bir sorgulama sırasında kişinin suçunu ortaya
koyacak kesin bir kanıtın ortaya çıkarılması üzerine şüpheli kişinin yüzünde görülebilecek ifadelerden biri de benzin atması-sararıp solmasıdır.
(Navarro ve Karlins, 2008, 198)
Yatıştırıcı davranışların takibi de kişilerin doğruyu söyleyip söylemediklerini anlayabilmek için etkili yollardan biri olsa da kesin değildir. Bu
tip yatıştırıcı hareketleri sergileyen kişilerin soru karşısında endişelendiği
ise oldukça muhtemeldir. Çünkü beyin herhangi bir soru üzerine limbik
bir tepki verdiği zaman ikinci olarak kendisini sakinleştirerek normal yaşama dönmek ister. İşte burada da devreye yatıştırıcı hareketler girer. Bu
yatıştırıcı hareketler, boyuna dokunmak, yüzün ovuşturmak, saç/sakal ile
oynamak, yanakları ve dudakları dil ile içerden itmek, yanakların içerisindeki havayı dışarı vermek gibi şekillerde gerçekleşebilir. Daha çok hava
alabilmek için erkeklerin gömleklerinin yakası ile boyun kısmı arasına
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parmaklarını sokarak yakayı çeker, kadınlar ise ya bluzlerinin önünü açar
ya da saçlarını enselerini açacak şekilde düzeltirler. Bunların dışında stres
altındaki kişilerin sanki üşümüşler gibi kollarını kavuşturmaları ve elleriyle omuzlarını ovalamaları da mümkündür. Kişiler bu tepkilerin dışında
ses ile bağlantılı- ıslık çalmak, kendi kendine konuşmak gibi- yatıştırıcı
davranışlar da gerçekleştirilebilir. (Lambert, 2008, 185) (Morris, 1994,
37) (Navarro ve Karlins, 35-50) Kişilerin saçları ile oynamaları da gergin
oldukları durumlarda beynin kişiyi yatıştırmak için kullandığı hareketlerdendir. (Fox, 2012, 328) Kişilerdeki stresi yatıştırıcı davranışlardan biri de
ellerini ağızlarına götürerek parmaklarını emmek ya da ellerini konuşurken
ağızlarını örtmek için kullanmalarıdır. Ayrıca kişiler bir kalemi ısırmaya
ya da dişlerini gıcırdatmaya da başlayabilirler. (Night, 2012, 240)
SONUÇ
İşletmelerin hile nedeniyle uğradıkları kayıpların miktarı düşünüldüğünde ortaya çıkan bu zararın tutarını azaltabilmek için alınması gereken
önlemlerin ne derece önemli olduğu daha iyi farkedilebilir. Beden dili de
hileye ilişkin kesin bir kanıt olmamakla beraber bir şeylerin doğru gitmediğine ve hileli bir eylemin bulunma ihtimaline dikkat çeker. Limbik beyin
kişilerin dürüst davranmaması durumunda vücudun en dürüst kısmı olarak
kişinin bir yalan söylediğini herhangi bir belirti ile ortaya koymaktadır.
Bu belirti yüzde, ellerde, ayak ve bacaklarda ortaya çıkabilmektedir. Ortaya çıkan bu hareket aslında kişinin beyninin kendisini sakinleştirmesinin
bir sonucudur. Dikkatli ve bu konuda bilgi almış kişilerin çevrelerindeki
kişilerde eskiden olmayan ve aniden ortaya çıkan bu değişik hareketleri
gözlemlemeleri oldukça önemlidir. Hilelerin ortalama ortaya çıkarılma süresi düşünüldüğünde, tuhaf davranışları sergilemeye başlayan bir çalışanın
yaptıklarının incelenmesi ve başlangıç aşamalarında hileli hareketin yakalanabilmesi oldukça önemlidir. Temelde oldukça profesyonel bir iş olan
beden dili analizi, işletme hilelerinin ortaya çıkarılması ve araştırılması
sürecinde oldukça faydalı bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda çalışan uzman kişiler dışında işletmede her kademede çalışan kişilere
bu konuda verilecek eğitim ile farkındalık yaratılması, işletmede hilelerin
ortaya çıkarılmasında ilk sırada yer alan işletme çalışanlarının sürece daha
da aktif katılabilmelerini sağlayacaktır.
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HATIRA DAYALI İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,
TÜRK TİCARET VE VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİ
ACCOUNTING, TURKISH COMMERCIAL AND TAX LEGISLATIONS
OF ACCOMMODATION BILL AND SUCH INSTRUMENTS
İsa TEKİN*
Öz
Hatıra dayalı işlemler, gerçek bir ticari işleme dayanmadan üçüncü
kişilere ödeme gücü sağlamak amacıyla yapılan işlemlerdir. Bu işlemler
yerleşmiş uygulamalarda hatır senedi ve çeki olabileceği gibi, yine uygulamada devir kredisi olarak adlandırılan bankadan alınan kredinin kısmen
veya tamamen başka işletmelere aktarılması, başka işletmelerin ticari faaliyetlerinde kullandırılmak üzere alınan teminat mektupları veya başka işletmeler adına verilen menkul ve gayrimenkul rehinleri olarak uygulamada
rastlanılmaktadır.
Yazımızda hatıra dayalı işlemlerin hukuksal özellikleri, muhasebeleştirilmesi, Türk ticaret ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Hatıra dayalı işlemler, hatır senedi, muhasebeleştirme, Türk ticaret ve vergi mevzuatı
Abstract
Accommodation bill and such instruments are negotiable instruments
that provide a third party promise of payment in the case that the original
borrower does not live up to the terms of the original transactions. These
transactions are usually in the form of accommodation bill and accommodation note but also transferring bank loans partially or wholly to another
business firm, giving letter of guarantee to use of another company and
pledging property and real security on behalf of other firms are seen in
practice.
In our article, accounting, Turkish commercial and tax legislations of
accommodation bill and such instruments will be appraised.
* Vergi Müfettişi
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Key Words: Accommodation bill and such instruments, accounting,
Turkish commercial and tax legislations.
Giriş
Ekonomik hayatta, kredi verenler, ticari bir işlem tesisi için sözleşme
yapanlar yada yükümlülük altına alınanlar, ticari faaliyette bulunmak istedikleri işletmelerin belirli bir ödeme gücüne sahip olmalarını istemektedirler. Bu istem, alacakların ya da mal teslimi ve hizmet ifalarının garanti
altına alınması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Borç altına girecek tarafın
ödeme gücünün yetersiz olması veya sözleşme tarafının istediği teminat
tutarının yeterli olmaması, yükümlülük altına girecek işletmenin üçüncü
kişi ve kuruluşların ödeme gücünden (kredibilitesinden) faydalanmasını
gerektirmektedir. Faydalanılan bu işlem hatıra dayalı işlem olarak uygulamada karşımıza çıkmaktadır.
Sözlük tanımı ile hatır senedi, ‘gerçek bir ticari işleme ve bir alacağa dayanmayan, gerçek duruma uymayan, yalnız herhangi bir kişiye
para sağlamak amacıyla düzenlenerek imzalanan senet,’ İktisat Terimleri
Sözlüğü’nde ise ‘kişinin kredi gereksinmelerini karşılamak amacıyla, karşılıklı güven ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü kişilerden ticari işlemlere
dayalı gerçek bir alacak olmaksızın aldığı ve bankaya kırdırdığı veya başkasına ciro ettiği senet’ olarak yer almaktadır.(www.tdk.gov.tr)
Uygulamalarda, en fazla hatır senedi1 ve hatır çeklerine rastlanılsa da,
hatıra dayalı işlemler üçüncü kişiler adına alınan banka kredileri, teminat
mektupları ile yine üçüncü kişiler adına verilen ve işletme varlıkları içerisinde yer alan menkul ve gayrimenkul rehinleri olabilmektedir.
Hatıra dayalı işlemler, nakit ihtiyacın karşılama veya teminat sağlama
amacına yönelik iki farklı şekilde uygulamasına rastlanılmaktadır. İşletmeler başka kişi veya kurumlardan temin edeceği ileri tarihli poliçe, bono
veya çekleri iskonto ettirerek nakit ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır.
Bu durumda senedi kırdıran işletme, iskonto maliyetlerine katlanarak, nakit ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Senedin vadesinde ise senette
yazılı tutarı keşide edene veya onun adına bankaya ödemektedir. İşletmeler, hatıra dayalı senetleri - çekleri iskonto ettirerek, iskonto tarihinde
1
Uygulamada bu senetler için“finansman senedi”(Yalkın, 2004, 318) kavramı da
kullanılmaktadır. Ancak bu kavram daha çok nakit ihtiyacın karşılaması amacıyla iskonto
ettirilen senetler için kullanılmaktadır.
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mevcut olmayan bir borç – alacak ilişkisinden nakit para yaratma yoluna
gitmektedirler.
Ancak, 6361 sayılı Finalsal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler Kanununun 9/2 nci maddesine2 göre “Faktoring şirketi Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir
mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilemeyen alacaklar
ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilemeyen mal
veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alamaz veya tahsilini
üstlenemez. Aynı faturaya dayalı birden çok faktoring şirketine yapılan
kısmi temliklerin toplam tutarı fatura tutarını aşamaz” hükmü yer almakta,
bu hükme göre; faktoring şirketleri tarafından iskonto edilecek kambiyo
senetlerinin arkasında yer alan işlemin mutlak bir mal ve hizmet satışından
doğmuş veya doğacak olmasını ve bununda fatura veya benzeri belgelerle
tevsik edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Hatıra dayalı senetlerin doğrudan bir finansman aracı olarak kullanımı bizzat bu senetlere dayalı finansal işlem yapılmasını ifade etmektedir.
Doğrudan finansman aracı olarak kullanımı senetlerin iskonto ettirilmesi
(kırdırılması) yoluyla kredi alınması biçiminde olabileceği gibi bir varlık
edinimi ya da borca karşılık ciro edilmesi biçiminde de olabilir (Öztürk ve
Çınabal, 2006, 1). Banka kredileri de finansman amacına yönelik olarak
devredilebilmekte, vade gününde ise asıl borçlu yerine kredinin devredildiği kişi veya kurum kredi tutarlarını ilgili kuruluşa ödemektedir.
Teminat sağlama amacıyla düzenlenen diğer hatıra dayalı işlemlerde
ise, hatıra dayalı işlemi tesis edenin kredibiletesinden yararlanmak amacıyla poliçe, bono, çek, teminat mektubu, menkul ve gayrimenkul rehinleri, ipotek uygulamaları olabilmektedir. Bu durumlarda teminat vermek
durumunda olan kişi ve/veya kurum adına üçüncü kişiler teminat vermektedirler.3 Hatıra dayalı senetlerin dolaylı finansman aracı olarak kullanımı
2 6361 sayılı Kanun’un yürürlülük tarihi 13.12.2012 olup, aynı hususta 10.10.2006 tarihinde yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve
Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22/2. Maddesi hükmü 6361 sayılı Kanun’un yürürlülük tarihine kadar geçerlidir.
3 Kamu borçlarının tahsilini gerçekleştirmek ve güvence altına alabilmek için, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun (AATUHK)’un 10. maddesinde; amme borçlusu lehine üçüncü kişiler de teminat mektubu verebileceği gibi, yine üçüncü
kişiler tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden
haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar da teminat olarak kabul etmektedir.
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ise doğrudan bu senetlere dayalı olmamakla birlikte işletmenin aktif kalitesinin yükseltilmesiyle yapılan bir kullanımı ifade etmektedir (Öztürk ve
Çınabal, 2006, 2).
Hatıra dayalı işlemin şahıslar tarafından tesis edilmesi durumunda vergi
ve muhasebe uygulamaları açısından eleştiri konusu yapılacak bir durum
sözkonusu olmayacaktır. Ancak ticari işletmeler tarafından tesis edilen hatıra dayalı işlemler, işletme kaynaklarının üçüncü kişilere kullandırılması,
gelir elde edilmesi ve Katma Değer Vergisi (KDV)’nin konusuna girip girmediği gibi sorularla muhatap olacaktır.
Türk Ticaret ve Vergi Hukukunda, hatıra dayalı işlemlerin varlığı ve/
veya bu işlemlerin işletme kaynağı olarak üçüncü kişilere kullandırılması
ile ilgili mevzuat hükmü yer almamakla birlikte, uygulamada karşılaşılan
durumlar için, Maliye Bakanlığı’nın muktezalarla verdiği görüşler ile yerleşmiş yargı kararları dikkate alınmaktadır.
1. İşletme Kaynaklarının Üçüncü Kişilere Kullandırılması
Türk Vergi Mevzuatında, emsal bedel, emsal ücret, transfer fiyatlandırması gibi uygulamalarla işletme kaynaklarının işletmeden çıkışı veya
bu kaynakların üçüncü kişiler tarafından bedelsiz veya düşük bedelli olarak faydalandırılması durumları için yasal düzenleme yapılmış olmasına
rağmen, koşullu bir işlem hükmünde olan hatıra dayalı bir işlemin tesisi
sonucunda işletme kaynaklarının üçüncü kişilere kullandırılması ile ilgili
yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.
İşletme gelirleri, mal satışı ve hizmet sunumları gibi esas faaliyet sonucunda elde edilen gelirler ve işletmenin varlıklarının üçüncü kişilere
kullandırılmasından elde edilen faiz, temettü, isim hakları (royalty) gibi
gelirleri içeren işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından elde edilen geliri esas almaktadır (TMS 18, 1-5 Paragraf; Sağlam,
2006).4 İşletme varlıklarının başkalarına kullandırılması, işletme için gelir5
4 Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve KDV gibi
tutarlar işletme tarafından elde edilen ekonomik yarar değildir, özkaynakta artış yaratmaz
ve bu nedenle de hasılat olarak kabul edilmezler (Gökçen ve diğerleri, 2011, 262)
5 Gelir; Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçevede, hesap dönemi boyunca, sermayedarların katkılarıyla ilgili olanlar dışındaki nakit girişleri
veya varlıklardaki artışlar veya borçlardaki azalışlar olarak özkaynaklarda artışa neden olan
ekonomik faydalardaki artışlar olarak tanımlanmıştır. Gelirin tanımı hasılatın ve kazancın ikisini
birden içerir. Hasılat işletmenin olağan faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan gelirdir ve satışlar,
ücretler, faiz, temettü ve isim hakları gibi çeşitli adlar taşır (TMS-18, Amaç)
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unsurunu oluşturmasına rağmen, hatıra dayalı işlemler de, bu varlıkların
yerine işletmenin kredibilitesinin kullandırılması söz konusudur.
Diğer taraftan hatıra dayalı işlemleri işletme kaynakların üçüncü kişilere kullandırılması olarak değerlendirdiğimizde, bu kaynakların kullandırılması karşılığında bir gelir elde edildiği – en azından zımmen de olsa bir gelirin elde edileceği – kabul edilmesi gerekir. Gelir olarak kabul edilebildiği
durumlarda ise bu işlemler karşılığı yapılan giderler ve/veya ödenmemesi
durumunda işletmenin bu işlemler karşılığı işletmeden çıkışını yapmış olduğu kaynakları ise gider olarak dikkate almak gerekir.
Gerçekleşme; dönemsellik ilkesi gereği, gelir ve giderlerin ilgili oldukları dönemi belirlemek ve de varlıkların değerlerindeki değişmenin “kazanç
ya da kayıp” olarak iktisadi kurumun dönem sonucuna etkisini belirlemek
için kullanılan bir kavramdır. Muhasebede gerçekleşme; iktisadi amaçla,
bir değişim yapılmasını gerektirir. İktisadi işletme elindeki bir varlığı, değeri maliyetinden daha yüksek bir varlıkla değiştiği zaman “kar”, değeri
maliyetinden daha düşük bir varlıkla değiştiği zaman “zarar” doğar (Şensoy, 2002, 11). Hatıra dayalı işlemlerde savunulan tez, “iktisadi amaçla bir
değişimin yapılmadığı” üzerine kuruludur. Ayrıca bu işlemler varlık olarak
kayıtlarda yer almadıklarından, bunlarda meydana gelebilecek muhtemel
kayıp ve kazançlar da gelir veya gider olarak kayıtlanamazlar. Bu kayıp
ve kazançlar, özün önceliği ilkesi gereği adına işlem tesis edilenin varlık,
kaynak, gelir ve gider hesaplarında yer alması gerekir.
Bu tür işlemler nedeniyle kayıp ve kazançlar, muhasebe açısından kar
ve zararı etkilemiş olsa da, vergi matrahı açısından kayıp ve kazanç olarak
dikkate alınamazlar. Hatıra dayalı işlem tesisine, işletmenin idareci ve ortakları karar verdiklerinden, bu işlemler sonucu işletmeden çıkması muhtemel maddi kaynaklar ve bunların vergisel sorumluluklarına işlem tesisi
öncesinde, işlemi tesis edenlerin razı olması gerekmektedir. Vergi mevzuatı ve TMS açısından, işletme adına bir gelir tahakkuku oluşmadığından,
bu işlemler nedeniyle olası kaynak çıkışlarının ise özkaynak azalışı olarak
rapor edilmesi gerekmektedir.
Hatıra dayalı işlemlerin tesisinde, işletme kredibilitesinin üçüncü kişiler
tarafından kullanılması sonucu ortaya komisyon geliri çıkması durumunda
elde edilecek hasılat, vergi kanunları bakımından komisyon gelirinin tahakkuk etmesi, muhasebe standartları açısından ise işlemle ilgili ekonomik
faydanın işletmeye akmasının muhtemel olması ve hasılat miktarının güMAYIS - HAZİRAN 2013
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venilir bir şekilde tahmin edilmesi durumunda mali tablolara alınmaktadır
(TMS-18, Amaç; Özkan, 2004, 135). Hatıra dayalı işlemlerin tesisinde,
işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan somut varlıkların yerine, işletme aktifinde yer almayan, soyut unsurların kullandırılması söz konusudur. Ancak,
yine de bu işlemi tesis eden işletme, lehine hatıra dayalı bir işlem tesis
ettiği işletmeden, bu işlem karşılığı gelir elde etmiş olabilir. Bu durumda
ise hasılat, sadece komisyon geliri tutarı olacaktır.
2. Türk Vergi Hukukunda Hatıra Dayalı İşlemler
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 40/1. bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, ticari
kazancın safi tutarının tespitinde dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.
Maddede genel giderlerin tanımı, nelerden ibaret olduğu ve ticari kazancın
elde edilmesi ve idame ettirilmesi dışında gider kabul edilme ölçüleri konusunda bir belirleme yapılmamıştır.
Genel giderler işletmelerin faaliyet konularına, büyüklüklerine, ticari
ilişkilerine ve benzeri işletme özelliklerine göre değişebilecek giderlerdir.
Bir gider bir işletme için kabul edilebilirken, başka işletme için kabul edilemez nitelikte olabilir. Genel giderler tanımı vergi kanunlarında yapılmamış olmakla birlikte, ticari faaliyetten bağımsız olarak, ticari işletmeyle
ilgili, ticari işletmenin varlığına bağlı olarak yapılan giderlerin bu nitelikte
olduğu kabul edilmektedir (Bıyık ve Kıratlı, 2005, 62). Bu giderlerin neler
olduğu ya da olmadığı konusunda kesin sınırların belirlenmesi güçlük arz
etmekle birlikte, yapılan giderin ticari kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi ile ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesine bağlıdır (Akdoğan,
2004, 130).
GVK 40/1. bendinde yer alan düzenlemeye göre ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilecek giderler, şarta bağlı giderlerdir. Ticari kazancın
elde edilmesi ve idame edilmesi ile ilgili olduğu yükümlü tarafından tevsik
edilemeyen (belgelendirilemeyen) giderler ticari kazancın tespitinde dikkate alınamaz (Danıştay 3.D., 1991, E.1989/4105 K.1991/440 Alıntı: Bıyık
ve Kıratlı, 2005, 83). Başka bir işletme lehine tesis edilen –ticari işletme ile
ilgisi kurulamayan- hatıra dayalı işlemler için yapılan giderler GVK 40/1’e
göre gider olarak kayıtlanamazlar. Nitekim Danıştay’da ‘ticari kazançla
ilgili olmayan giderlerin indirim konusu yapılamayacağı’ yönünde kararlar
vermiştir.
62
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- Karşılıksız düzenlenen borç senetleri nedeniyle katlanılan faiz ve
komisyon giderleri, (Danıştay 3. D. 02.02.1989 tarih ve E.1988/1751
K.1989/269 sayılı Kararı)
- İhtiyacı olmayan krediyi alarak başkasına kullandıran işletmenin, bu
kredi ile ilgili giderleri, (Danıştay 3. D. 02.02.1989 tarih ve E.1988/1751
K.1989/269 sayılı Kararı,)…
Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan hatıra dayalı işlemler nedeniyle işletmeden kaynak çıkışına neden olan işlemler için yapılan giderler ve lehine işlem tesis eden tarafından ödenmediği
takdirde, yapılamayan tahsilatlar için Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında değersiz alacak olarak kabul edilerek sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi mümkün değildir.
Hatıra dayalı işlemlerin tesis edilmesinde muhasebenin kişilik kavramı
gereği, işletmenin gelir ve gider hesaplarını ilgilendirmediğinden, fakat işletme ile ilgisi bulunduğundan nazım hesaplarda izlenmesi gerekecektir6.
Nazım hesaplar, işletmenin mali durumu ile ilgisi bulunmayan ve/veya koşullu işlemlerin izlendiği hesap grubu olduğundan bu hesaplarda izlenmesi
gerekmektedir. Hatıra dayalı işlemlerin, işletmenin aleyhine sonuçlanması
durumunda ise, işletmeden kaynak çıkışı olacağından, özkaynak azalışları
için işlemlerin bilanço ve gelir tablosu hesaplarına alınması, işletme karının hesaplanması ve nakit akım tablosunun düzenlenmesinde işletmenin
gerçek durumunu yansıtacaktır.
Vergi mevzuatı açısından, ticari faaliyetin elde edilmesi ve idame ettirilmesinin haricinde yapılan giderler kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olduğundan, ticari kazancın elde edilmesi ile ilgili bulunmayan
hatıra dayalı işlemler için yapılacak giderler ve bunların yasal takibatları
sonucu işletmeden çıkacak olan nakit çıkışları kanunen kabul edilmeyeceğinden, ticari kardan mali kara geçişte kanunen kabul edilmeyen gider
olarak eklenmesi gerekecektir.
VUK 281 ve 285. madde hükümleri gereği, alacak ve borçlar mukayyet
değerleri ile değerlenmekte, vadesi gelmemiş olan alacak ve borçlar ise değerleme gününün kıymetine icra edilmek için reeskonta tabi tutulmaktadırlar. İşletmenin ticari alacak ve borçları içerisinde yer almayan hatıra dayalı
işlemler dolayısı ile reeskont hesaplanmaz, bu işlemler dolayısıyla tahsili
6 Hatıra dayalı işlemlerin varlık edinimi veya borca karşılık ciro edilmesinde muhasebeleştirme bakımından farklılık göstermektedir. İzleyen bölümlerde ayrıca değinilecektir.
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şüpheli hale gelen senetler için şüpheli ticari alacak karşılığı ve değersiz
hale geldiğinde ise değersiz alacak uygulamaları yapılamaz.7 Hatıra dayalı
işlemlerin – özellikle banka kredileri ve teminat mektupları gibi- yansıtılmalarında ise Maliye Bakanlığı’nın Katma Değer Vergisi (KDV) açısından
verdiği farklı görüşler bulunmaktadır. 8
2.1. Vergi Kanunları Açısından Hatıra Dayalı Senet Ve Çeklerin
Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge İle İlişkisi
6361 sayılı Finalsal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler Kanununun 9/2 nci maddesine göre “Faktoring şirketi Kurulca belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya
hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilemeyen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilemeyen mal veya
hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alamaz veya tahsilini üstlenemez. Aynı faturaya dayalı birden çok faktoring şirketine yapılan kısmi
temliklerin toplam tutarı fatura tutarını aşamaz” hükmü yer almakta, bu
hükme göre; faktoring şirketleri tarafından iskonto edilecek kambiyo senetlerinin arkasında yer alan işlemin mutlak bir mal ve hizmet satışından
doğmuş veya doğacak olmasını ve bununda fatura veya benzeri belgelerle
tevsik edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan Genelge’ye göre de; Factoring işletmelerine iskonto ettirilen veya
tahsili için verilen alacakların mutlak olarak bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak fatura ve benzeri belgelerle tesvik edilmesi ge7 Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 25/11/1976 gün ve 1976/1927 Esas ve 1976/3085 sayılı kararı “Şüpheli alacak karşılığı ayrılarak gider yazılması kabul edilmeyen ticari mahiyette olmayan alacaklar için, değersiz alacak olarak gider yazılması da mümkün değildir”
şeklindedir. (Alıntı: Bakbak, 2003, 2) Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu’nun
22.06.1960 Tarih ve 102 Yayın ve Genel Sıra Nolu Kararında “bir müessesenin kendi ticari
ihtiyaçları ve muameleleri ile ilgili ve intibaklı olmayan, hatıra müşteriden alıp verdiği
ve gerçekte bir muameleyi muhtevi bulunmayan bonolardan mütevellit alacaklarını tahsil
edememesi halinde, bunların zarar yazılmasının caiz olmadığına” karar vermiştir. (HUD
Danışma Komisyonu Kararları, 2007, 113)
8 Detaylı bilgi için; TEKİN, İsa, Gider, Hasılat, Tazminat, Vergi ve Cezaların Yansıtılması (Türk Vergi Kanunları ve Muhasebe Uygulamaları Açısından) Mali Çözüm Dergisi, Sayı:
99-2010, s.87-115 ve TEKİN, İsa, Gider, Hasılat, Tazminat, Vergi ve Cezaların Yansıtılması -2 (Türk Vergi Kanunları ve Muhasebe Uygulamaları Açısından) Mali Çözüm Dergisi,
Sayı: Eylül –Ekim 2010, s., 75-110
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rekmekte, Factoring işletmeleri tarafından temlik alınan faturaların veya
benzeri belgelerin ise sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olup
olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir (BDDK, 2010). Genelge’de
yer alan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tanımlaması Vergi
Kanunlarında yer alan tanımlamadan ziyade daha çok factoring işletmeleri
açısından temlik alınan fatura ve benzeri belgelerin müşteri kayıtlarından
gerçekliğine ilişkin gerekli istihbarat ve araştırma ile lüzüm görüldüğünde
karşıt incelemeler yapılması gerektiği, kayıt ve belgeler ile açık bir şekilde ticari ilişkiye dayanmayan alacakların tahsil edilemeyeceği zorunluluğu
getirilmiştir.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge vergi kanunlarında
“gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belge (VUK 359/b), gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar
itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge (VUK 359/a-2) olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar vergi kanunları açısından geçerli olduğundan, vergi incelemesine yetkili memurlar tarafından düzenlenen raporlar sonucunda bir işletmenin sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği tespit edilebilir. Factoring işletmeleri tarafından temlik alınan faturaların veya benzeri belgelerin
sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olup olmadığının kontrol
edilmesi ise ilgili işletme ve alt işletmeler nezdinde defter ve belgeler üzerinden yapılacak kaydi bir değerlendirmeyi içermektedir.
Factoring işletmelerine iskonto edilmesi amacıyla verilen fatura ve
benzeri belgelerin mal satışı veya hizmet ifası karşılığında düzenlenmemiş
olması veya mahiyet ve/veya tutar olarak farklı şekillerde düzenlenmesi
ya da finansman amacı olmayan, teminat sağlama amacıyla düzenlenen
kambiyo senetleri için fatura ve benzeri belge düzenlenmesi durumunda,
bu işlemler vergi incelemesine tabi tutulmaları halinde VUK 359. maddesinde yer alan ceza hükümlerine ayrıca tabi olacaklardır.
3. Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliğleri ve Türkiye Muhasebe
Standartları Açısından Hatıra Dayalı İşlemler
Muhasebenin temel kavramlarından özün önceliği kavramı gereği; işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında, onların biçimlerinden önce finansal
özellikleri ve işletme için ifade ettikleri gerçek göz önünde tutulur (AkdoMAYIS - HAZİRAN 2013

65

MALİ

ÇÖZÜM

ğan ve Sevilengül, 1999, 7). Hatıra dayalı işlemler yasal anlamda bütün
şekil şartlarına sahip, hukuk alanında tekemmül etmiş işlemlerdir. Hatır
ilişkisinde adına işlem yapılan kişi/işletmenin bu hatır işlemindeki yükümlülüğü yerine getirmediği durumda hatıra dayalı işlemi tesis eden işletmeye
bir yükümlülük doğurmaktadır. Adına hatıra dayalı işlem tesis edilen kişi
veya işletmenin bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirdiği durumlarda ise, işlemi tesis eden yükümlülükten kurtulmaktadır.
1 Sıra Nolu MUSGT’de Alacak Senetleri hesabının açıklamasında; işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsadığı, Borç Senetleri hesabının
açıklamasında ise; işletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarını kapsadığı
yer almaktadır. Bu iki hesap işletmenin sadece faaliyet konusu ile ilgili her
türlü mal ve hizmet alım ve satımlarından kaynaklanan senede bağlanmış
alacakları kapsamaktadır. İzleyen hesaplarda ise Alacak ve Borç Senetleri
Reeskont hesapları yer almakta, sadece senede bağlı ve işletmenin ticari faaliyeti ilgili senetlerin reeskonta tabi tutulabileceği hesap açıklamalarında
yer almaktadır. (1 Seri Nolu MUSGT Hesap Açıklamaları)
Teminat amacıyla alınan veya hatıra dayalı bir işlem için verilen senetler bu hesaplarda izlenemeyeceği hesap grubu açıklamalarında yer almaktadır. Hesap grubunda yer alan diğer alacak ve borç hesaplarının kullanılması durumunda ise, işletmenin mali tablo analizlerini etkileyeceğinden,
olduğundan daha iyi veya kötü analiz yapılmasına imkan verecektir. Böyle
bir durumda, bankalardan kredi almak isteyen bir işletme, bankanın mali
tablolarını incelediği dönemlerde alacak hesapları içerisinde yüksek tutarlarda yer alan hatıra dayalı olarak düzenlenmiş çek ve senetler nedeniyle
işletmenin mali gücünü daha yüksek gösterecektir.9
TMS-18 Hasılat Standardına göre hasılat; yalnızca işletmenin kendi
adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik yarar ve akışları içerir. Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve KDV gibi
tutarlar işletme tarafından elde edilen ekonomik yararlar değildir ve özkaynakta artış yaratmazlar. Benzer şekilde, acente ilişkilerinde brüt ekonomik
yarar akışları işletme özkaynaklarında artış yaratmayan, acentesi olunan
işletme adına yapılan tahsilat tutarlarını da içerir. Acentesi olunan işletme
9 Hatıra dayalı çeklerin 13- Diğer alacaklar hesap grubunda izlenmesi durumu da aynı
sonuçları verecektir (Yazar Notu).
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adına yapılan tahsilat tutarları hasılat değildir. Hasılat yalnızca komisyon
tutarıdır. Bu nedenle üçüncü kişiler adına tahsil edilen bu tutarlar hasılat
dışı bırakılır (TMS – 18, 8. paragraf). Standartta her ne kadar üçüncü kişiler adına tahsil edilen vergilerden bahsedilse de, benzer uygulama olarak
acenta ilişkilerini örnek vermiş ve acentası olunan işletme adına yada onu
payına isabet eden tutarı hasılat saymamıştır. Standarda göre, üçüncü kişiler adına yapılan tahsilatlar, ödemeler, yansıtma ve hatıra dayalı işlemlerin
gelir tablosu hesaplarıyla ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.
Standartlarda borçlar, geçmişte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi/ifası durumunda, ekonomik fayda içeren değerlerin işletmeden çıkışına neden olacak olan mevcut yükümlülükler olarak
tanımlanmış,(Kavramsal Çerçeve, bölüm 4.4) bir finansal varlığın veya finansal borcun sadece, işletmenin bu aracın sözleşmeye dayalı hükümlerine
taraf olması halinde muhasebeleştirilmesini gerektiği(KOBİ TFRS, 11.12),
yerel vergi mevzuatı veya diğer yasal düzenlemelerin amaçları açısından
izin verilen bir tahakkuk, finansal raporlama amaçları açısından muhasebeleştirilecek bir gider veya borç ile aynı olmak zorunda olmadığı vurgulanmıştır (IFRS Vakfı: IFRS® for SMEs Eğitim Materyali, 2010-2, 2).
Hatıra dayalı olarak düzenlenen kıymetli evrakların muhasebeleştirilmesinde -uygulamada genellikle- 101- Alınan Çekler, 136 – Diğer Çeşitli
Alacaklar ile 336 – Diğer Çeşitli Borçlar hesapları kullanılmaktadır (Toroslu, 1997, 2-3). Bu şekilde kayıtlara alınan senet veya çekler, işletmenin
aktif kalitesini artırmaya yönelik bir bilanço makyajlaması olarak değerlendirilebilir (Öztürk ve Çınabal, 2006, 5). Hatıra dayalı işlemler özü gereği koşul şart işlemler olduklarından, adına işlem tesis edilen kişi yada
işletmenin yükümlülüğü yerine getirmediği durumlarda işlem tesis eden
adına yükümlülük doğduğundan, bu işlemlerin nazım hesaplarda10 izlen10 Nazım Hesaplar; işletmenin gerçek borç, alacak ve mevcutları arasında yer almayan,
fakat işletmenin muhafazası altında olan kıymetlerle, işletmenin şartlı olarak yaptığı bazı
işlemlerin izlenmesi için kullanılan hesaptır (Ataman, 1995, 15) En yaygın Nazım hesap
kullanımı şekilleri; 1) Koşullu işlemler için işletmenin muhasebe sisteminde kayıtlara yer
verilmez. Fakat bilançonun dipnotunda veya eklerinde bu işlemle ilgili bilgiler belirtilir.
Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde koşullu işlemlere ilişkin uygulama bu biçimdedir.2) İşletmenin genel muhasebe kayıtları ile ilgili olmayan ancak iki yanlı (muzaaf)
muhasebe kayıtlarına göre yürütülen özel bir muhasebeye, koşullu işlemler için yer verilir.
Fransız hesap planı bu biçimi esas almıştır. 3) Taahhütler ve koşullu işlemlere ilişkin kayıtlar genel muhasebe kayıtları içinde yer alır. Bu durumda çift hesaplar kullanılmaktadır.
Ülkemizdeki uygulama genelde üçüncü biçime göre yapılmaktadır. 1994’de uygulamaya
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mesi, yükümlülüğün gerçekleşmesi durumda ise bilanço ve gelir tablosu
hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Bilanço ve gelir tablosu hesaplarına
aktarılması, işletmeden kaynak çıkışı olduğu ve bu kaynakların ne amaçla
kullanıldığı gereğidir. Ayrıca nakit akım tablosunun düzenlenmesinde bu
hesaplara gerek duyulmaktadır.
Bu amaçla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’(TTK) nun sorumluluk
ilişkilerini düzenleyen 77. maddesinde; “Bono düzenlenmesi ile poliçe ve
çek düzenlenmesinden, devrinden, poliçenin kabulünden, kefaletlerden,
avalden, garanti sözleşmelerinden, akreditif teyitlerinden, üçüncü kişilerin borçları için verilen teminatlardan, üçüncü kişiler lehine taahhütlerden doğan sorumluluklar ile Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen diğer sorumluluklar pasifte gösterilmemişlerse, bilançonun altında
veya ekte Türkiye Muhasebe Standartlarına göre açıklanır. Rücudan doğan
alacaklar ve borçlar ile ilgili sorumluluk ilişkileri de ekte belirtilir” hükmü
ile bir düzenleme yapılmıştır.
Madde gerekçesi ise; “Hüküm şeffaflık ilkelerinin gereği olarak, pasifte yer almayan sorumluluk ilişkilerinin ekte açıklanmasını öngörmektedir.
Sorumluluk ilişkileri 77. maddede sınırlı sayıda sayılmamışlardır. Zaten
Türkiye Muhasebe Standartlarına yapılan gönderme de bunu doğrular
(6102 sayılı Türk Ticaret Kanun Gerekçesi, 30)” şeklindedir.
Bu hüküm şeffaflık ilkesinin gereği olarak, pasifte yer almayan sorumluluk boyutunu üçüncü şahısların dikkatine sunulmasını sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda da söz konusu düzenleme tacirin taşıdığı ekonomik
riski gösterecektir (Seviğ, 2007).11

geçilen Tekdüzen Muhasebe Sistemi ikinci sisteme uygundur. Başka bir ifadeyle, ülkemizdeki uygulamada tüm nazım hesaplara genel muhasebe sistemi içerisinde yer verilmektedir.
(Kaymaz, Elitaş ve Kula, 2005,105) Nazım hesaplarla ilgili detay için; Ali Rıza KAYMAZ,
Cemal ELİTAŞ ve Veysel KULA, Nazım Hesapların Muhasebeleştirilmesi, Mali Çözüm
Nisan, Mayıs, Haziran 2005, Sayı 71, s.104-115
11 Bu hüküm kapsamında pasifte yer almayan sorumluluk ilişkilerinin ekde açıklanması
öngörülmektedir. Diğer taraftan bilançonun aktifinde yer almayan alınan teminatlar, kefaletler, taahhütler, garantiler, emanetler vb. için böyle bir açıklama şartı getirilmemiş gibi
görünüyor. Finansal tabloların ekinde açıklanacak bilgiler finansal tabloların tamamlayıcı
parçalarıdır. O nedenle buna ilişkin emredici bir hükmün yer almaması ise bir eksikliktir.
(Doyurangöl, 2008, 16)
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3.1. Hatıra Dayalı İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
Hatıra dayalı işlemlerin teminat olarak verilmesi, alınması, varlık edinimi veya borca karşılık ciro edilmesinde muhasebeleştirme bakımından
farklılık göstermektedir. Teminat amacıyla düzenlenen kıymetli evrak ve
tesis edilen diğer hatıra dayalı işlemlerin nazım hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.
X işletmesi, bayilik alabilmek için A beyaz eşya şirketine 300.000
TL tutarında teminat mektubu vermesi gerekmektedir. B Bankasından
200.000 TL tutarında teminat mektubu alarak A şirketine vermiştir.
_________________________..../.../.... ________________________
900 Teminat Mektubundan Alacaklar 		
200.000
Teminat Mektubu Verilenler
A Şirketi
901 Teminat Mektubundan Borçlar 		
200.000
		
Teminat Mektubu Alınan Banka.
B Bankası
__________________________________ / _____________________
İşletme 100.000 TL tutarındaki teminat mektubununun kalan kısmını
ise ortaklık ilişkisi bulunan Y işletmesinin C Bankasından aldığı teminat
mektubu ile tamamlamıştır. Y işletmesi bankadan alıp X işletmesine verdiği teminat mektubu için aşağıdaki kaydı yapacaktır.
_________________________..../.../.... ________________________
900 Teminat Mektubundan Alacaklar 		
200.000
Teminat Mektubu Verilenler
X İşletmesi
901 Teminat Mektubundan Borçlar
200.000.000.		
Teminat Mektubu Alınan Banka.
C Bankası
__________________________________ / _____________________
X işletmesi ise,
_________________________..../.../.... ________________________
900 Teminat Mektubundan Alacaklar 		
300.000
Teminat Mektubu Verilenler
A Şirketi
901 Teminat Mektubundan Borçlar 		
300.000
		
Teminat Mektubu Alınanlar
		
B Bankası
200.000
		
C İşletmesi 			
		
100.000
__________________________________ / _____________________
MAYIS - HAZİRAN 2013

69

MALİ

ÇÖZÜM

Yukarıda yer alan kaydı yapacaktır. Teminat amacı ile düzenlenen kıymetli evraklar bankalardan alınan kredilerinin üçüncü kişilere kullandırılması durumunda muhasebe açısından izlenmesi de yukarıdaki gibi nazım
hesaplarda yapılması gerekmektedir. Alınan banka kredilerinin üçüncü
kişilere kullandırılması durumunda pasifte yer alması bilanço değerlendirmeleri açısından farklı sonuçlar vereceğinden nazım hesaplarda izlenmeli,
6102 sayılı TTK’nın 77. maddesi gereği dipnotlarda ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.
Hatıra dayalı senedin ciro edilerek herhangi bir varlık alınması durumunda ise, yapılan işlemin niteliği de dikkate alınarak gerekli muhasebeleştirme yapılmalıdır. Senet bir ticari mal alımı karşılığında ciro edilmiş
ise, söz konusu mal, ilgili hesaba borç kaydedilirken karşılığının da Ticari
Borçlar grubunda izlenmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, her ne kadar hatıra dayalı senet mal alımı için bir varlık gibi satıcıya devredilmiş
olsa da bu gerçek anlamda işletmenin bir borcudur. Çünkü vade geldiğinde
bu senedin karşılığı işletme tarafından ödenecektir. Bu borcun ortaya çıkmasındaki temel neden de ticari mal alışı olması nedeniyle, bunun ticari
borçlar grubunda izlenmesi hem özün önceliği kavramı hem de mali analiz
sonuçları açısından daha uygun bir yaklaşım olacaktır. Ticari Borçlar grubu içerisinde de “Borç Senetleri” hesabında izlenebilir (Öztürk ve Çınabal,
2006, 4).
X işletmesi, Y işletmesinden 100.000 TL tutarında 31.12.2012 vadeli
bir senet alarak A işletmesinden ticari emtia almıştır. X işletmesinin kayıtları,
_________________________..../.../.... ________________________
930 Alınan Senetlerden Alacaklar 		
100.000
Alınan Senetler
Y Şirketi
931 Alınan Senetlerden Borçlar 		
100.000
		
Alınan Senetler
		
Y İşletmesi 			
		
100.000
__________________________________ / _____________________
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Senedi emtia alımı için ciro ettiğinde ise;
_________________________..../.../.... ________________________
153 Ticari Mallar Hesabı 		
100.000
321 Borç Senetleri Hesabı 			
100.000
Y İşletmesi
				
100.000
__________________________________ / _____________________
Hatıra dayalı senet ciro edilerek borç ödenmiş ise, ödenen borcun niteliği de dikkate alınarak gerekli muhasebeleştirme yapılmalıdır. Senet ticari
bir borcun ödenmesi karşılığında ciro edilmiş ise, “320-Satıcılar” hesabına
borç kaydedilirken karşılığının da Ticari Borçlar grubunda “321-Borç Senetleri” hesabında izlenmesi gerekmektedir(Öztürk ve Çınabal, 2006, 4).
X işletmesi, Y işletmesinden aldığı senedi A’ya borcuna karşılık ciro
etmiş olsaydı, yine nazım hesaplarda ayrıca izleyip devamında aşağıdaki
kayıtları yapması gerekir.
_________________________..../.../.... ________________________
320 Satıcılar Hesabı 100.000
A İşletmesi
		
100.000
321 Borç Senetleri Hesabı 100.000
Y İşletmesi
		
100.000
__________________________________ / _____________________
4. Türk Ticaret Hukukunda Hatıra Dayalı İşlemler
Hatıra dayalı işlemlerin pratikte en geniş uygulandığı alan kıymetli ev12
rak hukuku olup, yargı ve doktrinde inceleme alanı olarak hatır senetleri
ve çekleri üzerine yoğunlaşmıştır. Hatır defi ve hatıra dayalı kıymetli evrak
kavramı yargı ve öğretide zaman içerisinde farklılık göstermiştir.
Hatıra dayalı işlemler gerçek bir borç ilişkisi yerine, kredi temini veya
mali durumun olduğundan daha iyi gösterilmesi amacıyla yapılan bir an12 TTK’nın 557.(6102 sayılı TTK madde 645) maddesine göre ‘kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edilemediği gibi
başkalarına da devredilemez’ hükmü ile hakkın senede bağlı olduğu ve senetsiz olarak hakkın ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür. Kıymetli evrakın mücerretlik (soyut) ilkesi gereği
senet, temel borç ilişkisinden soyutlanmış, bağımsız bir varlık kazanmıştır. Soyut kıymetli
evrak, senedin tanzimine sebep olan asıl borç ilişkisinin senetten anlaşılmasına imkan bulunmayan kıymetli evraktır.(Pulaşlı, 1995, 17)
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laşma hükmündedir. Bu anlaşmalarda hatıra dayalı işlemler bedelsiz bir
yükümlülüğü ortaya koymaktadır. Ancak düzenlenen işlemlerde genelde
“koşulsuz bir borç ikrarını içeren hukuki belge” niteliğinde evrak düzenlendiğinden, adına işlem tesis edilenin söz konusu ifayı yerine getirmediği
durumda hatıra dayalı işlemi tesis eden “her hal ve takdirde” düzenlenen
hatıra dayalı işlemin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durum
hukuk güvenliği ilkesinden kaynaklanmaktadır.
Hatır senedi, senette borçlu olarak görünen şahsın, senette yazılı olan
meblağın kendi mamelekinden ödenmesini gerektiren bir temel borç olmadığı halde senet alacaklısının kredi temin etmesini veya mali durumunu
olduğundan daha iyi göstermesini temin etmek amacıyla düzenlemeyi ya
da kabul etmeyi, karşı tarafın da bu senede dayanarak borçludan talepte
bulunmamayı veya senet meblağını ödemesi için senette borçlu görünen
şahsa temin etmeyi yahut da senedi tedavüle çıkartmayı taahhüt ettiği senetlerdir (İnan,1969, 64-65) şeklinde tanımlamıştır.
Hatıra dayalı senetlerin temelindeki bu ticari ilişkiye “hatır anlaşması”13
denir. Hatır anlaşması bir borçlar hukuku sözleşmesi olup, hatır borçlusu
(senedi veren) tarafından hatır alacaklısı (senedi alan) menfaatine bir işin
görülmesi için yapılır14 (İnan, 1969, 161). Hatır senetleri tedavül amacı
olan ve tedavül amacı olmayan hatır senetleri olarak kimi yazarlar tarafın13 Hatır anlaşması iki tarafa borç yükleyen, rızai bir borçlar hukuku akdidir. Bu akit bir
iş görme akdi niteliğindedir ve vekalet akdine ilişkin Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir
(Dirican, 1994, 111).
14 Hatır anlaşması gereğince, lehine senet düzenlenen kişi, senet borçlusu olarak görünen
kişiden ödeme talebinde bulunmamayı taahhüt eder. Hatır senetleri iki farklı amaçla düzenlenir: 1. Kredi temin etmek, 2. Senet alacaklısının malvarlığının daha iyi görünmesini
sağlamak. Birinci durumda, senedin tedavüle çıkarılması senedin düzenlenme amacının
bir gereğidir. Alacaklı senedi, bankaya iskonto ettirerek (kırdırarak) bir nevi senet karşılığı avans kredisi kullanacaktır. İkinci durumda ise, senedin tedavüle çıkarılmaması taraflar
arasındaki hatır anlaşmasının bir gereğidir. Hatır anlaşmasının hukuki niteliği, senedin tedavül amaçlı olup olmamasına göre farklılık gösterir. Senet tedavül amaçlı ise, inançlı bir
işlem, tedavül amaçlı değilse muvazaa söz konusudur. Kredi sağlama amacını güden /tedavül amaçlı) hatır senedi (bonosu) düzenlenmesi, kural olarak geçerli ise de, tedavül amacı
taşımayan hatır bonolarının muvazaa nedeniyle hükümsüz oldukları kabul edilmektedir.
Tedavül amaçlı olmayan hatır bonosunda, aslında senetteki taahhüdün hükümsüzlüğü söz
konusu olmakla birlikte, hukuki görünüşü, senet borçlusu ile senet lehtarı bilerek yarattıklarından, bu hükümsüzlük mutlak defi değil, nispi defi olarak ileri sürülebilir (Türk, 2005,
372-374)
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dan ikiye ayrılsa da,15 son yargı kararları ve özellikle Factoring işlemleri ile
ilgili düzenlemeler çerçevesinde bu ayrım yerini hatır definin lehine işlem
tesisi yapılana karşı ileri sürülüp sürülemeyeceği, lehine işlem tesisi yapılan ile yükümlülük altına giren taraf arasındaki hatır anlaşmasının varlığı
ve dolayısıyla menfi tespitin yapılması üzerine yoğunlaşmıştır.
4.1. Hatır Def’i
Def’i, davalının (borçlunun), borçlu olduğu bir edimi (borcu) özel bir
nedenle yerine getirmekten kaçınmasına imkan veren bir haktır (Tekinay
ve diğerleri, 1984, 164). Yeni TTK’ya göre; “Borçlu hamile yazılı bir senetten doğan alacağa karşı, ancak senedin geçersizliğine ilişkin veya senedin metninden anlaşılan def’ilerle, alacaklı her kim ise ona karşı şahsen
sahip olduğu def’ileri ileri sürebilir (6102 sayılı TTK, Madde 659). Şahsi
defiler, kambiyo senetlerindeki borç taahhüdünün objektif mevcudiyetine
hiçbir etkisi olmayan, borçlu ile belli bir alacaklı arasındaki hukukî ilişkilerden doğan def’ilerdir (Öztan,1997, 234). Hatır anlaşmasının tarafları
15 — Tedavül Amacı Olmayan Hatır Senetleri: Piyasaya çıkarma amacı olmayan hatır
senetlerinde hatır alacaklısının senedi devir yetkisi yoktur. Bu tür senetler hatır alacaklısına, doğrudan kredi sağlamak yerine, senedi alacak hanesinde belirtmesi suretiyle, mal
varlığını olduğundan fazlaymış gibi gösterme imkanı tanır. Böylece hatır senedi alacaklısı
dolaylı olarak kredi temini yoluna gidebilir. Taraflar bu tür bir ilişkide görünüşteki işlemin
geçersizliği hususunda anlaşmışlardır ve her iki taraf içinde bu senet bedelsizdir. Bu sebeple tedavül amacı olmayan senetler muvazaa nedeniyle hükümsüzdürler (Yılmaz, 2007, 65;
Akdeniz, 2007, 100).
— Tedavül Amacı Olan Hatır Senetleri: Tedavül amacı olan hatır senetlerinde taraflar senedin devredilebileceğini kabul etmişlerdir. Hatır alacaklısı sahip olduğu devir hakkı nedeniyle rehin cirosu suretiyle doğrudan kredi temini yoluna başvurabilir. Taraflar devir
hususunda anlaştıkları için, görünüşteki muamelenin muvazaa nedeniyle geçersiz olduğu
ileri sürülemeyecektir. Çünkü yapılan anlaşma her iki tarafında iradesine uygundur. Hatır
anlaşması ve ticari senedin teslimi ve tanziminden ileri gelen hatır muamelesi inançlı bir
işlemdir. Muvazaadan farklı olarak inançlı işlemler geçerli olarak kabul edildikleri için bu
tür hatır senetleri muteberdir. İster tedavül amaçlı hatır senedi, isterse de tedavül amacı olmayan hatır senedi olsun, her ikisi de senedi devralan üçüncü kişiler açısından aynı sonucu
doğurmaktadır. Borçlu TTK.’nın 599’ncı maddesine göre şahsi nitelikte bir defi hakkına
sahiptir (Yılmaz, 2007, 65; Akdeniz, 2007, 101).
Konu hakkında detaylı bilgi için; AKDENİZ, Umut, Kambiyo Senetlerinde Defiler, Gazi
Ün, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007 ve YILMAZ, Merve, Yargıtay
Kararları Çerçevesinde Kıymetli Evrakta Şahsi Defiler, Süleyman Demirel Ün, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2007.
Kaynak; YÖK Tez Merkezi
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bakımından hatır alacaklısı hatır senedini ödemesi amacıyla hatır borçlusuna ibraz ederse hatır borçlusunun hatır defi ile karşılaşır. Hatır defi şahsi
def’ilerdendir (İnan,1969, 161; Öztan,1997, 1011).
6762 sayılı TTK öncesi dönemde, Yargıtay hatır defi ile ilgili olarak
verilen içtihat kararlarında, hatıra dayalı senetlerin hukuken geçerli olduğu
kabul edilmektedir. Yargıtay konu hakkında, “tatbikatta hatır bonosu diye
isimlendirilen emre muharrer senetler alacaklı tarafından kırdırılan, keşidecinin ticari itibarından istifade suretiyle para temini için verilen senetlerdir. Alacaklı senet mukabilinde keşideciye para vermez, bu bakımdan
işbu senetler bedelsizdir” şeklinde karar vermiştir. Ayrıca; Yargıtay Ticaret Dairesi E. 5251 K. 5897 Sayılı ve 26.11.1951 Tarihli Kararında, hatır
bonosunun esasen karşılıksız olduğu, üçüncü kişinin senedin hatır bonosu
olduğunu bilmesinin hileli anlaşma olmadığı, hatır bonosuna karşı hileli
anlaşma nedeniyle hukuki anlamda bedelsizlik ileri sürülemeyeceğini içtihat etmiştir (Yalçın, 1994, 2).
Bir kimse, kambiyo taahhüdüne ilişkin iradesini beyan ederken herkesin güvenebileceği bir hukuki görünüm yaratmışsa bu beyanıyla bağlı kalması gerektiği söylenebilir. Sözü edilen durumda iyiniyetli hamillere karşı
öne sürülemeyen nispi bir defi söz konusu olur. Örneğin senedin tedavül
amacı gütmeyen bir hatır senedi olarak düzenlenmesi, senedin rıza dışı
elden çıkması (verme anlaşmasının bulunmaması), hata, hile, tehdit sonucu iradesi fesada uğrayan kimsenin kambiyo taahhüdünde bulunması gibi
(Türk, 2005, 351) Tedavül amacı gütmeyen hatır bonolarında karşımıza
çıkan muvazaa nispi bir defi oluşturur, dolayısıyla iyiniyetli hamile karşı
ileri sürülemez. Yokluk veya hükümsüzlük nedeniyle geçerli bir kambiyo
senedi borcu doğmamakla birlikte, bu husus sadece iyiniyetli olmayan hamillere karşı öne sürülebilmektedir. Borçlu, muvazaasıyla yaratmış olduğu
hukuki görünümden sorumlu olmalıdır (Türk, 2005, 341). Yargıtay’ın da
kararlarında da, hatır defi olarak nitelendirilen bu definin üçüncü kişilere
karşı ileri sürülemeyeceği görüşü yer almaktadır16. Senedi devralan kişinin,
bu senedin hatır senedi olduğunu bilmesi halinde de, borçlunun devralana
karşı bu hususu defi olarak ileri sürebilme imkânı yoktur. Ancak devralan
kişi, borçlunun bilerek zararına hareket etmiş ise, borçlu hatır defini ileri
sürebilir (Dirican, 1994, 66).
16 “Senedin ‘hatır senedi’ olarak düzenlendiği iddiasının, senedi ciro yoluyla elinde
bulunduran iyiniyetli hamillere karşı ileri sürülemeyeceği” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi,
03.02.1987 gün 7016/510sayılı kararı)
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Yargıtay’ın da (son yıllardaki) kararlarında da benimsendiği gibi hatır definin yazılı belge ile kanıtlanması gerekir. Bununla birlikte senedin
ihdas nedenine senette yer verilmişken senet alacaklısının ihdas nedenini
değiştirmesi halinde iddiayı ispat yükü yer değiştirmektedir. Hatır iddiasını yazılı delile ispat edemeyen borçlu hatır alacaklısına yemin teklif edebilir. Hatır alacaklısı yeminden çekinir ve hatır borçlusu yeminini yerine
getirirse hatır borçlusu iddiasını ispat eder. Bununla birlikte ticari defter
kayıtlarına dayanarak da hatır definin kanıtlanabileceği kabul edilmektedir. Ancak bunun için ticari defter kayıtlarında bu hususun açıkça yazılı
olması gerekir (Dirican, 1994, 68-70). Yargıtay konu hakkında “çek bir
ödeme vasıtası17 olup, kural olarak mevcut bir borcun tediyesi amacıyla
verildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece çekin hatır çeki ya da
teminat amacıyla verilen bir çek olduğu yolundaki iddianın davacı tarafça
yazılı delille kanıtlanması gerekir” şeklinde kararlar vermiştir. (Yargıtay
19. Hukuk Dairesi, E. 2005/7046 K. 2006/1637)
Hatıra dayalı işlemlerde, hukuki anlamda, alacak ve borç ilişkisinin varlığından mücerret (soyut) bir ilişki kurulmuş olsa da, menfi tespit davası
açılmasının söz konusu işlemi tesis eden açısından, lehine hatıra dayalı bir
işlem tesis edilene istirdat davası açması bakımından söz konusu olacaktır.
5. Değerlendirme Ve Sonuç
Yargı, vergi ve muhasebe uygulamaları açısından ele alınan hatıra dayalı işlemlerin uygulanması zaman içerisinde farklılık göstermiştir. Özellikle
yargı açısından hatır defi ilk zamanlarda kabul edilirken, yerleşen yargı
kararları ile bu definin alacaklıya değil ancak adına işlem tesis edilen ile
olan borç alacak ilişkisinin varlığı açısından ileri sürülebileceği ön plana
çıkmıştır. Vergi mevzuatı açısından işletme ile ilgisi bulunmayan bu işlemler için yapılan gider ve diğer ödemeler işletme açısından kanunen kabul
edilmeyen gider olarak kabul edilmekte, ancak KDV açısından Maliye Bakanlığı tarafından farklı görüşler verilmektedir.
17 Türk Ticaret Kanunu’nda kambiyo senetleri arasında düzenlenen çek, temel ilişkide bir
sözleşmenin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak, kambiyo hukukuna özgü borç doğuran özel bir havaledir. Hatır senetlerinde olduğu gibi, taraflar arasında herhangi bir
sözleşme ilişkisinin bulunmadığı veya temelde yer alan sözleşmenin geçersiz olduğu
durumlarda çek, başlı başına borç kaynağı biçiminde ortaya çıkabilmektedir. ...Oysa
çek temelde sözleşmeden bağımsız olarak kambiyo hukukuna özgü borç doğuran özel bir
havaledir. (Anayasa, E. 2002/165, K. 2002/195)
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Diğer taraftan yeni TTK ve TMS/TFRS’lerin uygulamaya geçmeleri
muhasebe uygulamalarında büyük değişikliklere yol açacaktır. TTK 77.
maddesinde yer alan sorumluluk ilişkileri nedeniyle finansal durum tabloları (bilanço) dipnotlarında işletmelerin yüklenmiş oldukları ekonomik
riskler nedeniyle yapılacak açıklamalar, bu işlemlerin TMS’ye göre muhasebeleştirilmesi, izleyen yıllarda uygulayıcılar açısından TMS/TFRS’lerde
konu hakkında standart bulunmadığından, tereddütlere yol açabilecektir.
Finansman temini için düzenlenen hatır işlemlerinin 2006 yayımlanan
Yönetmelik ile kaldırılmasına rağmen, kredi, borç ve teminat işlemleri için
üçüncü kişiler adına hatıra dayalı işlem tesis edilmesinin önünde yasal bir
engel bulunmamaktadır. Bir taraftan kredi ve borç verenler açısından alacağın teminat altına alınması diğer taraftan ise ticari hayatın işlerliği açısından düzenlenen bu işlemlerin TTK, vergi ve TMS mevzuatına uygun bir
şekilde muhasebeleştirmesi ve dipnotlarda belirtmesi gerekmektedir.
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İNCELEME SONUCUNDA TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA
TALEP EDİLMESİ İLE VERGİ ve CEZA İHBARNAMESİNİN
TEBLİĞİ SONRASINDA MÜKELLEFİN YAPMASI GEREKENLER
Dr. Ahmet KAVAK*
I.KONU
Vergi incelemesi sonrasında tarhı öngörülen vergi ve kesilecek cezalar
(vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) nedeniyle mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma isteyip istemediğine göre yapılan işlemler
ile tarhiyat öncesi uzlaşma talep dilmeyen vergi inleme raporları ve takdir
komisyonu kararları üzerine düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamesinin mükellefe veya ceza muhatabına tebliğ üzerine mükellefin yapması gereken
işlemler bu yazımızın konusu olarak ele alınmış ve etraflıca açıklanmaya
çalışılmıştır.
II. VERGİ İNCELEMESİ AŞAMASINDA TARHİYAT ÖNCESİ
UZLAŞMA TALEBİ
Vergi incelemesine yetkililer tarafından yapılan vergi incelemesi sonrasında; tarhı öngörülecek vergi ve kesilecek cezalarla ilgili olarak mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma isteyip istemediği sorusu üzerine mükellefin
tarhiyat öncesi uzlaşma istemesi halinde, idare mükellefe tarhiyat öncesi
uzlaşma için bir gün belirler ve o gün idare ile mükellef arasında yapılan
uzlaşma görüşmeleri sonrasında uzlaşma sağlanırsa, uzlaşılan vergi ve cezalar uzlaşma tutanağına bağlanır. Uzlaşılan bu vergi ve cezalar için hata
dışında her hangi bir nedenden dolayı idare ve mükellef hiçbir mercie başvuramaz ve dava açamaz.
Tarhiyat öncesi uzlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren uzlaşılan vergi ve cezalar bir ay içinde ödenir.
Ayrıca verginin normal vade tarihinden itibaren tarhiyat öncesi uzlaşma
tarihine kadar geçen her ay için (ay kesirleri dikkate alınmaz) gecikme
faizi ödenir.
Ancak tarhiyat öncesi uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezasının belirtilen
vade tarihinde ödenmeyen kısmına, 6183 sayılı AATUHK uyarınca, her
ay ve kesri için gecikme zammı hesaplanarak ödenir.
*

Yeminli Mali Müşavir
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Tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilmiş olmasına karşın uzlaşma vaki
olmamış ise bu takdirde mükellef adına düzenlenen vergi inceleme raporu vergi dairesine gönderilir ve raporda öngörülen vergi ve cezaya ilişkin
olarak düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamesi vergi idaresi tarafından mükellefine tebliğ edilir.
Bu tebliği alan mükellef tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tarh
edilen vergi ve kesilen cezalar için;
1. Vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir.
2. VUK’nun 376 ncı maddesinde yer verilen ceza indiriminden yararlanmayı talep edebilir.
3. Herhangi bir talepte bulunmaksızın süre geçer ve vergi ile ceza kesinleşir.
Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden mükellefin belirtilen ihbarnamelerin tebliği sonrasında tarhiyat sonrası uzlaşma talep etme hakkı yoktur.
Ayrıca yapılan tarhiyata VUK’nun 359 uncu maddesi uyarınca kaçakçılık cezasının uygulanması sözkonusu olduğu durumlar ile bu fiillere iştirak
edenlere kesilen cezalarda tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma
talep edilemez.
III. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA TALEP EDİLMEYEN
İNCELEME RAPORUNA VEYA TAKDİR KOMİSYONU
KARARINA DAYANILARAK YAPILAN TARHİYATLARDA
HANGİ YOLLARIN İZLENMESİ MÜMKÜNDÜR?
Tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilmeyen vergi inceleme raporlarına
göre yapılan tarhiyatlar ile takdir komisyonu kararlarına istinaden yapılan
tarhiyatlara ilişkin vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği üzerine mükellefler ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen
yolları izlemesi mümkündür.
1.Tarhiyat sonrası uzlaşma talep eder.
2.VUK’nun 376 ncı maddesinde yer verilen ceza indirimden yararlanmayı talep eder.
3.Vergi mahkemesi nezdinde dava açar.
4.Hiç bir aksiyonda bulunmaz ve 30 günlük süre geçerek vergi ve ceza
kesinleşir.
Mükellef tarafından yukarıda belirtilen yolların izlenmesi ve işlemlerin
sonuçları aşağıda açıklanmıştır.
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1.Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Edilmesi ve Sonuçları
Mükellef ihbarnameyi tebliğ aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde tarhiyat sonrası uzlaşma talep etmesi üzerine idare mükellefe uzlaşma günü
tespit eder ve mükellefe tebliğ eder.
Mükellef bizzat veya vekâleten idarece belirtilen gün ve saatte verilen
adreste uzlaşma görüşmelerini yapmak üzere hazır bulunur.
A.Yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanmış olması
durumunda;
a.Düzenlenen uzlaşma tutağı müştereken imzalanır ve uzlaşma tutanağının bir örneği mükellefe veya vekiline tebliğ edilir.
b.Uzlaşılan vergi ve ceza nedeniyle mükellef ve idare hiçbir mercie
başvuruda bulunulmaz ve dava açılamaz. Ancak vergi hatalarının düzeltilmesi bu kapsama girmez.
c.Uzlaşılan vergi ve ceza;
i.Uzlaşma tutanağının vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce
tebliğ edilmesi halinde kanuni ödeme zamanlarında,
ii.Uzlaşma tutanağı, ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten
sonra tebliğ edilmesi halinde, ödeme süresi geçenler tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde,
ödenmesi gerekir.
d. Ayrıca verginin normal vade tarihinden itibaren tarhiyat sonrası uzlaşma tarihine kadar geçen her ay için (ay kesirleri dikkate alınmaz) gecikme faizi ödenir.
e.Vergi ve cezaların yukarıda belirtilen sürelerde ödenmemesi uzlaşma
sonucunu değiştirmez ancak, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı AATUHK 51 nci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanır.
B.Yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanamamış olması
durumunda;
a.Düzenlenen tutanağa idarenin teklif ettiği tutarlar yazılarak müştereken imzalanır ve tutanağının bir örneği mükellefe veya vekiline tebliğ
edilir.
b.Uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın tebliğ tarihi itibariyle
dava açma süresi geçmiş veya 15 günden az bir süre kalmış olduğunda 15
gün içinde;
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i.Vergi mahkemesi nezdinde dava açılabilir veya,
ii.VUK’ nun 376 ncı maddesi yer alan ceza indirimden yararlanmak
üzere başvuruda bulunulur ve aşağıdaki 2 nci ayrımdaki sonuçlar geçerli
olur.
iii.Hiç bir şey yapmaz ( normal süre veya 15 günlük )süre sonunda vergi
ve ceza kesinleşmiş olur.
c.Uzlaşılamama tutanağının tebliğinden itibaren mükellef, dava açma
süresi sonuna kadar (dava açma süresi geçmiş veya 15 günden az kalmışsa
15 gün içinde) idarenin teklif ettiği vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde uzlaşma sağlanmış olur. Bu durumda yukarıda (A)
ayrımındaki sonuçlar geçerli olur.
Mükellefler uzlaşma görüşmelerinde bağlı oldukları meslek odasından
bir temsilci ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubunu bulundurabilir.
2.VUK’nun 376 ncı Maddesinde Yer Verilen Ceza İndirimden
Yararlanmanın Talep Edilmesi ve Sonuçları
Mükellef ihbarnameyi tebliğ aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde yer verilen ceza indiriminde yararlanmayı talep etmesi halinde;
a.Vergi aslı aynen, kesilen vergi ziyaı cezasının birinci defada yarısının,
müteakiben kesilenlerde üçte birinin ve usulsüzlük (vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları dahil) ile özel usulsüzlük cezalarında
üçte birinin indirilmesinden sonra kalan kısmın vadesinde (ikmalen, re’sen
ve idarece yapılan tarhiyata ilişkin ihbarname verginin vadesinden önce
tebliğ edilmiş olması halinde vade tarihinde, vade tarihinden sonra tebliğ
edilmesi halinde, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde, cezalar kesinleşme tarihinden itibaren bir ay içinde) veya 6183 sayılı kanun gereğince
teminat gösterilmek koşuluyla vade tarihinden itibaren üç ay içinde ödenir.
b. Ayrıca verginin normal vade tarihinden tahakkuk tarihine kadar geçen her ay için gecikme faizi ödenir.
c. Vergi ve cezalar yukarıda belirtilen süre içinde ödenmemesi veya
dava açılması durumunda indirilen ceza ilk haline dönüşür, yani mükellef
veya cezanın muhatabı bu maddede yazılı ceza indiriminden yararlanamaz.
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3.Vergi Mahkemesi Nezdinde Dava Açılması ve Sonuçları
Mükellef ihbarnameyi tebliğ aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde vergi
mahkemesi nezdinde dava açmış olması halinde;
A.Vergi mahkemesi kararının tarhiyatın terkin yönünde olması durumu
Vergi mahkemesin terkin kararı üzerine mükellef bakımından sonuç lehine gerçekleşmiş olması nedeniyle yapılacak her hangi bir işlem yoktur.
B.Vergi mahkemesi kararının tarhiyatın kısmen ve tamamen onanması
yönünde olması durumu
Mahkemenin tarhiyatı kısmen veya tamamen onaması kararı üzerine;
a.Kararın vergi mahkemesi tarafından vergi dairesine tebliğ tarihinden
sonra, vergi dairesi mahkeme kararı ile onanan vergi ve ceza için ikinci
(vergi ve ceza) ihbarnameyi düzenleyip mükellefe tebliğ eder.
Buna göre;
i.İkinci ihbarnamenin mükellefe tebliğinden itibaren bir ay içinde vergi
ve ceza ödenir.
ii.Ayrıca verginin normal vade tarihinden itibaren vergi mahkemesi kararının vergi dairesine tebliğ edildiği tarihe kadar geçen her ay için (ay
kesirleri dikkate alınmaz) gecikme faizi ödenir.
iii.Vergi mahkemesi kararına karşı mükellef dilerse bir üst mahkemeye
temyiz talebinde bulunabilir. Bu temyiz talebi ikinci ihbarname ile tarh
edilen vergi ve cezanın ödenmesine engel değildir. (Tehiri icra talepli başvurularda, tehir kararının verilmesi halleri hariç.)
C.Mükellefin vergi mahkemesine müracaatı yanı sıra tarhiyat
sonrası uzlaşma talebinde bulunması hali
Mükellefin tarh edilen vergi ve ceza için tarhiyat sonrası uzlaşma talebinden önce dava açmış olması durumunda dava, uzlaşmanın sonuca bağlanmasından evvel vergi mahkemesince incelenmez ve karara bağlanmaz.
Her hangi bir şekilde incelenmiş ve karara bağlanmış olması durumunda
bu karar geçersiz olur.
Tarhiyat sonrası uzlaşmanın vaki olmaması (gerçekleşmemesi) halinde,
durumun vergi dairesince mahkemeye bildirilmesi üzerine durdurulmuş
davanın görülmesine mahkemece devam edilir. Verilen karara göre yukarıda yer verilen (A) ve (B) ayrımında belirtilen açıklamalar geçerli olacaktır.
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4.Mükellefin Hiç Bir Aksiyonda Bulunmaması Durumu ve Sonuçları
Mükellef ihbarnameyi tebliğ aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde hiçbir aksiyonda bulunmadığı durumda bu sürenin geçmesi ile tarh edilen vergi ve ceza kesinleşir.
Bu şekilde kesinleşen vergi ve ceza;
i.Kesinleşme tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
ii. Ayrıca tarh edilen verginin normal vade tarihinden itibaren tahakkuk
tarihine kadar geçen her ay için (ay kesirleri dikkate alınmaz) gecikme
faizi ödenir.
iii. Kesinleşen vergi ve vergi ziyaı cezasının yukarıda belirtilen sürelerde ödenmemesi halinde, gecikilen her ay ve kesri için, 6183 sayılı AATUHK 51 nci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanır.
IV. SONUÇ
Mükellef nezdinde yapılan vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararı uyarınca yapılan tarhiyatlara ilişkin olarak düzenlenen vergi ve ceza
ihbarnamesinin mükellefe veya ceza muhatabına tebliğ edilmesi üzerine,
mükellef veya cezaya muhatapları tarafından alınacak aksiyonlar ile bu
aksiyonlara bağlı olarak gerçekleşecek sonuçlar yukarıda etraflıca açıklanmıştır.
KAYNAKÇA
T.C. yasalar (28.07.1953). 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete (8469 sayılı)
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TİCARET ŞİRKETLERİNDE BAKANLIK DENETİMİ VE
İLGİLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Soner ALTAŞ*
Öz
Ticaret şirketlerinin denetimi denildiğinde akla ilk olarak vergi denetimi ve sosyal güvenlik denetimi gelmektedir. Bankalar ve sigorta şirketleri
ise kendi özel mevzuatları çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerince denetlenmektedir. Uygulamada “şirket denetimi” denilince akıllara gelmeyen ve denetimlerin azlığı nedeniyle fazlaca
bilinmeyen bir denetim türü de TTK’da düzenleme ve denetleme yetkisi verilen Bakanlığın denetimidir. 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun
274. ve 556. maddeleri ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tanıdığı
anonim ve limited şirketleri denetleme yetkisi, 1 Temmuz 2012 tarihinde
yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda bütün ticaret
şirketlerini kapsayacak şekilde yer almış ve anılan yetki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na tanınmıştır. Bu çalışmada, ticaret şirketlerin Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabi işlemleri ile denetlenenlerin yükümlülükleri üzerinde ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler : Bakanlık denetimi, denetim elemanı, teftiş raporu, soruşturma raporu, inceleme raporu, fesih davası, adlî para cezası.
1. GİRİŞ
Denetim sayısının azlığı nedeniyle, uygulamada mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın anonim ve limited şirketleri denetleme yetkisinin
olduğu yeterince bilinmemekte idi. Oysa, 6762 sayılı eski Türk Ticaret
Kanunu’nun 274üncü maddesinin birinci fıkrasında “Anonim şirketlerinin muameleleri, bir tüzük ile tayin olunacak şekilde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ticaret müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim, bilançonun
açıklık ve doğruluk esasları çerçevesinde yapılacak incelemeyi de kapsar.
Diğer bakanlık ve kuruluşlarca anonim şirketleri ilgilendiren konularda
düzenleme yapılması halinde, Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bakanlık, bu
Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin tatbikatıyla ilgili olarak
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
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tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Ticaret sicili memurlukları tebliğ hükümlerine uymakla yükümlüdür.” denilmişti. Bu hükme binaen, anonim şirketlerin
denetimi, mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1972 yılında çıkarılan “Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük 1” hükümlerine göre yapılmakta idi. ETK’nın 556ncı maddesinin yollaması ile limited şirketlerinin
muameleleri de, mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı2 müfettişleri tarafından
denetleniyordu (ETK, m.274).
Eski TTK’da yer alan bu denetim, bütün ticaret şirketlerini3 kapsayacak şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011)
(TTK)4’nda korunmuş; denetim yetkisi ise 2011 yılında Bakanlıklarda
yapılan değişiklikler sonrasında 640 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı5’na verilmiştir. Bu amaçla,
TTK’nın 210uncu maddesinin birinci fıkrasında “Ticaret şirketlerinin, bu
Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir.” denilmiştir. Dolayısıyla, ETK döneminde
mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan şirket
denetimi, yeni dönemde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim eleman1 Anılan Tüzük, 12 Mart 2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır.
2 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2011 tarihli
ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
3 Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden
ibarettir(TTK, m.124/f.1).
4 Çalışmamızda, karışıklığa sebebiyet vermemek için, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanunu için Eski Ticaret Kanunu manasında ETK, 13 Ocak 2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için de TTK kısaltmaları kullanılmıştır.
5 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde
“Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” olarak geçmekle birlikte, 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2011 tarihli
ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın şirketlerle ilgili birimi olan
İç Ticaret Genel Müdürlüğü anılan Bakanlığın birimleri arasına dahil edilmiş, 26/06/2012
tarihli ve 6335 sayılı Kanunla da 6102 sayılı Kanunda geçen “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”
ibareleri de “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
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ları tarafından yerine getirilecektir6(TTK, m.210/f.1). İşte bu çalışmada,
ticaret şirketlerin (kollektif, komandit, anonim, limited, sermayesi paylara
bölünmüş komandit ve kooperatif şirket) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
denetimine tabi işlemleri ile denetim ilkeleri ve usulü üzerinde durulacaktır.
2. BAKANLIK DENETİMİNİN AMACI
TTK’nın 210uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Ticaret şirketlerinin,
bu Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim
elemanları tarafından denetlenir.” denildikten hemen sonra “Bu denetimin
ilkeleri ve usulü ile denetime tabi işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.” denilmiş; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da anılan yetki
çerçevesinde sözkonusu işlemleri, ilkeleri ve usulü “Ticaret Şirketlerinin
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 28.08.2012) (DY7)” ile düzenlemiştir
(TTK, m.210/f.1).
Anılan Yönetmeliğe göre; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılacak
denetimin amacı; ticaret şirketlerinin TTK’ya ve TTK uyarınca çıkarılan
düzenleyici işlemlere (tüzük, yönetmelik ve tebliğlere) uygun işlem yapmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, adıgeçen Bakanlıkça, ticaret şirketlerinin kuruluşundan sona ermelerine kadar gerçekleşen tüm işlemlerinin TTK’ya ve TTK’ya dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere
uygunluğu denetlenir, uygunsuzlukların giderilmesi için rehberlik edilir,
cezai sorumluluğu tespit edilenler yetkili makamlara, hukuki sorumluluğu
tespit edilenler de genel kurul gündemine alınıp görüşülmek üzere şirketin
yönetim organına bildirilir ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirler alınır(DY, m.4).
3. BAKANLIK DENETİMİNE KONU İŞLEMLER
Ticaret şirketlerinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine konu
işlemleri şunlardır:
6 Anılan fıkranın gerekçesinde “Birinci fıkra geleneğe uygun olarak Bakanlık düzeyinde yapılan ve daha çok mevzuatın doğru uygulanmasına odaklanmış olan denetlemeyi de
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına vermiştir.” denilmiştir. Bkz. 210. Madde Gerekçesi, Türk
Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No: 1/324, S. Sayısı: 96
7 Çalışmamızda, Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik için “Denetim Yönetmeliği” manasında DY kısaltması kullanılmıştır.
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a) Kuruluş işlemleri,
b) Ticaret siciline tescil ve ilan işlemleri,
c) Ticaret unvanına ve işletme adına ilişkin işlemler,
ç) Ticari defterlere ilişkin işlemler,
d) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri,
e) Şirketler topluluğuna, bağlılığa ve hakimiyete ilişkin işlemler,
f) Genel kurulun8 çağrılmasına, toplanmasına, karar almasına, görevlerine ve yetkilerine ilişkin işlemler,
g) Yönetim organının9 oluşumuna, toplanmasına, karar almasına, sorumluluğuna, görev ve yetkilerine yönelik işlemler,
ğ) Denetçinin seçilmesine ilişkin işlemler,
h) Şirket sözleşmesinin10 değiştirilmesine ilişkin işlemler,
ı) Paya ve sermaye koyma borcuna ilişkin işlemler,
i) Menkul kıymet işlemleri,
j) Sermayenin artırılması, azaltılması ve tamamlanması işlemleri,
k) Finansal tablolara, yıllık faaliyet raporlarına ve yedek akçelere yönelik işlemler,
l) Kâr, kazanç ve tasfiye payına ilişkin işlemler,
m) Elektronik ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin işlemler,
n) Sona erme ve tasfiyeye yönelik işlemler,
o) Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere konu işlemler.
Yukarıda sayılan işlemler, her bir ticaret şirketinin türüne göre ve bu
türe bağlı özellikleri göz önünde bulundurularak denetlenir(DY, m.5/f.2).
Kuruluşları ve faaliyetleri diğer kanunlarla düzenlenen ticaret şirketlerinin, yukarıda sayılan ancak ilgili kanunları uyarınca münhasıran yetkili
bakanlık, kurul, kurum veya kuruluş tarafından denetlenmesi hüküm altına
alınmayan işlem veya işlemleri de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabidir(DY, m.5/f.3).
8 Genel kurul; anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve kooperatif şirketlerdeki genel kurulu, kollektif ve komandit şirketlerdeki ortaklar kurulunu ve gereğinde
ortakların tümünü ifade eder(DY, m.3/d).
9 Yönetim organı; anonim şirketler ve kooperatif şirketlerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdürü veya müdürler kurulunu, kollektif, komandit ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi ifade eder(DY, m.3/h).
10 Şirket sözleşmesi; anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas
sözleşmeyi, kollektif, komandit ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini ve kooperatiflerde ana sözleşmeyi ifade eder(DY, m.3/g).
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4. DENETİM USULÜ
Ticaret şirketlerinin işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim
elemanları, yani Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ile Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı tarafından denetlenir(DY,
m.8/f.1).
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret şirketlerinin denetimine resen
veya ortakların yahut üçüncü kişilerin istem, ihbar ve şikayetleri üzerine
karar verebilir(DY, m.8/f.2).
Ticaret şirketlerinin işlemleri, şirketin merkezinde ve gerektiğinde şubelerinde veya ticari işletmesinde denetlenir. Ancak, denetimin belirtilen yerlerde yürütülmesine ilişkin koşulların yeterli ve uygun olmaması halinde denetim çalışmaları, denetim elemanının belirleyeceği yerde
sürdürülür(DY, m.8/f.3).
Denetim çalışmaları, ticaret şirketine ait teknolojik alt yapının yeterli ve
güvenli olması, denetim elemanınca şirket merkezinde denetim yapılmasına gerek görülmemesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı’nın da uygun görüşü üzerine kayıt ve belgelere elektronik ortamda erişim sağlanması suretiyle de gerçekleştirilebilir(DY, m.8/f.4).
Denetim elemanları, denetledikleri ticaret şirketiyle iştirak, hakim yahut bağlı şirket ilişkisi içinde olan ticaret şirketlerinin de denetime dahil
edilmesini gerekli görürlerse, durumu gerekçesiyle birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bildirmek ve bu konuda
izin istemek kaydıyla denetleyebilirler(DY, m.8/f.5).
5. BAKANLIK DENETİMİ SONUCUNDA DÜZENLENECEK
RAPORLAR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan denetimin
türüne ve konusuna göre aşağıdaki raporlar düzenlenir(DY, m.9/f.1):
a)Teftiş Raporu: Ticaret şirketlerinin belli bir döneme ait işlemlerinin, örnekleme ve amaca uygun diğer denetim teknikleri kullanılarak,
TTK’ya ve TTK’ya dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygunluğunun incelenmesi sonucunda düzenlenen rapordur.
b)Soruşturma Raporu: Denetim sırasında, kamu adına soruşturmayı ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğinin öğrenilmesi durumunda yetkili makamlara (Cumhuriyet Başsavcılıklarına) bildirilmek üzere düzenlenen rapordur.
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c)İnceleme Raporu: Teftiş ve soruşturma raporlarına konu olmayan
hususlarda düzenlenen rapordur.
Ticaret şirketlerinin, kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde
bulunduğunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca tespit
edilmesi halindeyse, anılan Bakanlıkça fesih davası açılabilmesi için inceleme raporu düzenlenir(DY, m.9/f.3).
Denetim çalışmaları sonucunda aşağıdaki hususlara ilişkin yapılan
tespit ve önerilere ise teftiş veya inceleme raporlarında yer verilir(DY,
m.9/f.4):
a) İlgililerin hukuki sorumluluğunu gerektiren durumların genel kurul
gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulması.
b) İdari para cezalarının uygulanması.
c) Diğer bakanlık, kurul, kurum ve kuruluşların görev alanına giren ve
bunlar tarafından tedbir alınmasını veya denetim yapılmasını gerektiren
durumların yetkili birimlere bildirilmesi.
6. DENETLENENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ticaret şirketlerinin yönetim organlarının üyeleri (anonim şirketler ve
kooperatif şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdür
veya müdürler, kollektif, komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiler), yönetimle görevlendirilen kişiler, komiteler ve şirket çalışanları; gizli dahi olsa yazılı veya elektronik ortamda
tutulan her türlü defter, kayıt, dosya, tutanak ve belgeleri denetim elemanlarının (Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ile
Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı) talebi üzerine uygun süre içinde
vermekle, incelemelerine hazır bulundurmakla veya gösterecekleri yere
getirip denetim elemanınca gerekli görülmesi halinde tutanak karşılığında
teslim etmekle, onaylı örneklerini vermekle, tutanakları imzalamakla, tüm
bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak açmakla, elektronik
ortamda tutulan kayıtları okunabilir hale getirmekle, sözlü veya yazılı olarak sorulan hususlara ilişkin bilgileri ve cevapları vermekle, para ve para
hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermekle, sayılmasına
ve incelenmesine yardımcı olmakla, denetimin gereği gibi yürütülebilmesi için denetim elemanlarına görevleri süresince uygun bir çalışma yeri
sağlamakla, gereken yardımı ve kolaylığı göstermekle ve diğer önlemleri
almakla yükümlüdürler(DY, m.10/f.1).
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Bu amaçla verilecek uygun süre iki iş gününden az on iş gününden
fazla olamaz. Bu süre, ticaret şirketinin işlem hacmi, organizasyon yapısı ve denetimin kapsamı göz önünde bulundurularak denetim elemanınca
belirlenir ve yazılı veya sözlü olarak ilgililere bildirilir. Haklı sebeplerin
varlığı halinde bu süre denetim elemanınca uzatılabilir(DY, m.10/f.2).
Denetim elemanlarınca istenilen defter, kayıt ve belgeler ile bunlara
ilişkin bilgilerin belirlenen sürede verilmemesi veya eksik verilmesi ya
da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarının engellenmesi halinde,
bu fiillerden sorumlu olanlar denetim elemanlarınca yazılı olarak uyarılır.
Uyarı yazısında, verilen süre içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin TTK’nın 562nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca cezai sorumluluk gerektirdiği belirtilir. Söz konusu yazıyı tebellüğ etmekten kaçınan
veya uyarı yazısına rağmen verilen süre içinde yükümlülüklerini yerine
getirmeyenler hakkında ise kamu adına soruşturma ve kovuşturma yapılması için soruşturma raporu düzenlenir(DY, m.10/f.3).
TTK’nın 562nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile
bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait
olup olmadığına bakılmaksızın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu
denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha
ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde üçyüz günden
az olmamak üzere (6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar11) adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

11 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesinin birinci fıkrasında adlî para cezasının “beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde
yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı
olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesi”nden ibaret olduğu belirtilmiştir. TCK’nın bahsigeçen 52.
maddesinin ikinci fıkrasında ise bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarının en az yirmi,
en fazla yüz Türk Lirası olması hükme bağlanmış ve miktarın -bu alt ve üst sınırlar arasında- kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edileceği
ifade edilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, TTK’nın 210. maddesi gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarına bilgi ve belge vermeyenlere, 6.000 (300x20=6.000)
TL’den 73.000 (730x100=73.000) TL’ye kadar adlî para cezası verilir (TTK, m.562/f.4).
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7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BAKANLIK DENETİMİNE İLİŞKİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları vb.), kamuya yararlı dernekler, noterler, bankalar, sigorta şirketleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler,
denetimin gereği olarak, denetim elemanı (Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ile Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı) tarafından istenilen bilgileri, belgeleri, kayıtları ve raporları gerek elektronik ortamda gerekse de yazılı olarak vermekle ve gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdürler(DY, m.11).
8. ÖZET VE SONUÇ
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda mülga Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na tanınan anonim ve limited şirketleri denetleme yetkisi, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bütün ticaret şirketlerini kapsayacak şekilde korunmuştur. Ticaret şirketlerini denetleme yetkisi ise 640 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na
verilmiştir. Bakanlık denetimin amacı; ticaret şirketlerinin TTK’ya ve TTK
uyarınca çıkarılan düzenleyici işlemlere uygun işlem yapmalarını sağlamaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret şirketlerinin denetimine resen
veya ortakların yahut üçüncü kişilerin istem, ihbar ve şikayetleri üzerine
karar verebilir. Bakanlık denetimi, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ile Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı tarafından yerine getirilir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan denetimin
türüne ve konusuna göre teftiş raporu, soruşturma raporu veya inceleme raporu düzenlenir. Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde
veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu
tespit edilen şirketler hakkında ise, fesih davası açılabilmesi için inceleme
raporu düzenlenir. Tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan
defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı denetim elemanlarınca istenmesine rağmen vermeyenler veya
eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde 6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
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VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ANAYASA MAHKEMESİ’NE
BİREYSEL BAŞVURU YOLU
Volkan ERDOĞDU*
Öz
Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin
taraf olduğu protokoller kapsamında koruma altına alınan temel hak ve
özgürlükleri, yasama, yürütme veya yargı organlarının işlem veya kararları ile ihlal edilen bireylerin, bu ihlalin giderilmesi amacıyla Anayasa
Mahkemesine başvurması hakkına bireysel başvuru hakkı denilmektedir.
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliğe ile yürürlüğe giren düzenleme uyarınca, vergi kanunlarının kişiye
uygulanması sırasında kişi hürriyeti ve güvenliği, adil yargılanma hakkı,
hak arama hürriyeti, suç ve cezaların kanuniliği, mülkiyet hakkı, temel hak
ve hürriyetlerin korunması, eşitlik ve etkili başvuru hakkı gibi Anayasa
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülen hakların ihlal edildiği
iddialarıyla bireysel başvuru yoluna gidilmesi mümkün olup, temel hak
ve özgürlüklerin iç hukukta korunması amacıyla yürürlüğe konulan bireysel başvuru sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmadan
önce temel hak ve özgürlük ihlallerinin ulusal hukuk aşamasında giderilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, bireysel başvuru yoluna gidilebilecek
vergi uyuşmazlıklarının kapsamının ne olduğu, başvurunun konu, süre,
zaman, yetki bakımından sınırları, başvuru şartlarının nelerden oluştuğu ve
başvuru sonucunda hangi kararların verilebileceği hususlarının incelenmesi makalenin özünü oluşturmaktadır.
GİRİŞ
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru; 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’un 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilmesiyle hukuk sistemimize girmiş yeni bir hak arama yoludur.

* Adana 1. Vergi Mahkemesi Hakimi
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Bundan böyle kişiler, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve
özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki
birinin ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru
yapabilirler. Vergi idaresinin ve vergi yargısının mükellefler ve diğer ilgililer nezdinde hak ihlalinde bulunması durumunda da başvurulabilecek
bireysel başvuru yolunun usul ve esasları, Anayasa Mahkemesince verilen
kararlar doğrultusunda bu makalede inceleme konusu yapılacaktır.
1. BİREYSEL BAŞVURUNUN TANIMI VE TEMEL
NİTELİKLERİ
Bireysel başvuru yolu, 12 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen referandumla kabul edilen 5982 sayılı Kanun’un 1982 Anayasası’nın 148. ve 149.
maddelerinde yaptığı değişiklikler ve Anayasa’nın Geçici 18. maddesi hükümleri ile hukuk sistemimize girmiştir.
30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un özellikle 45 ilâ 51. maddeleri bu
Anayasa hükümlerini daha somut hâle getiren düzenlemelere yer vermektedir.
12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa
Mahkemesi İçtüzüğü de bireysel başvurunun işleyişi konusunda oldukça
ayrıntılı hükümler içermektedir.
Bireysel başvuru; temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını
tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama
yolu olarak tanımlanabilir (Ekinci ve Sağlam, 2012, 9).
Bireysel başvuru, ikincil nitelikte bir kanun yoludur. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi, öncelikle tüm idare ve yargı mercilerinin görevidir. Zira
idare ve yargı mercileri bireysel hak ihlallerinin önlenmesinde daha etkin
konumdadırlar. Bu nedenle söz konusu şikâyetlerin Anayasa Mahkemesine
intikal ettirilmesinden önce ilgili mercilerin bu ihlalleri gidermeleri beklenir.
Bireysel başvuru, ek bir istinaf ya da temyiz yolu da değildir. Kanun
yolunda ortaya çıkan her türlü hukuka aykırılığın giderilmesi değil, ancak
Anayasa’da işaret edilen haklardan birinin ihlali iddiası, bireysel başvuruya konu olabilmektedir (Ekinci ve Sağlam, 2012, 10).
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2. BİREYSEL BAŞVURU ŞARTLARI
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun’un 45 ila 47. maddelerinde açıklanmış olunan bireysel
başvurunun en önemli ve öncelikle üzerinde durulması gereken maddi
şartları şunlardır:
2.1. Başvurucunun güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan
etkilenmesi:
Bireysel başvuru yoluna, yalnızca temel hakkın ihlalinden şahsen mağdur durumda bulunan kişi gidebilecektir.
Ayrıca, hak ihlalinin temelinde bulunduğu iddia edilen işlemin başvuru
anında mevcut olması, başvuru anında var olan bir tehlikeyi işaret etmesi
gerekmektedir.
2.2. İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kanunlarda
öngörülmüş olan idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının başvurucu tarafından tüketilmesi:
Temel anayasal haklarından birinin ihlal edildiğini iddia eden herkes,
ilk önce bu alanda asıl görevli olan diğer idari ve yargısal mekanizmaları harekete geçirecek ve burada bir çözüm bulamaması hâlinde, iddiasını
Anayasa Mahkemesi önüne taşıyabilecektir.
Ayrıca, kişiler, hak ihlali iddialarını öncelikle ilk derece mahkemeleri
ve yüksek mahkemeler önünde ileri sürmüş olmalıdırlar. Diğer yargı organları önünde hak ihlali iddialarının karşılık görmemesi hâlinde kişiler
ancak bu yola başvurabilirler. Bu nedenle diğer yargı mercilerine bu hak
ihlali iddialarını değerlendirme ve gerektiğinde ihlalin sonuçlarını giderme
imkânı tanınmaksızın yapılacak bireysel başvuru reddedilecektir.
2.3. Başvurunun anayasal açıdan önem taşıması:
Anayasal önem kriteri ile Anayasa Mahkemesi, temel hakları korumada esas görevin genel mahkemelere ait olduğunu, kendisinin rolünün
Anayasa’yı yorumlamak, temel ilkeleri belirlemek ve genel mahkemelerin
bu konudaki uygulamasını gözetmek olduğunu kesin bir şekilde belirtmektedir. Buna göre, başvuruya sebep olan ihlalin ciddi boyutta olması veya
başvurucuyu esaslı biçimde etkilemiş olması gerekmektedir (Ekinci ve
Sağlam, 2012, 24).
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Bireysel başvurunun şekli şartı ise; başvurunun Bireysel Başvuru Formu
kullanılarak veya başvuru formunda bulunması gereken bütün bilgileri içeren ve aynı formatta olan bir dilekçeyle yapılmasının zorunlu olmasıdır.
Bu formda istenen bilgiler, tam ve okunaklı bir şekilde doldurulmalı ve
başvurucu tarafından imzalanmalıdır. Başvurucunun şayet bir avukatı ya
da kanuni temsilcisi varsa form bunlar tarafından imzalanır.
3. BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİ
6216 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca
Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceleyebilecektir.
Dolayısıyla 23 Eylül 2012 tarihinden önce kesinleşen kararların Anayasa
Mahkemesi tarafından incelenebilmesi mümkün değildir.
Bu durumu dikkate almaksızın Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmak amacıyla gönderilen dilekçeler, zaman yönünden yetkisizlik nedeniyle reddedilecektir.
Bireysel başvurunun, kanunlarda zorunlu idari ve yargısal başvuru yolları öngörülmüşse, bu yolların tamamının “tüketildiği tarihten”, “başvuru
yolu öngörülmemişse ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren” 30 (otuz) gün
içinde yapılması gerekir1. Bu süreyi aşan başvurular başkaca bir inceleme
yapılmaksızın reddedilir.
4. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BİREYSEL BAŞVURU
YOLU
6216 sayılı Kanun’un 45/1. maddesine göre, bireysel başvuru,
Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu Protokoller kapsamındaki
herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlalinden dolayı mağdur olduğunu
iddia eden kişiler tarafından yapılabilir. Buna göre, Anayasa’da yer almayan hakların ihlal edildiği iddiasıyla başvuru yapılması mümkün olmadığı
gibi, Anayasa’da düzenlenmiş olup, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
buna ek Türkiye’nin taraf olduğu Protokoller kapsamında yer almayan hak
ve özgürlükler için de bireysel başvuru yolu kapalıdır.
1 30/3/2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Bireysel başvuru usulü” kenar başlıklı 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası.
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Öte yandan, vergiye ilişkin yasama işlemleri ile düzenleyici vergisel
işlemler aleyhine de doğrudan bireysel başvuru yapılması mümkün değildir. Vergi yasalarına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın
yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusuna
girmemektedir.
Vergi mükellef veya sorumlusu gerçek ve tüzel kişilerin bireysel başvuruda bulunması mümkün iken; kamu tüzel kişileri kapsam dışında bırakılmıştır2.
Ayrıca, bireysel başvuru ihlale neden olduğu ileri sürülen kamu gücü
işlemleri aleyhine yapılabilir. Bireysel başvuru konusu kamu gücü davranışı bir eylem ya da işlem şeklinde olumlu bir davranış olabileceği gibi
(haksız yere tesis edilen haciz işlemi, satış işlemi vs.), yapılması gereken
bir işlem ya da eylemin yapılmaması biçiminde (haksız yere tahsil edilen
verginin iade edilmemesi) olumsuz bir davranış da olabilecektir.
Bu durumda, vergi idaresi işlemleri, eylemleri ve ihmalleri ile vergi yargısı
kararlarından kaynaklanan hak ihlalleri aleyhine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmak mümkündür (Yaltı, 2012, 197).
Öte yandan, anayasa mahkemelerine yapılan bireysel başvuru ile
AİHM’e yapılan bireysel başvuru birbirinden farklıdır. AİHM’e bireysel
başvuru, Sözleşme’ye taraf olmanın doğal sonucu olup taraf oldukları sürece devletlerin bu yola başvurmayı engellemeleri mümkün değildir.
Ülkemizde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun başlamasıyla birlikte bireyler Anayasa Mahkemesine başvurabilecekleri gibi diledikleri takdirde AİHM’e de başvurabilirler, buna engel bir düzenleme
yoktur. Bununla beraber, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, iç
hukukun bir parçası hâline geldiğinden, AİHM’e başvurmadan önce kullanılması gereken bir yol olarak ortaya çıkmaktadır.
Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuru sonucunda verilen
kararın, hak ihlalini ortadan kaldırmadığı ve mağduriyetin devam ettiği
düşünülüyorsa, bu karardan sonra ilgililerin AİHM’e başvurmasına bir engel bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, nihaî olarak AİHM’e başvurmak
mümkündür.

2

6216 sayılı Kanunun 46/2. maddesi.
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4.1. Vergisel Alanda Bireysel Başvuru Kapsamına Giren Hak
İhlalleri
Devletlerin vergilendirme yetkisi tartışmasızdır. Vergilendirme konusunda devletlerin geniş bir takdir alanı olduğunu da kabul etmek gerekir. Ancak vergi kanunlarının kişiye uygulanması sırasında temel hak ve
özgürlüklerin de gözetilmesi gerekmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin
kamu gücü tarafından ihlal edilmesi halinde, bireysel başvuru hakkının doğacağı da açıktır.
Bu bağlamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılan davalara
bakıldığında, vergi kanunlarının kişiye uygulanması sırasında kişi hürriyeti
ve güvenliği, adil yargılanma hakkı, hak arama hürriyeti, suç ve cezaların
kanuniliği, mülkiyet hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması, eşitlik ve
etkili başvuru hakkına ilişkin ihlallerin olduğu görülmektedir.
Ancak, kamu giderlerinin finansmanı için alınması gereken vergilerin mükellefler tarafından rızaen ödenmemesi durumunda zorla tahsili
için mükelleflerin malvarlığına dolayısıyla mülkiyet hakkına devlet tarafından yasal müdahalelerde bulunulması kaçınılmaz olduğundan, mülkiyet hakkına ihlallerden kaynaklanan uyuşmazlıklar Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinde açılan davaların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.
Örneğin, vergi iadesinin zamanında yapılmaması veya haksız tahsil edilen verginin vergi idaresi tarafından mükellefe iadesinde faiz ödenmemesi
kişilerin mülkiyet hakkını sınırlandıran bir ihlal olarak değerlendirilebilmektedir (Şimşek, 2010, 325). Aynı şekilde, bireysel ve aşırı külfet getiren, bazı kişiler üzerinde merkezileşen, vergi mükellefinin mali durumunu
temelden sarsan, ticari faaliyetini aksatan, ticari itibarını zedeleyen önlemlerin, keyfi ve dayanaktan yoksun, mevzuatta açıkça öngörülmeyen uygulamaların mülkiyet hakkının ihlali olarak Anayasa Mahkemesine bireysel
başvuruya konu edilmesi mümkündür.
Ayrıca, mükellefin vergi uyuşmazlığı konusunda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, uyuşmazlığın makul sürede çözümlenmediğini ya da
vergi cezaları konusunda kanunilik ilkesinin gerçekleşmediğini iddia etmesi de pekâlâ mümkündür.
Buna göre, haksız vergi uygulamalarıyla, Anayasa’da yer alan temel
hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek
Türkiye’nin taraf olduğu Protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu
gücü tarafından ihlal edildiğini düşünen kişiler, idari ve yargısal başvu104
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ru yollarını tüketmelerine karşın sonuç alamamaları halinde, Anayasa’nın
148. maddesinden hareketle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda
bulunabileceklerdir.
4.2. Bireysel Başvurunun Anayasa Mahkemesince İncelenmesi
Anayasa Mahkemesince bireysel başvurular öncelikle kabul edilebilirlik yönünden incelenir. Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi aşamasında, başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu gördükleri tedbirlere re’sen veya başvurucunun talebi
üzerine karar verebilir.
Anayasa Mahkemesinin incelemesi, yargı kararına temel oluşturan
maddi olguların veya olaya uygulanacak kuralın belirlenmesini ya da kararı veren hâkim veya hâkimlerin takdir yetkisinin değerlendirilmesini
içermez. Mahkeme kararlarının Anayasa’da işaret edilen temel haklara
ilişkin olmayan yönlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi
de söz konusu değildir. Örneğin; vergi davasında, vergiye tabi kazancın
bulunmadığı veya vergi borcunun zamanaşımına uğradığı gibi iddialar
olağan kanun yollarında gözetilmesi gereken hususlara ilişkin iddialardır.
İnceleme, sadece başvurucunun anayasal temel hak ihlali iddiasının doğruluğu üzerindedir. Bu da, Anayasa Mahkemesi önüne getirilen mahkeme
kararlarının belirli konularla sınırlı olarak incelenebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, olağan kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara
yönelik iddiaları içeren bir başvuru, Anayasa Mahkemesince öncelikle ve
başvurunun esasına girilmeksizin reddedilir.
Esas inceleme sonunda, Anayasa Mahkemesi, kamu işlemiyle bir temel hakkın ihlal edildiğini tespit ederse, öncelikle bu ihlalin giderilmesi
için yeniden yargılama yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar yoksa başvurucu lehine
uygun bir tazminata hükmedilebilir. Yeniden yargılama yapılması hukuki bir gereklilik ise ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için Anayasa
Mahkemesi dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. İlgili mahkeme, Anayasa
Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargılama yapar ve mümkünse dosya üzerinden
ivedilikle karar verir.
Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi somut olay bağlamında başvurucunun Anayasa’da işaret edilen haklarından birinin ihlal edilip edilmediği
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yönünden bir denetim yapmakla yükümlüdür. İhlalin tespiti hâlinde de
bunun ortadan kaldırılması için alınması gerekli tedbirlere hükmedebilecektir.
4.3. Bireysel Başvuruya İlişkin Anayasa Mahkemesince Verilen
Kararlar
Şu ana kadar, vergi ihtilaflarına ilişkin yapılan bireysel başvuruların esasına ilişkin verilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanmış Anayasa Mahkemesi
kararına rastlanmamakla birlikte, katma değer vergisinin iadesine ilişkin
uyuşmazlıkta hak ihlali bulunduğu iddiasıyla yapılan bir başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince; 6216 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin
(8) numaralı fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından
yetkisinin başlangıcı 23/9/2012 tarihi olup, Mahkemenin, ancak bu tarihten sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılan bireysel
başvuruları inceleyebileceği, anılan tarihten önce kesinleşmiş nihai işlem
ve kararları da içerecek şekilde yetki kapsamının genişletilmesinin mümkün olmadığı açıklanarak, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak açılan
davada vergi mahkemesince verilen dolayısıyla iç hukuk yolunu tüketen
nihai kararın Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından yetkisinin başladığı 23/9/2012 tarihinden önce kesinleştiği gerekçesiyle başvurunun, diğer
kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin “zaman bakımından
yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildiği görülmüştür (Anayasa Mahkemesinin 5.3.2013 tarih ve 2012/73 sayılı kararı ).
Aynı şekilde, Anayasa Mahkemesince kamu tüzel kişisi tarafından yapılan başvurunun kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle (Anayasa
Mahkemesinin 5.3.2013 tarih ve 2012/743 sayılı kararı), başvuru konusu işleme karşı idari ve yargısal kanun yollarının tamamı tüketilmeden
yapılan bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketilmemiş olması
nedeniyle(Anayasa Mahkemesinin 5.3.2013 tarih ve 2012/74 sayılı kararı),
doğrudan ve soyut olarak yasama işlemlerinin iptali talebini içeren başvurunun “konu bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez olduğuna
karar verildiği görülmektedir.
Anayasa Mahkemesinden ilk çıkan kararlar göstermektedir ki, bireysel başvuru yoluna gidilmeden önce kabul edilebilirlik şartlarının mevcut olup olmadığının araştırılması ve şartların müspet olması durumunda
bireysel başvuru yolunun tercih edilmesi gerekir. Aksi takdirde Anayasa
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Mahkemesince kabul edilemezlik kararı verilmesinin yanı sıra, bireysel
başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit edilen başvurucular aleyhine, yargılama giderlerinin dışında, ayrıca ikibin Türk Lirasından fazla
olmamak üzere disiplin para cezasına hükmedilebileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır3.
SONUÇ
Vergilendirme işlemlerinden dolayı hak kaybına uğradığını düşünen
kişi veya kurumların vergi idaresi ve yargısı nezdinde de haklarına kavuşamamaları durumunda, Avrupa İnsan Mahkemesine başvurmalarından önce,
iç hukuk yollarının tüketilmesi açısından zorunlu hale getirilen bireysel
başvuru yolu ile Anayasa Mahkemesine başvurmaları, 12 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen referandumla kabul edilen 5982 sayılı Kanun’un 1982
Anayasası’nın 148. ve 149. maddelerinde yaptığı değişiklikler ile mümkün
hale gelmiş bulunmaktadır.
Devletin vergilendirme yetkisini kullanması sırasında, yükümlüler nezdinde Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu Protokoller kapsamındaki herhangi birini ihlal etmesi durumunda, söz konusu hakların ihlali ile sınırlı olmak üzere mağdur olan kişiler tarafından Anayasa
Mahkemesine bireysel başvuru yoluna gidilebileceği halde, vergiye ilişkin
yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılması mümkün olmayıp, vergi yasalarına ilişkin Anayasa
Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusuna girmemektedir.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, olağan vergi yargısı yollarının tüketilmesi koşuluna bağlı olarak uygulandığı için, vergilendirme
işlemleri bakımından, ilk derece vergi mahkemelerince verilen kararlarından sonra Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay için öngörülen kanun yollarının tüketilmesi şarttır.
Başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince, vergilendirme işlemleri
ile ilgili olarak bir temel hakkın ihlal edildiği ya da edilmediği yönünde iki
tür karar alınmaktadır. Vergisel işlemde ihlal bulunmadığı kararı, işlemin
Anayasa’ya uygunluğunun tespiti anlamına geldiğinden kişilerin hakları
üzerinde bir değişiklik meydana getirmemektedir. Ancak bir temel hakkın
3

6216 sayılı Kanunun 51. Maddesi.
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ihlalinin tespiti kararı ise yeni bir durum ortaya çıkardığından Anayasa
Mahkemesinin ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması
gerekenlere de hükmetmesi gerekir.
Anayasa Mahkemesince vergilendirme işlemlerine karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin ilk verilen kararlar, genelde başvuruların kabul edilemezliğine ilişkin olup, henüz Anayasa’da düzenlenmiş olan temel hak
ve özgürlüklerin ihlal edildiğine ya da ihlal edilmediğine yönelik esasa
ilişkin verilmiş bir kararın bulunmadığı görüldüğünden, ilgililerin bireysel
başvuru yoluna gitmeden önce vergi ihtilafına ilişkin kabul edilebilirlik
şartlarının (zaman, konu, yetki vb. yönlerinden) mevcut olup olmadığını
araştırmaları kendi lehlerine olacaktır.
Öte yandan, Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuru sonucunda verilen kararın, vergisel işlemlere ilişkin hak ihlalini ortadan kaldırmadığı ve mağduriyetin devam ettiği düşünülüyorsa, bu karardan sonra
ilgililerin AİHM’e başvurmasına bir engel bulunmamaktadır. Başka bir
ifadeyle, nihaî olarak AİHM’e başvurmak mümkündür.
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