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SUNUŞ
Sayın meslekdaşlarımız ve okurlarımız, bu sayımızda da mesleğimizle ilgili sorunlara yanıt bulmak ve bilgi dağarcığımızı arttırmak amacıyla
farklı konularda hazırlanan makaleleri görüşlerinize sunuyoruz.
Her geçen gün bizleri bireysellikten kurumsal olmaya yönelten mesleki
ihtiyaçlarımız, edindiğimiz bilgi ve tecrübenin önemini fazlasıyla ön plana
çıkarmaktadır. Yeni uzmanlık alanlarımızı belirleme ve belirlenen bu hedeflere ulaşmada edinilen bu bilgileri meslek hayatımıza hangi ölçüde alabiliyorsak, başarıya ulaşma da bizler için o kadar rahat ve kolay olacaktır.
Şeffaf, güvenilir finansal tablolara duyulan ihtiyacın global ekonominin
gerekliliklerine göre, giderek arttığı günümüzde ihtiyaç duyulan finansal
tabloların uluslararası uygulamalara yönelik hazırlanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi mesleğimizin geleceği ile ilgili yol haritasını belirlemektedir. Bu nedenle ihtiyaçlarımıza uygun eğitimlerin alınması, yazılı
kaynakların içeriği ve bunların değerlendirilmesi her zamankinden daha
önemli hale gelmektedir.
Bu sayımızda sizlere Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
yönelik uygulamaların farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiği,Türk Ticaret Kanunu’nun işaret ettiği konuların dikkate alındığı, kontrol edilen
yabancı kurum kazançlarının vergi rekabetine etkisi ile güncel SGK uygulamalarının yer bulduğu hakemli ve hakemsiz makalelere yer veriyoruz.
Dergimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm değerli yazar ve hakem
hocalarımız ile meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, meslek yaşamınızda
edindiğiniz bilgi ve becerilerinizin artarak devam etmesini diliyoruz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

EYLÜL - EKİM 2013

33

4

MALİ

İÇİNDEKİLER

ÇÖZÜM

Yolda kalmak mı, hedefe ulaşmak mı?
Yahya ARIKAN

7

HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Yönelişin Kültür 		
Bağlamında Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. İdiris VARICI
Yrd. Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMIR
15
İşletmelerin Ağır Hasarlı (Pert) Araç Satışlarında Muhasebe
Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YAŞAR

43

Türkiye’de Kamu Ve Özel Yatırımlar Arasındaki İlişkinin
Ampirik Analizi: Dışlama Etkisi (1980-2010)
Yrd. Doç. Dr. Sevinç Yaraşır TÜLÜMCE
Arş. Gör. Selçuk BUYRUKOĞLU

59

2022 Sayılı Kanuna Göre Engelliliğin Tespiti Ve Engelliliğe Dayalı
Aylıkların Bağlanması İşlemleri
Mehmet Zülfi CAMKURT

79

HAKEMSİZ YAZILAR OPINION PAPERS
Anonim ve limited Şirketlerde Birinci Temettünün Ödenmesi
Zorunlumudur?
Soner ALTAŞ

119

Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların
Müzakeresinin Ertelenmesi
Mustafa YAVUZ

127

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Topluluğunda
Sorumluluk Kavramı
Ufuk ÜNLÜ

139

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması
Metin EREN

145

EYLÜL - EKİM 2013

5

MALİ

ÇÖZÜM

İÇİNDEKİLER

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Zararlı Vergi
Rekabetine Etkisi
Cansın DEĞIRMENCIOĞLU

163

SGK’nın “Nace Kodu” Hatasını Farkeden Bağ-Kur’lular
Ödediği Primleri Geri Alıyor
Vakkas DEMIR

171

Yabancı Bir Ülkedeki Çalışmalarından Dolayı Malullük Veya
Yaşlılık Aylığı Almakta Olanların Sigortalılığı
Ayhan BOSTAN

177

Yüzde Usulü İle Ücret Karşılığında Çalışma
Cem BALOĞLU

185

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarında Teminat Olarak
Gösterilen Taşınır-Taşınmazlar Ve Değer Tespiti
Mikail KILINÇ

191

Şirket Ortaklarının Sigortalılığının Başlangıcı, Sgk’ya Bildirimi Ve
Şirket Ortaklarının, Ortağı Oldukları Veya Bir Başka İşyerinde
4/A Kapsamında Sigortalı Bildirilmesi
Murat ÖZDAMAR - Erden ÇAKAR
197

6

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Denetimlerini Engelleme Suçu
Ve Sonuçları
Bünyamin ESEN

213

Pratik Bilgiler

221

Yazım Kuralları

269

EYLÜL - EKİM 2013

MALİ

ÇÖZÜM

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKETLER
TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK KAVRAMI
Ufuk ÜNLÜ*
I. GİRİŞ
Şirketler topluluğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticaret hukuku
sistemimize girmiş bir kavramdır. Holding ya da grup şirketleri kavramları yerine şirketler topluluğu kavramı tercih edilmiştir. Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nda “şirketler topluluğu” teriminin kabul görmesinin nedeni, bu
kavramın hukuki olması, kavramı tanıtma gücünün bulunması ve toplumda yaygınlık kazanmış olmasıdır(Akbulak, 2011,262).
Şirketler topluluğuna ilişkin olarak dünyada, şirketler topluluğun aktörleri olarak ya işletme esası (Federal Almanya gibi..) ya da sermaye şirketleri esası olmak üzere iki temel sistem öngörülmüş, Türk hukukunda
işletme kavramının sınırlarının çok geniş olacağından hareketle şirketler
topluluğu sermaye şirketleri esasına dayandırılmıştır(KOSGEB, 2011, 1).
Yeni Kanun’da şirketler topluluğu hâkim ve bağlı şirket mantığı üzerine
kurulmuştur. 6102 sayılı Kanun’un 195’inci maddesine göre, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; oy haklarının
çoğunluğuna sahipse veya şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında
karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçiminisağlayabilmek
hakkını haizse veya kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek
başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte,oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme
gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altındatutabiliyorsa,birinci şirket
hâkim, diğeri bağlı şirket olarak adlandırılır.
Bu çalışmada, ekonomik ve yasal avantajları nedeniyle sayıları gün
geçtikçe artan şirketler topluluğu içerisindeki şirketlerin, hâkimiyet alanlarına ilişkin sorumlulukları üzerinde durulacak ve gerekli açıklamalar yapılacaktır.

*

Başbakanlık Müfettiş Yrd. Başbakanlık Teftiş Kurulu
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II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİMİYETİN HUKUKA
AYKIRI KULLANILMASI HALİNDE SORUMLULUK
Şirketler topluluğu içerisinde en önemli unsur hâkimiyettir. Bir ticaret
şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir
yolla hâkimiyeti altındatutabiliyorsaşirketler topluluğunu meydana getirme şartı oluşmuş demektir. Ayrıca bir ticaret şirketinin başka bir ticaret
şirketinin paylarının çoğunluğunaveya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin
varlığınakarinedir. Bununla beraber, bir hâkim şirketin, bir veya birkaç
bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması, dolaylı hâkimiyettir.
Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla
birlikte şirketler topluluğunu oluşturur.Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler
yavru şirket konumundadır.
Hâkim ve bağlı şirketlerin mevzuat gereği üzerlerine düşen bazı sorumluluklar vardır. Öncelikle hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba
uğratacak şekilde kullanamaz. Özellikle bağlışirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; kârını azaltmaya
ya da aktarmaya;malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklaryüklenmeye;
ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak,durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini
olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacakönlemleri almaktan kaçınmaya yöneltemez; ancak kayıp, o faaliyet
yılı içinde fiilen denkleştirilsin veya kaybın nasıl ve nezaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete
denk değerde bir istem hakkıtanınmalıdır.
Her hukuka aykırı kullanmada olduğu gibi, buradaki hukuka aykırı
kullanmaya da sonuç bağlanmıştır. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılmasının belirlenmesi ve hükümlerinin gösterilmesi Türk hukukunda yenidir.
6102 sayılı Kanundaki düzenleme Türk sorumluluk hukukuna yeni ufuk
ve boyut kazandırmakta, hukuka bağlılığı vurgulamaktadır.Hukuka aykırılık, hâkimiyetin kullanılması ve uygulanması bağlamından doğmaktadır.
Hukuka aykırılık, işlemin, alınan kararın veya uygulanan ya da uygulanmasından kaçınılan önlemin bağlı şirketin kaybına sebep olmasından ve
şirkete, paysahiplerine ve şirket alacaklılarına zarar vermesinden ve şirket
yönünden haklı bir sebebi bulunmamasından kaynaklanmaktadır.
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Yukarıda belirtilen fiilen denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine
getirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmaz ise, bağlışirketin her pay sahibi, hâkim şirketten ve onun, kayba sebep olan, yönetim
kurulu üyelerinden, şirketin zararını tazminetmelerini isteyebilir. Hâkim
istem üzerine veya resen somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, tazminat yerine davacı pay sahiplerinin paylarının hâkim şirket tarafından
satın alınmasına veyaduruma uygun düşen ve kabul edilebilir başka bir
çözüme karar verebilir.
Diğer taraftan, alacaklılar da, şirket iflas etmemiş olsa bile, şirketin zararının şirkete ödenmesini isteyebilirler. Kayba sebebiyet veren işlemin,
aynı veya benzer koşullar altında, şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına
uygunolarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından dayapılabileceği veya
yapılmasından kaçınılabileceğinin ispatı hâlinde tazminata hükmedilemez.
Öngörülen davaların açılabilmesinin şartı, süresi içinde denkleştirmenin yerine getirilmemesi veya süresi içinde bu konuda şirkete bir talep hakkı tanınmamasıdır. Dava hakkı, şirkete tanınmamış, bunun yerine
pay sahipleriyle şirket alacaklılarına bu olanak sağlanmıştır. Bunun sebebi
hukukî gerçekçiliktir. Çünkü, şirketin bu davayı hâkim şirkete karşı açıp
samimiyetle izleyebileceği konusunda şüpheye düşülmüştür. Kökleşmiş
uygulama da bu şüpheyi destekler niteliktedir. Ayrıca bağlı şirket yönetim
kurulunu, hâkim şirket ve yönetim kurulu ile karşı karşıya getirmenin doğru bir hukuk politikası olmadığı inancı ağırlık kazanmıştır.
Hâkimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebibulunmayan, birleşme, bölünme,
tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme
değişikliği gibiişlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip tutanağa geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardakikararlarına yazılı
olarak itiraz eden pay sahipleri; hâkim teşebbüsten, zararlarının tazminini
veya paylarının varsa en az borsadeğeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa
veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya genel kabulgören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını
mahkemeden isteyebilirler. Değer belirlenirken mahkemekararına en yakın
tarihteki veriler esas alınır. Tazminat veya payların satın alınmasını istem
davası, genel kurul kararınınverildiği veya yönetim kurulu kararının ilan
edildiği tarihten başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.
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Hâkimiyetin kullanılması sebebiyle bağlı şirkette yapılan bazı işlemlere
muhalif olan paysahipleri, muhalif oldukları işlemin doğurduğu zararların giderilmesini isteyebilecekleri gibi, kendi paylarının şirket tarafından
satın alınmasını da dava edebilirler. Türk hukukunda yeni olan bu dava,
hâkimiyetin kullanılması karşısında azınlıkta kalan ve hâkimiyetin kullanılış biçimine karşı çıkan paysahiplerine şirketten çıkış imkânı vermektedir.
Talep ve davanın şartı, karşı çıkılan işlemin bağlı şirket yönünden açıkça
anlaşılabilir bir haklı sebebin bulunmamasıdır.
Bahse konu dava açılınca, davacıların muhtemel zararlarını veya payların satın alma değerinikarşılayan tutardaki paranın teminat olarak, mahkemece belirlenecek bir bankaya mahkeme adına yatırılmasına karar verilir.
Teminat yatırılmadığı sürece genel kurul veya yönetim kurulu kararına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz. Davaların kötüniyetle açılması hâlinde davalı, uğradığı zararın müteselsilen tazmin edilmesinive mahkemeye teminat
yatırılmasını davacılardan isteyebilir. Ayrıca bağlı şirketin yöneticileri, bu
madde hükümleri dolayısıyla pay sahiplerine ve alacaklılara karşı doğabileceksorumluluklarının tüm hukuki sonuçlarının, bir sözleşme ile üstlenmesini hâkim teşebbüsten isteyebilir.
III. TAM HÂKİMİYET HALİNDE SORUMLULUK
Bir ticaret şirketi bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde yüzüne sahipse, hâkim şirketin yönetim
kurulu, topluluğun belirlenmiş ve somut politikalarının gereği olmak şartıyla, kaybına sebep verebilecek sonuçlar doğurabilecek nitelik taşısalar
bile, bağlı şirketin yönlendirilmesine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. Bağlı şirketin organları ise talimata uymak zorundadır.Tam hâkimiyete
ilişkin bu durum, somut olay gerçeğinin gereğine uygun olarak, mevcut
hukukumuz da dâhil birçok hukukta varolan gerçek düzen ve dogmatik düzen çelişkisini ortadan kaldırmaktadır. Bir şirket doğrudan veya dolaylı bir
şekilde bir diğer şirketin paylarına ve oy haklarının yüzde yüzüne sahipse
bağlı şirketin yönetim kurulu “tam bağlı” bir yönetim kuruludur. Tam bağlı
yönetim kurulu, hâkim şirketin veya şirketler topluluğunun politikalarına
ve talimatlarına uymak zorunda bulunan, aksi halde işini yitirecek olan
üyelerden oluşan bir kuruldur. Her gelen üye, aynı konumda olur. Bu konumdaki yönetim kurullarının şirketlerinin menfaatlerini hâkim şirketin
menfaatine üstün tutmaları gerektiğini kabul etmek ve aksi halde yönetim
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kurulu üyelerinin sorumluluğuna gitmek, gerçeğe gözleri kapayan, aldatıcı
ve yanıltıcı bir varsayımdır. Böyle bir yönetim kurulu yönünden uygun
olan çözüm, onların talimatları yerine getirmek zorunda bulunduklarını,
bundan dolayı şirketlerine ve paysahiplerine karşı sorumsuz olduklarını
kabul etmek, ancak şirket alacaklılarına dava hakkı tanımak, hâkim şirketi verdiği talimatlardan doğacak kayıplardan sorumlu tutmak düşüncesine
dayanarak bulunabilir. Düzenlemenin uygulanabilmesinin ikinci şartı, talimatın toplulukça belirlenmiş somut politikaların gereği olmasıdır. Ancak
istisnai olarak bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan, varlığını tehlikeye
düşürebilecek olan veya önemlivarlıklarını kaybetmesine yol açabilecek
nitelik taşıyan talimat verilemez.
Ayrıca hâkim şirket ve yöneticilerinin, verdikleri talimatlar dolayısıylabağlı şirkette oluşan kayıp, o hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya
zamanı ve şekli de belirtilerek şirkete denk bir istemhakkı tanınmadığı
takdirde, zarara uğrayan alacaklılar hâkim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerinekarşı tazminat davası açabilirler. Davalılar, krediden ve benzeri sebeplerden kaynaklanan alacaklarda, davacının,
denkleştirmenin yapılmadığınıveya istem hakkının tanınmadığını bilerek
söz konusu alacağı doğuran ilişkiye girdiğini veya işin niteliği gereği bu
durumubilmesi gerektiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilirler.
IV. SONUÇ
Hâkim ve bağlı şirket mantığı üzerine kurulan şirketler topluluklarının,
ekonomik ve yasal avantajları nedeniyle gün geçtikçe sayıları artmaktadır.
Bu açıdan şirketler topluluğu içerisinde en önemli unsur hâkimiyet ve bu
hâkimiyet alanına ilişkin sorumluluklardır. Hukuki ihtilaflara mahal vermemek adına bu sorumluluk alanlarının bağlı ve hâkim şirketlerce bilinmesinde fayda vardır.
KAYNAKÇA
Akbulak, Yavuz (2011). Yeni Bir Kurum: Şirketler Topluluğu.İstanbul: İSMMMO.
KOSGEB (2011). Şirketler Topluluğu (Hakim Şirket-Bağlı Şirket
İlişkisi). Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi, http://icerik.myenocta.com/
enocta/3985/docs/pdf_1.pdf
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VADELİ ÇEKLERDE REESKONT UYGULAMASI
Metin EREN*
1- GİRİŞ
26/12/1992 tarihinde yayınlanan 1 Seri no’lu Tebliğ ile mükelleflerin,
bilanço günü itibariyle alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutması
zorunlu hale getirilmiştir.(Özulucan,2008,1) Yine aynı tebliğde, bir önemli karara daha yer verilmiştir. Muhasebenin temel kurallarından biri olan
“Özün Önceliği” ilkesine dayanarak, mükellefler tarafından alınan veya
verilen ileri tarihli çeklerin alacak ve borç senetleri gibi değerlendirilmesi gerektiği ve neticesinde reeskonta tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.
Ancak uygulama süresinde, Maliye Bakanlığı 4 ve 6 seri no’lu Muhasebe
Sistemi Uygulama Tebliğleri ile 1994 yılından muhasebe standartlarının
yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçeçek zaman dilimi içerisinde ileri tarihli
olarak düzenlenen çeklere uygulanması gereken reeskont uygulanmasındaki zorunluluğu kaldırarak bu konuda mükellefleri serbest bırakmıştır.
Çalışmamızın konusunu, idare ile mükellefler arasında çoğu zaman ihtilaflara konu olan ileri tarihli olarak düzenlenen çeklere reeskont uygulamasının yeni dönemde çeklerin 5941 sayılı Yeni Çek Kanunu’nda yapılan
düzenlemelerle vade kavramını kazanmasıyla senetli alacak ve borçlar
gibi reeskonta tabi tutulmasının mümkün olup olmadığı tartışılmakta iken,
Maliye Bakanlığının 30.04.2013 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu
Sirküleri/64 no’lu Sirküleri kapsamında ileri tarihli düzenlenen çeklerde
reeskont uygulanmasına yönelik getirdiği yenilik ele alınacak. Son olarak
çalışmamızın daha iyi anlaşılabilirliğini sağlamak üzere konu ile alakalı bir
muhasebe işlemine yer verilecektir.
2- ÇEK KAVRAMI
Ticari hayatta güncel olarak büyük önem taşıyan çek, ilk olarak 19.
yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Zaten çek kelimesi de İngilizce “to
check” kelimesinden gelmektedir; hemen hemen bütün dillerde de aynı
şekilde telaffuz edilmektedir. Fransa’da ise çek ilk defa 1855 tarihinde
bir kanunla kabul edilmiş, Almanya’da yasal düzenlemeye kavuşması ise
1908’i bulmuştur.
*

Vergi Müfettişi
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Çeki genel olarak; kayıtsız ve şartsız bir bedelin ödenmesi için havaleyi içeren ve belirli şekil şartlarını taşıyan kıymetli evrak niteliğindeki bir
kambiyo senedi şeklinde tanımlayabiliriz.
Ülkemizde ise, çekin yasal çerçeveye oturması için 1926 yılını beklemek gerekmiştir. 1957 tarihli Türk Ticaret Kanunu ile çeke ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye yer verilmiş ve nihayet 1985 tarihli Çek Yasası, bu yasanın -özellikle çek hamilinin korunması yönünden-tamamlayıcısı olmuştur.
Ülkemizde, kambiyo senetleri TTK’nda poliçe, bono ve çek olmak üzere tahdidi olarak sayılmıştır. Çekin, TTK’nun “Kambiyo Senetleri” başlığını taşıyan dördüncü faslında düzenlenmesi, Türk hukukunda kambiyo
senedi olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur. Ancak, çekle ilgili
düzenlemelerin kambiyo senetleri başlığı altında poliçe ve bono ile birlikte
yer alması doktrinde sık sık eleştiri konusu edilmesine neden olmuştur.
Zira, “kambiyo taahhüdü” birer kredi muamelesi olan poliçe ve bonoda
yer alırken, ödeme aracı olan çekin keşidesi, anılan kavrama dahil değildir.
Çekin birinci temel niteliği yukarıda da belirttiğimiz üzere bir kıymetli
evrak türü olan kambiyo senedi olmasıdır. Bu sebeple kambiyo senetlerinin özelliklerini taşıyan çek; kanunen emre yazılı olup, sekle sıkı sıkıya
bağlı, mücerret bir miktar para alacağının ödenmesi borcunu ihtiva eder.
Çek hukuki niteliği itibariyle bir havaledir. Çek de poliçe gibi bir tedavül
senedidir. Ancak poliçenin aksine bir kredi vasıtası olmayıp, bir ödeme
vasıtasıdır. Çekin görüldüğünde ödenir olması, çekte vadenin bulunmaması, ibraz sürelerinin kısa tutulmuş olması ve çekte rehin cirosunun yapılamaması çekin bir ödeme aracı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çek,
bir ödeme aracı olarak poliçe ve bonodaki gibi kredi fonksiyonuna sahip
değildir.(Oğuzoğlu,1996,47) Çekin başka bir hususiyeti de yalnız banka
üzerine çekilmesinde görülür. Başka bir deyişle çekte muhatap bir banka
olmaktadır.
Bu kısa açıklamalar çerçevesinde çek, “Banka üzerine çekilebilen ve
kanunda belirtilen şekil şartlarına sıkı sıkıya bağlı ve havale kılığına
bürünmüş mücerret bir ödeme vaadidir.” şeklinde tarif edilir.(Kınalıoğlu,1999,259)
Nitekim Yargıtay, çekin bir ödeme aracı olduğunu belirterek, çekin ödemeden başka bir amaçla vermiş olan kişinin bu iddiasını ispatla yükümlü
olduğunu ifade etmiştir. Yüksek mahkemeye göre, “Bir ödünç sözleşmesinde ödünç veren, ödünç olarak vereceği parayı çekle öderse, bu çek bir
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ödeme aracı değildir, (Kredi aracıdır). Çek normal olarak bir ödeme aracı
olduğu için, bu olayda bir kredi aracı olduğunu ispatlamak ödünç verene
düşer” Görüldüğü üzere Yargıtay, çekin fonksiyonunu keşideci ile lehtar
arasındaki temel borç ilişkisine eğiliminde olduğundan bu görüş doğru
değildir. Çünkü, peşin para ile alınan malın bedelinin çekle ödenmesi ile
ödünç verilen bir paranın çekle ödenmesi arasında hiçbir fark yoktur ve çek
her iki halde de ödeme aracıdır.(Pulaşlı,1994,146)
3- İLERİ TARİHLİ ÇEK UYGULAMASI ve HUKUKİ DAYANAĞI
Uygulama da “sonraki tarihli çek” deyimi yerine “ileri tarihli çek” veya
“vadeli çek” deyimleri de kullanılmaktadır. Bir kısım tacirler, çekin hukuki
mahiyetine ters bir uygulama ile ileri tarihli çek uygulamasını başlatmışlardır. İşte, ileri tarihli çek, gerçekte düzenlendiği günden daha ileri bir
tarih taşıyan, gerçeğe aykırı keşide tarihli çekleri ifade eder.
Basit bir örnekle, (K)’nın, (L) lehine 27.05.2003 tarihinde bir çek keşide ettiğini varsaydığımızda, çek üzerine keşide tarihi olarak 27.05.2003
yazılırsa “normal çek”, 27.07.2003 yazılırsa “ileri tarihli çek” söz konusu olur.
Uygulamada, ileri tarihli çek düzenlemek amacıyla, çekte gerçek keşide günü yanında bir “vade günü” veya senedin üzerine “X tarihinde geçerli olacaktır”, “vade tarihinden önce muhatap bankaya ibraz edilemez”
şeklinde “vade kayıtları” yazılmaktadır. Önemle belirtelim ki, bu şekilde
düzenlenen çekler ileri tarihli çek değil, normal çek olup, üzerlerindeki
kayıtlar da yazılmamış sayılır.
Türk hukukunda ileri tarihli çeklerle ilgili hükümler, Türk Ticaret
Kanunu’nun 692. maddesinin 5. bendi, 707. maddesinin II. fıkrası ile 3167
sayılı Çek Kanunu’nun 4. ve 16. maddeleridir.
Çeklerde keşide gününün gösterilmesi zorunlu bir unsurdur (TTK
m.692/5). Keşide gününün bulunmadığı bir senet, kanunun aradığı diğer
bütün unsurlara sahip olsa dahi, çek niteliği kazanamaz (TTK m. 693/1).
Kanun koyucu çeklerde keşide günü olarak gösterilen tarihin, senedin gerçek keşide günü olmasını aramamıştır. Kanun koyucunun bu tutumu, ileri
tarihli çek düzenlenmesine olanak tanımaktadır.
Türk hukukunda ileri tarihli çek düzenlenmesini zımnen kabul eden asıl
madde, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesinin II. fıkrasıdır. Bu fıkrada, keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan
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bir çekin ibraz günü ödeneceği düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu fıkra ile,
bir çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden önce muhatap bankaya ibrazı
halinde karşılığı varsa ödeneceğini açıkça düzenleyerek, zımnen keşide
günü olarak gösterilen tarihten önce ileri tarihli olarak tedavüle çıkarılabileceğini ve bu tip bir senedin diğer yasal unsurlara sahip olması kaydıyla
çek sayılması gerektiğini ifade etmiştir.
3167 sayılı Çek Kanunu’nun 16. maddesi de, vadeli bir çekin üzerinde
yazılı keşide tarihinden önce muhatap bankaya ibrazında tamamen veya
kısmen karşılıksız çıkması halinde, karşılıksız çek sayılacağını ve bu çeki
düzenleyen keşideci hakkında cezaî ve hukukî takibat yapılabileceğini belirterek, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesinin II. fıkrası gibi, zımnen
Türk hukukunda ileri tarihli çekin düzenlenebileceğini teyit etmiştir. Yine
3167 sayılı Çek Kanunu’nun 4. maddesinin I. fıkrasında da, üzerinde yazılı
keşide tarihinden önce ibraz olunan bir çekin, “koşullara uygun ve karşılığının var olması durumunda” muhatap banka tarafından vergi kimlik
numarası saptandıktan sonra ödenmek mecburiyetinde olduğu düzenlenmiştir.
Sonuç olarak, Türk hukukunda ileri tarihli çek düzenlenebilmesini
açıkça kabul eden herhangi bir hüküm bulunmadığı, ancak yukarıda anılan
hükümlerin ileri tarihli çek düzenlenmesine zımnen cevaz verdiği, dolayısıyla bu tip çeklerin kanuna aykırı sayılmayacağı öğretide ileri sürülmektedir.(Çöl, 2004) Hal böyle olunca Ticaret Kanunumuzda çek, bono ve
poliçeden farklı olarak düzenlenmiş olsa bile uygulamada bono ve poliçe
gibi vadeli olarak kullanılmaktadır.(Gönen,2013,165)
3.1- İLERİ TARİHLİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ OLUP,
OLMADIĞI HAKKINDA VERİLEN YARGI KARARI ÖRNEKLERİ:
Vadeli olarak düzenlenen ve vade tarihinden önce tahsil edilmediği ihtilafsız olan çeklerin alacak senetleri gibi reeskonta tabi tutulmasında yasanın ruhuna aykırılık görülmediği hakkında; (Danıştay 3.Dairesi, Tarih
04.06.1998, Esas No:1997/671, Karar No:1998/2125) (Şişman, 2008, 36)
Vadeli olarak düzenlenen çeklerin 213 sayılı VUK’un 281. maddesi gereğince reeskonta tabi tutulması sonucu bulunan tutar kurum kazancından
indirilemeyeceğinden aksi yönde mahkeme kararında isabet görülmediği
hakkında; (Danıştay 4. Dairesi 10.06.2001, Esas No:2001/1399, Karar
No:2002/2405) Danıştay’ın bu yönde kararları olmasına rağmen aksi yön148
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deki kararlarının daha fazla olduğunu da hemen ifade etmemiz gerekir.
(Beyanname Düzenleme Kılavuzu, 2011, 1078)
04.04.2000 tarih ve E:1999/448, K:2000/145 sayılı Danıştay Vergi
Dava Daireleri Kurulu Kararı’nda; “çekin vade ve faiz kaydı taşımasının
yasal olarak mümkün bulunmadığı, uygulamada çekin çeşitli sebeplerle
vadeli düzenlenmiş olmasının adına çek düzenlenen mükellefin, ancak değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacaklar için uygulanması öngörülen 213 sayılı VUK’un 281’inci maddesindeki düzenlemeden
yararlandırılmasına olanak vermeyeceğine hükmedilerek vadeli çeklerin
reeskonta tabi tutulamayacağı” yönünde karar vermiştir.(Beyanname Düzenleme Kılavuzu, 2011,1078)
3.2- SERMAYE PİYASASI MEVZUATI AÇISINDAN VADELİ
ÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mali tablolara ilişkin uygulama standartlarının 26. maddesine göre, senetli alacak ve borçlar (vadeli çekler ve poliçeler dahil) ile 3 aydan daha
uzun vadeli senetsiz alacak ve borçların reeskont işlemine tabi tutulması
şarttır. Reeskont işleminde, söz konusu alacak ve borçlar için öngörülen
faiz oranı, bu yoksa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın iskonto oranı uygulanır.
Yine aynı maddeye göre, alacaklara ilişkin olarak ayrılan reeskont tutarları, gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar”;
borçlara ilişkin reeskont tutarları ise, “Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve
Kârlar” hesap gruplarında muhasebeleştirilir.
Yine anılan Tebliğin Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklama ile İlgili
Seri XI No:1 SPK tebliğinin I/A-3 Bölümünde, çek kavramının hukuki
ve iktisadi niteliğine ters düşmekle birlikte bunların vadeli olanlarının
bilançonun alacaklar bölümünde gösterileceği belirtilmiştir. Daha sonra
aynı tebliğin 14. maddesiyle de reeskonta tabi tutulmasının bir mecburiyet olarak uygulamaya başlanmıştır. Bu uygulama, SPK’ya tabi işletmeler
tarafından uygulanacak, ancak VUK hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle hesaplanan reeskont tutarları vergi matrahı ile ilgilendirilmeyecektir. Reeskonta tabi tutulması nedeniyle oluşan bu gider, Kanunen Kabul
Edilmeyen Gider olarak değerlendirilecektir.
Çek reeskont faizlerinin vergi yasalarınca gider kabul edilmemesi nedeniyle ticari kârdan mali kâra geçişte alınan çekler reeskontu dönem kârına
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eklenecek verilen çekler reeskontu geliri fazlası ise dönem kârından indirilerek mali kâra ulaşacaktır.(Şişman, 2008, 36)
3.3- VERGİ KANUNLARINA GÖRE VADELİ ÇEKLERİN
REESKONTA TABİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
DEĞERLENDİRME:
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile alınan veya verilen
çekler, muhasebenin temel ilkelerinden olan “Özün önceliği” kuralı gereğince alacak ya da borç senedi olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu konuda
mükelleflerin reeskont işlemini yapmaları konusunda serbest bırakılmıştır.
Her ne kadar bu durum muhasebe sistemi tebliğlerine göre uygun olsa da
213 sayılı VUK’a göre reeskonta tabi tutulup tutulmayacağı konusunda
30.04.2013 tarihine kadar idare ile mükellefler arasında farklı düşünülen
bir sorun olmaya devam etmiştir.(Yücel, 2010, 209)
3.3.1- 213 Sayılı VUK’a Göre Vadeli Çeklerin Reeskonta Tabi
Tutulup Tutulmaması Açısından İzahatı:
Türk Ticaret Kanunu uyarınca, çek görüldüğünde ödenmesi gereken
ve buna aykırı herhangi bir kayıt varsa yazılmamış sayılan, keşide günü
olarak gösterilen günden önce ödenmesi için ibraz edilebilen bir kıymetli
evraktır. Bir başka ifade ile çek bir senet değil bir ödeme aracıdır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07.01.1966 gün ve E.T/1961,K.84
sayılı kararlarında da “TTK hükümlerine göre çek, bir ödeme belgesinden
ibaret olup, HUMK’un 287.’inci maddesine göre bir hakkın ihdas, nakil,
tahvil, tecdit, ikrar, itfa ve ıskat maksadıyla düzenlenmiş bir senet niteliğinde değildir.” ifadesi yer bulmuştur.(Şişman, 2008, 35)
Bu nedenle, VUK’un 281. maddesi hükmü karşısında senetlere bağlanmış alacak ve borçların reeskonta tabi tutulabilmektedirler. Ancak, çek’te
hukuken vadenin olmaması ve ödeme emri veya havale olarak dikkate
alınması nedenleriyle Alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulabilmesine
imkân tanıyan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, vadeli çekle yapılan satışlarla
ilgili alacakların reskonta tabi tutulabilip tutulamayacağı konusunda uzun
yıllar sessiz kalmıştır.
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3.3.2- İleri Tarihli Düzenlenen Çeklerin Reeskonta Tabi
Tutulmayacağı Konusundaki 41 No’lu VUK Sirküler:
5838 sayılı Kanunun 18’inci maddesiyle 3167 sayılı Çekle Ödemelerin
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna ilave edilen geçici 2’nci maddede “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide
tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.”
hükmüne yer verilmişti. Kanuni düzenleme, vadeli çekin yürürlülük süresince
teamül olmanın da ötesinde yasal bir zemine ve hukuki dayanağa kavuşturulmuştur. Bu durum, vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulup tutulmayacağı hususundaki tartışmaları arttırmıştır. (Karyağdı ve Öztürk, 2009, 15)
Mezkûr hükme yönelik olarak mükelleflerin, geçici bir süre ile sınırlı
olarak vade getirilmiş olan ileri tarihli çeklerin artık senet olarak kabul
edilerek, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun reeskont konusundaki düzenlemeleri karşısında reeskonta tâbi tutulup tutulmayacağı hususunda tereddüde düştüklerinin anlaşılması üzerine, mükellefler açısından uygulama
birliğinin sağlanması gayesiyle 12.05.2009 tarihli ve 41 numaralı Vergi
Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştı.
Sözü edilen Sirkülerde özetle, mezkûr geçici 2’nci maddenin gerekçesinde bu maddenin belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz kabul edilerek
ekonomik sıkıntılarla çeklerin zamanında ödenememesi sonucunda ticari
hayatta karşılaşılan sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amacıyla getirildiğinin ifade edildiği, dolayısıyla bu düzenleme ile çeklerin bono
ve poliçeler gibi vadeli senet haline getirilmesinin amaçlanmadığı, ayrıca 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri gereğince çeke vade
konulmasının kabul edilmediği açıklamalarına yer verilerek, çekin ödeme aracı olmasından dolayı senet olarak kabul edilmesi imkân dâhilinde
bulunmadığından 5838 sayılı Kanunun 18’inci maddesiyle yapılan düzenlemeye uyan çeklere reeskont uygulanmasının mümkün olmadığı görüşüne yer verilmişti.
İlk defa 3167 sayılı Kanunla 28.02.2009 tarihinden 31.12.2009′a kadar
uygulanmak üzere ilave edilen çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden önce
ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz kabul edilmesi kuralı
önce 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin
Korunması Hakkında Kanun Aralık 2009 tarihinde yerini 5941 sayılı Yeni
Çek Kanunu’yla ise 31.12.2011 tarihine kadar uzatıldı.
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Daha sonra da 31.1.2012 tarihli 28193 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren sayılı 6273 Çek Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6’ncı maddesinin geçici 3’üncü maddesi ile 5941
sayılı Çek Kanunu’na eklenen: “31.12.2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı
düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı
geçersizdir.” hükmü ile bu uygulama tekrar uzatılmıştır. Sırasıyla yayınlanan bu hükümlerle, uygulamada zaten var olan ileri tarihli çek (vadeli
çek) kullanımı açıklığa kavuşturularak, 31.12.2017 tarihine kadar geçerli
hâle getirilmiştir. Kısa bir dönem için geçici mahiyette ihdas edilen bu kural, bilahare yapılan iki düzenleme ile 31.12.2017 tarihine kadar geçerli
hâle getirilmiştir. (Bilici, http://www.dunya.com/turkiyede-vergi-hukukuyonunden-vadeli-ileri-tarihli-ceklerde-reeskont-uygulamas-154008h.htm )
Yapılan son düzenleme, mevcut uygulamayı geçici bir uygulama olmaktan
çıkarmaya zorlamıştır.
3.3.3- İleri Tarihli Düzenlenen Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulacağı
Hususunda Yayınlanan 64 No’lu VUK Sirküler:
Çeklerde reeskont uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilen 64
No’lu VUK Sirkülerinde aşağıda yer verilen değerlendirme kapsamında
Maliye İdaresi’nin VUK uygulaması açısından vadeli çeklerde reeskont
yapılabileceği dair görüşüne yer verilmiştir.
“213 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (B) fıkrasında, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti
esas alınmakta, diğer bir ifade ile vergi uygulamalarında olayın görünen
yönü değil gerçek biçimi esas alınarak buna göre işlem yapılmaktadır.
Bu itibarla, 5941 sayılı Kanunun geçici hükümlerine göre çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden evvel ödenmek için bankaya ibrazının 31.12.2017 tarihine kadar geçersiz olması; ayrıca ana maddelere
göre çekle ilgili hukuki takip yapılabilmesinin ve karşılıksız çıkan çekle
ilgili müeyyide tatbik edilmesinin çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibraz edilmesine bağlı olması ve
son olarak karşılıksız çıkan çekin bedelinin ödenmek istenmesi hâlinde kanuni faizin, üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işlemesi dikkate alındığında, gerçek mahiyeti itibariyle çekle152
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rin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyetini kazandığını
söylemek mümkün olacaktır.
Buna göre, 213 sayılı Kanun uyarınca vadesi gelmemiş olan alacak
ve borç senetlerinin reeskonta tâbi tutulması gerekecektir. Ancak, bir
ödeme aracı olarak kullanılmakla beraber yukarıda yer verilen yasal
düzenlemeler çerçevesinde vergi uygulamaları bakımından çekin vadeli
olabileceği ve değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak
ve borçlar için uygulanması öngörülen 213 sayılı Kanunda yer alan reeskont uygulamasından yararlanılmasının mümkün olduğu ortaya çıkmaktadır. (Maliye Bakanlığı, 2013)
Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde
vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması mümkün bulunmaktadır”
Zaten vadeli çek müessesesinin kanundaki yerini almasından sonra, Mali idarenin, vadeli çekin Türk Ticaret Kanunu’nda ve Vergi Usul
Kanunu’nda yeri olmadığı, dolayısıyla vadeli çeklerde reeskont imkânının
kabul edilemeyeceği yönündeki görüşünde ısrar etmesinin de bir anlamı
kalmayacaktı. Aksi takdirde uygulamada karşılaşılan bu durum, alacak senetlerine tanınan reeskont imkânının, kanun hükümleriyle alacak senedi
fonksiyonu da verilen vadeli çeklere tanınmaması çelişki olacak ve kanuna
aykırılık teşkil edecekti.
4- VERGİ USUL KANUNU’NDA REESKONT İŞLEMLERİNİ
DÜZENLEYEN İLGİLİ MADDELER
VUK’a göre değerleme; vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti işlemidir. Değerleme günü ise VUK’da
belirtilen gün ve zamanlardır.
Alacakların nasıl değerlenmesi gerektiği VUK’un 281. maddesinde;
“Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak
faizleriyle birlikte dikkate alınır.
Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu
nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto
haddi uygulanır.
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Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler.” şeklinde
hüküm altına alınmıştır.
Yine VUK’un 285. maddesinde ise borçların değerlemesine ilişkin;
“Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.
Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine
irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet,
açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır.
Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları
faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler.
Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar.”
şeklinde düzenleme yapılmıştır.
4.1- ALACAK VE BORÇLARIN REESKONTA TABİ OLMASININ
ŞARTLARI
213 sayılı VUK’un 281 ve 285. maddelerinde alacak ve borçların mukayyet değer ile değerleneceği, fakat istenilmesi halinde vadesi gelememiş
olan senede bağlı alacak ve borçların değerleme gününün değerine irca
olunabileceği belirtilmiştir. Bu şekilde senede bağlı alacak ve borçların
değerleme gününün değerine getirilmesi işlemine reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka değişle, alacak ve borç senetlerinin mukayyet değerinden, vadelerine ve faiz oranına göre değişen bir meblağın düşürülmesi
suretiyle Net Bugünkü Değere ulaşılması anlamına da gelmektedir. (Gönen,2013,165)
4.1.1- Alacak ve Borcun Senede Bağlı Olması
VUK’un 281. ve 285. maddelerinde senede bağlı olan alacak ve borçlar
için reeskont işlemi yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, senede
bağlı olmayan alacak ve borçlar için reeskont işlemi yapılması mümkün
değildir. Ancak banka, banker ve sigorta şirketleri bu zorunluluğun dışın154
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dadır. Bunlar senede bağlı olsun olmasın tüm alacak ve borçlarını reeskont
işlemine tabi tutmak zorundadırlar.
4.1.2- Senedin Vadeli Olması
Bir alacak veya borcun reeskonta tabi tutulabilmesi için senedin belirli
bir vadeyi içermesi gerekmektedir. Senedin belli bir vadeyi içermesi, bu
senet üzerinde yazılı vadeden önce senette belirtilen alacağın tahsil edilememesi ve borçlunun da bu vadeden önce senette belirtilen borcunu ödemek zorunda olmaması anlamına gelmektedir.
4.1.3- Değerleme Gününde Senedin Vadesinin Gelmemiş Olması
VUK’un 281. ve 285. maddelerindeki tanımda alacak veya borcun reeskont işlemine tabi tutulabilmesi için, söz konusu alacak veya borcun bağlı
olduğu senedin vadesinin değerleme günü itibariyle gelmemiş olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nca verilen bir özelgede “Vergi
Usul Kanunu’nun hükümlerine göre vadesi gelmemiş olan alacak ve
borç senetlerinin reeskonta tabi tutulması işlemi alacak ve borçların
değerleme günündeki gerçek değerinin bulunmasını amaçlamakta
olup, yalnızca vadesi gelmemiş senetli alacak ve borçlar reeskonta tabi
tutulabilmektedir.”şeklinde görüş bildirmiştir.
4.1.4- Alacak veya Borç Senedinin Envantere Kayıtlı Olması
Senede bağlı alacak ve borçların reeskonta tabi tutulması için işletmenin envanterine kayıtlı olması gerekmektedir. Senetlerin envantere kayıtlı
olması demek reeskont işlemine tabi tutulacak alacak veya borç senedinin
değerleme günü itibariyle işletmenin aktifinde ya da pasifinde yer alması
anlamına gelmektedir.
Ancak bankalar ve bankerlerle sigorta şirketleri senede bağlı olsun olmasın tüm alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. Bu firmalar reeskont oranı olarak ya kendi işlemlerinde kullandıkları faiz oranını
ya da TC. Merkez Bankası resmi iskonto oranını uygularlar. TC. Merkez
Bankası resmi iskonto oranını uygulama zorunlulukları yoktur. VUK’un
281. ve 285. maddeleri bu kurumlara seçimlik hak tanımıştır.(Öğredik,
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/guray/064/ )
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5- ÇEKLERDE REESKONTUN HESAPLAMASINA YÖNELİK
YAPILAN UYGULAMALAR:
Vergi Usul Kanunu’nun 280, 281 ve 285. maddelerine göre vadesi
henüz gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklamış ise bu
nispet, açıklanmamışsa yabancı para cinsinden olan alacaklar için LIBOR
(Londra Bankalar Arası Faiz Oranı) TL cinsinden olan alacaklar için ise
Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır. 20.12.2012
tarihinden itibaren uygulanacak reeskont oranı 13,75’tir. (TCMB, http://
www.tcmb.gov.tr/yeni/reeskont/reeskont.html)
1- İç iskonto formülü uygulanacaktır.
İi= B x n x t / 36.000 + (n x t)
İi= İç iskonto
B= nominal (yazılı) değer
n= Vade (gün olarak)
t= İskonto oranı
2- Merkez bankasınca yayınlanan avans işlemleri için belirlenen faiz
oranı uygulanacaktır. Çünkü, reeskont işlemleri için belirlenen iskonto
oranı, dış iskonto yöntemine göre yani, senedin faizini de içeren nominal
değer üzerinden yapılacak hesaplamada esas alınacak faiz oranını göstermektedir (VUKGT 238/C).
Alınan ileri tarihli çeklerin reeskontunda, hesaplanan reeskont tutarı
önce gider, tahsilinde ise gelir yazılır. Verilen ileri tarihli çeklerin reeskontunda ise tam tersi yani, önce gelir, ödendiğinde ise gider yazılır. Tabiatıyla, ileri tarihli çeklere reeskont uygulanırsa alacak ve borç senetlerine de
uygulamak gerekecektir.
Uygulama: 1
X işletmesi tarafından Y işletmesine ticari faaliyet sonucu 250.000,00TL nominal değerli 45 gün vadeli bir çek verilmiştir. Söz konusu çekte faiz
oranı % 5 olarak belirtilmiştir. 31.12.2012 tarihi itibariyle hesaplanması
gereken reeskont tutarı ve X ve Y firmaları için yapılması gereken muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır.
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Cevap:
Y’nin Muhasebe Kaydı:
			
250.000,00 x 5 x 45
Reeskont Tutarı = ----------------------------------------------36.000 + (5 x 45)
Reeskont Tutarı = 1.552,80-TL olarak hesaplanır.
Yukarıda yapılan reeskont hesabının yevmiye kaydı, aşağıdaki şekilde
olacaktır. (Muhasebe işleminden de görüleceği üzere ilgili yıldaki dönem
sonunda yapılan muhasebe işlemi izleyen yıl başında, 122 no’lu Alacak
Senetleri Reeskontu hesabına borç, 647-Reeskont Faiz Gelirleri hesabına
alacak kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilecektir. Bir başka ifade ile
2012 yılının vergi matrahını azaltırken, alacak senetleri reeskontu 2013
yılının matrahını artırıcı bir unsur haline gelecektir.)
-----------------------------------31/12/2012-----------------------------------657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
1.552,80
657.02 Çek Reeskont Faiz Gideri
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
1.552,80
				122.02 Alınan çekler reeskontu
-----------------------------------01/01/2013-----------------------------------122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
1.552,80
122.02 Alınan çekler reeskontu
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
1.552,80
647.02 Çek Reeskont Faiz Geliri
------------------------------------------------------------------------------------X’nin Muhasebe Kaydı:
-----------------------------------31/12/2012-----------------------------------322
BORÇ SENETLERİ REESKONTU
1.552,80
322.02 Verilen Çekler Reeskontu
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
1.552,80
647.02 Çek Reeskont Faiz Geliri
-----------------------------------01/01/2003-----------------------------------657
REESKONT FAİZ GİDERLERİ
1.552,80
657.02 Çek Reeskont Faiz Gideri
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
1.552,80
		 322.02 Verilen Çekler Reeskontu
------------------------------------------------------------------------------------EYLÜL - EKİM 2013
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Bu şekilde muhasebeleştirilen borç senetleri reeskontu borç yazıldığı
için, vergi matrahını artırıcı etki yapar. Takip eden hesap döneminde söz
konusu reeskont tutarı aynı karşılık hesabına alacak, 657-Reeskont Faiz
Gelirleri hesabına borç kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilecektir.
Uygulama: 2
31.12.2012 tarihi itibariyle vadesine 45 gün kalmış ve nominal bedeli
50.000 $ (Kur: 1.700-TL) olan senetli bir alacak söz konusudur. Senette
faiz oranı yer almamaktadır. 31.12.2012 tarihi itibariyle LIBOR % 3 ve
Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kurun 1.800.-TL olduğunu kabul edelim.
Verilen verilere göre,
Reeskont Tutarı =
50.000 x 3 x 45
--------------------------36.000 + (3 x 45)
Reeskont Tutarı = 186,80 $ olarak hesaplanır.
Bu durumda TL olarak gider yazılabilecek tutar (186,80 x 1.800=)
336,24.-TL olarak hesaplanır.
Söz konusu işlemle ilgili yapılacak muhasebe kaydının TL cinsinden
olan alacak senetleri reeskontunda olduğu gibi olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik yabancı para cinsinden olan
alacak senetlerinin VUK’nun 280. maddesi uyarınca, değerleme günü itibariyle değerlemeye tabi tutulmalarıdır. Bir başka ifadeyle yabancı para
cinsinden olan senetli alacakların değerleme günü itibariyle kur farklarının
gelir yazılması gerekir.
----------------------------------31/12/2012------------------------------------657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
336,24
657.02 Çek Reeskont Faiz Gideri
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
336,24
				122.02 Alınan çekler reeskontu
--------------------------------31/12/2012--------------------------------------121 ALACAK SENETLERİ
5.000
121.20 Vadeli Çekleri
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
5.000
				122.02 Alınan çekler reeskontu
------------------------------------------------------------------------------------158
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--------------------------------01/01/2013--------------------------------------122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
336,24
122.02 Alınan çekler reeskontu
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
336,24
647.02 Çek Reeskont Faiz Geliri
------------------------------------------------------------------------------------SONUÇ
Türkiye de ileri tarihli çek uygulaması aslında uzun yıllar uygulanmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde çekin bir ödeme aracı olmaktan daha ziyade
kredi aracı olarak kullanılmasına neden olunmuştur. Bu durum, pek tabi bir
ödeme aracı olan çekin reeskont uygulamasına tabi olup olmayacağı sorununu da beraberinde getirmiştir. Çekte reeskont uygulaması, Yargı, Maliye
Bakanlığı, SPK (Kendi mevzuatı gereğince reeskont yapılmasını zorunlu
kılmaktadır.) ve hatta mükellefler arasında farklı düşünceleri barındıran
temel bir sorun olarak gündemi uzun bir süredir meşgul etmiştir.
5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
18 inci maddesiyle 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek
Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna geçici 2’nci madde eklenmiştir. Bu maddede, “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. “
hükmüne yer verilmiştir. Daha sonra, yürürlüğe giren 5491 sayılı Kanunla
bu süre 31.12.2011 tarihine kadar uzatılmış ve 6273 sayılı Kanunla ise
31.12.2017 tarihine kadar geçerliliğini sürdürmesi sağlanmıştır.
3167 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye yönelik olarak mükelleflerin, çekte reeskont uygulayıp uygulayamayacakları hususunda akılları
tekrar karışmıştır. Bunun üzerine, Maliye idaresi tarafından 12.05.2009
tarihinde yayınladığı 41 seri no’lu VUK Genel Tebliği ile çekte reeskont
uygulanamayacağı yönünde konuya açıklık getirilmiştir.
Maliye idaresi tarafından, çekte reeskont uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki yürürlüğe sokulan geçici çözümler ve çeklerde reeskont
uygulamayacağı yönündeki 41 seri no’lu VUK Genel Tebliği nihayet 64
seri no’lu VUK Genel Tebliği ile çeklerde reeskont uygulanacağı yönünde
karar alınarak kalıcı bir çözüme kavuşturulmuştur. Maliye idaresi de ileri
tarihli çekle yapılan satışlardan doğan alacak ve borçların reeskonta tabi
tutulamayacağı görüşündeki ısrarından vazgeçmiştir.
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Gelir İdaresi Başkanlığının verdiği son sirküler sonrası vergi uygulamaları bakımından reeskonta tabi tutulmasının kabul edilmesiyle, vadeli
çeklere ilişkin giderlerin KKEG olarak gelir/kurumlar vergisi matrahlarına
ilavesine, faiz gelirlerini ise gelir/kurumlar vergisi matrahlarından düşülmesi uygulamasına da bu karar ile birlikte son verilmiş olunmaktadır. Bu
aşamadan sonra, vadeli çek uygulamasında muhasebe işlemlerinde değişikliğe gidilmediği sürece alacak ve borç senetlerinin tabi tutulduğu şekilde işleme tabi tutulacaktır.
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KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCININ
ZARARLI VERGİ REKABETİNE ETKİSİ
Cansın DEĞİRMENCİOĞLU*
Öz
Ekonominin gittikçe global hale gelmesiyle yabancı yatırımcıların
vergi planlaması açısından sahip oldukları bilgiler homojenleşmiştir. Bu
durumdan çıkar sağlamayı düşünen bazı ülkelerde yabancı yatırımcıları
ülkelerine çekmek için vergisel teşvikler kullanmakta bu durum diğer ülkeler açısından zararlı vergi rekabeti oluşturmaktadır. Avrupa Birliği ve
OECD tarafından alınan önlemler çerçevesinde Türk Vergi Sisteminde de
zararlı vergi rekabetine karşı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden biriside
Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenen kontrol edilen yabancı kurum
kazancı müessesesidir.
Anahtar Sözcükler: Zararlı Vergi Rekabeti, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı, Kurumlar Vergisi Kanunu
1.Giriş
Küreselleşmeyle birlikte devletler ellerindeki vergilendirme yetkilerini ekonomik anlamda daha etkin kullanmaya başlamış ve vergilendirmenin amacı salt kamu finansmanı olmaktan çıkmıştır. Yabancı yatırımlar,
özellikle sermaye sorunu olan azgelişmiş ülkeler için oldukça önemlidir.
Küreselleşme ile yabancı yatırımlara yönelik politik tutum değişmiştir.
Günümüzde birçok hükümet, ekonomik büyümeyi artırmanın kilit faktörü
olarak gördükleri yabancı yatırım akışını aktif olarak teşvik etmektedir.
Dolayısıyla vergisel teşviklere sahip ülkelerin varlığının, bunların dışındaki ülkelerde mali işlem ve kurumların vergilendirilmesinde bir sınırlama oluşturduğu söylenebilir. Özellikle yatırımlar açısından vergilendirme
yetkisi rakip ekonomiyi baltalama amacı ile kullanılmaya başlanılmış ve
vergi rekabetine ek olarak “zararlı vergi rekabeti” kavramı ortaya çıkmıştır.
OECD üye ülkelerinde zararlı vergi rekabeti üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Yazımızda zararlı vergi rekabetine karşı Türk Vergi Sisteminde
kurumlar vergisi kanununda düzenlenen kontrol edilen yabancı kurum kazancının bir önlem olarak etkisini inceledik.
*

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
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2.Vergi Rekabeti
2.1.Tanım
Vergi rekabeti, hükümetler arası bir rekabet türü olup çeşitli değişkenler
kullanılarak kavram tanımlamaya çalışılmaktadır. Burada ilk akla gelen
araç vergi oranları olmaktadır. (Tuncer, 2006, 5) Vergi oranları esas alınırsa vergi rekabeti, üretim faktörlerinin serbestçe hareket edebileceği ve
birden fazla vergi otoritesinin bulunduğu bir ortamda vergi otoritelerinin
üretim faktörlerini kendi iktidar alanlarına yönlendirme amacıyla vergi
oranlarını düşürmesi ve böylelikle vergi matrahlarını genişletme imkânına
kavuşması şeklinde tanımlanabilir.(Saraç, 2006, 110)
Vergi rekabetinde kullanılan en önemli enstrüman vergi oranları olmakla beraber, tek enstrüman bu değildir. Çünkü çeşitli vergisel ayrıcalıkların
kullanımı da mobil üretim faktörlerini uyarabilmektedir. Bu ise, vergi rekabeti tanımının farklılaşmasına neden olmaktadır. Buna göre, vergi rekabeti;
indirim, istisna, muafiyet, vergi ertelemesi, hızlandırılmış amortisman, vb.
vergisel ayrıcalıklar sağlanarak mobil üretim faktörlerine teşvik sağlanması şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımlama, vergi rekabeti konusunda sadece
vergi oranlarının değil vergisel ayrıcalıkların da araç olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. (Saraç, 2006, 111)
Ayrıca Vergi Yükü dikkate alınarak da bir tanımlama yapılabilir. Buna
göre vergi rekabeti, bir ülkenin bir ekonomik faaliyet üzerindeki vergilendirme yetkisinden o faaliyet üzerindeki vergi yükünün diğer ülkelere göre
düşük olacak ölçüde kısmen ya da tamamen vazgeçmesi ve o ekonomik
faaliyeti ülkeye çekme ya da elde tutma çabasıdır. (Ferhatoğlu, 2006)
2.2.Özellikleri
Yukarıdaki tanımlamalar ışığında vergi rekabetinin belli başlı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: (Saraç, 2006, 112-113)
a) Vergi rekabeti mobil üretim faktörlerini hedef almaktadır.
b) Vergi rekabetinin aktörleri vergilendirme yetkisine sahip otoritelerdir.
c) Vergi rekabetinde vergi yükünün hafifletilmesi bağlamında çok sayıda araç kullanılabilir.
d) Vergi rekabeti, talep edenlerin rekabetidir.
e) Vergi rekabeti, “kazanma‟ motifinden bağımsız değildir. (Mali Dışsallıklar)
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Vergi rekabetinin oluşmasını sağlayan iki önemli unsur sermaye ve
emek mobilitesinin artmasıdır. Sermaye mobilitesi teknolojideki gelişmelerin sonucu artmıştır. Teknolojik gelişme, bireylerin ellerindeki fonları
kıtalar arasında rahatlıkla aktarabilmelerine veya döviz kontrollerinden
kurtarabilmelerine imkân tanımaktadır. Sermaye mobilitesinin artması ülkelerin bu sermayeyi daha zor vergilendirmelerine neden olmaktadır. Böylece vergi rekabeti, mobil vergi matrahlarını çekmek için vergi oranlarını
indirme sürecine dönüşmektedir. Doğası gereği vergi rekabeti, vergi oranlarının ve matrahlarının birbirine bağlı olarak oluşturulduğu bir süreçtir.
(Günaydın ve Levent, 2008, 158)
3.Zararlı Vergi Rekabeti
Zararlı vergi rekabeti, bir takım vergisel avantajlarla, uluslararası yatırım kararlarının çarpıtılmasıyla yaratılan etkinlik kaybı sonucu ülkelerin
vergi gelirlerindeki azalmayı ifade etmektedir. Vergi rekabetinin zararlı
olmasının sınırı teorik olarak vergi rekabetinin kötüye kullanılması olarak
belirtilebilir. Vergi rekabetini kötüye kullanan saldırgan devletin mağdur
ettiği devlete karşı yaptığına “zararlı vergi rekabeti‟ adı verilir. (Kızılot,
Şenyüz, Taş ve Dönmez, 2007, 306)
OECD’nin 1998 tarihli raporuna göre, zararlı vergi rekabeti bir takım
olumsuz durumlar doğurmaktadır. (OECD. “Harmful Tax Competition: An
Emerging Global Issue”, 1998) Buna göre zararlı vergi rekabeti;
a) Finansal yapı ve dolaylı olarak gerçek yatırımları bozar
b) Vergilemede adalete ve vergi sisteminin bütünlüğüne zarar verir
c) Tüm vergi yükümlülerinin vergiye gönüllü uyumlarını zorlaştırır
d) Kamu harcamaları ve vergilerin miktar ve bileşimlerini yeniden şekillendirir
e) Vergi yükünü emek, servet ve tüketim gibi mobilitesi daha az olan
alanlara yöneltir
f) Vergi otoriteleri ve vergi yüklenicileri üzerindeki idari maliyetleri
artırır.
4.Kurumlar Vergisi Kanunundaki (KVK) Düzenlemeler
2001 krizinden sonra Türk Vergi Sisteminde büyük ölçüde değişiklikler
olmuş bazı kanunlarda köklü değişiklikler yapılırken bazıları revize edilmiştir. Bu değişimde gerek Avrupa Birliğini gerekse OECD’yi yakından
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ilgilendiren zararlı vergi rekabeti ile ilgili yapılan uluslararası çalışmaların
da etkisi olmuştur. Bu revizyona paralel olarak kurumlar vergisi kanununda da zararlı vergi rekabetine karşı güvenlik müesseseleri oluşturulmuştur.
Bu müesseseler; kontrol edilen yabancı kurum Kazancı, örtülü sermaye,
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve kurumlar vergisi
oranlarındaki indirimdir. Bu başlık altında kontrol edilen yabancı kurum
kazancının zararlı vergi rekabeti üzerindeki etkisi incelenmiştir.
4.1. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
1 seri no’lu KVK Genel Tebliği’nde Pasif nitelikli gelirler; yurt dışı
iştirakin faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı
suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde
edilen gelirler dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet
satış geliri gibi gelirlerden oluşmaktadır. Yurt dışı iştirakin faaliyeti ile
orantılı olmayan sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle elde
edilen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler
olarak tanımlanmıştır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesiyle “Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı” adı altında yeni bir düzenleme getirilmiştir.
CFC (Controlled Foreign Companies) Rejimi olarak da adlandırılan bu
müessese, günümüzün teknolojik ve yasal gelişmelerinin sağladığı fırsatlarla, uluslararası düzeyde birbirleriyle ortaklık ilişkisi içindeki işletmelerin kullanılması suretiyle, bazı ülke ve bölgelerin de yardımıyla mükelleflerin, kolaylıkla yer değiştirebilen ve gerçek konumunun belirlenmesi güç
olan akışkan gelir kaynaklarından elde ettikleri pasif nitelikli gelirler yurt
dışında vergilendirilmeksizin tutulmasını engellemeye yöneliktir. (Balcı,
2007, 119)
5520 sayılı KVK’nın 7. maddesinin 1 numaralı fıkrasında, tam mükellef gerçek kişi ve kurumların yurt dışında bulunan ve doğrudan doğruya
veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte; sermayesinin, kâr payının veya
oy kullanma hakkının en az % 50’sine sahip oldukları kurumların, “kontrol
edilen yabancı kurum” olarak adlandırılacağı ve elde ettikleri kazançları
anılan madde metninde yer alan şartların mevcut olması kaydıyla dağıtılsın ya da dağıtılmasın Türkiye’de kurumlar vergisine tabi olacağı hükmü
altına alınmıştır.
Bazı ülkeler, diğer ülkeler aleyhine fon ve yatırımları çekmek için vergi
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erteleme olanağı getiren, zararlı vergi rekabetine yol açan uygulamalara
yer vermektedirler. Vergi sistemimizde vergi kayıp ve kaçağına yol açan
ve vergiden kaçınmada kullanılabilen, bu yerlerdeki iştiraklere ilişkin işlemlerin düzenlenmesi amacıyla kontrol edilen yabancı kurum (KEYK –
CFC) uygulaması vergi mevzuatımıza alınmış bulunmaktadır. Bu madde
ile uluslararası vergi uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak, ticari
ve sınaî mahiyette olmayan, yatırımlarını yurt dışında düşük vergi oranlı
ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye’de yatırım yapan mükellefler
arasındaki vergi yükü eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır. (Gündoğdu, 2007, 115)
Düzenlemenin amacı; vergi cennetleri diye adlandırılan, ülkemize göre
daha düşük vergi uygulayan veya hiç vergi uygulamayan; mali denetimi
olmayan veya çok düşük olan; ülkelerarası vergi istihbaratı kurulamayan
yabancı ülkelerde, iştiraki olan tam mükellef kurumların sermayelerini bu
ülkelere yönlendirilmesi sonucu, yatırımını ülkemizde yapan yatırımcılara karşı sağladığı zararlı rekabetin, vergisel açıdan ortadan kaldırılmasına
yöneliktir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30/7. Maddesinde; “Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp
sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde
bulunan iş yerleri dâhil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip
girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Vergi cennetleri ile mücadele etme amacını taşıyan bu düzenleme, kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin düzenleme ile bir yerde çakışmaktadır. Şöyle ki, vergi cennetleriyle mücadele
kapsamında vergi kesintisine tabi tutulan ödeme, 7. madde kapsamına giren kontrol edilen yabancı kuruma yapılmış olabilir. Bu durum, daha sonra
kontrol edilen yabancı kurum kazancının Türkiye’de vergilendirilmesinde
mükerrer vergilendirmeye yol açabilir.
Tam mükellef kurumların vergi anlaşması bulunmayan ülkelerde elde
ettikleri gelirlerin hem bu ülkelerde hem de Türkiye’de vergilendirilmeEYLÜL - EKİM 2013
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si halinde çifte vergilendirme durumunda ortaya çıkacağı muhakkaktır.
Bu kapsamda olmak üzere 5520 sayılı KVK’nın “Yurt Dışında Ödenen
Vergilerin Mahsubu” başlıklı 33. maddesinde yabancı memleketlerde elde
edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan
mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin belirli usul ve
esaslar çerçevesinde Türkiye’de bu kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebileceği hüküm altına alınmıştır.
KVK’nun 34/3. maddesinde; “Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası
uyarınca kesilen vergiler, bu şirketin Türkiye’deki beyannameye dâhil edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup
edilebilir. Ancak mahsup edilecek vergi, kontrol edilen yabancı kurumun
bu ödemelerden kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar vergisini
aşamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Bu madde hükmü mükerrer vergilendirmenin önlenmesi amacıyla ihdas edilmiştir.
Örneğin, vergi cenneti olarak ilan edilen ülkelerden birinde yerleşik
olan kontrol edilen yabancı kuruma, bu kurumdan satın alınan mal karşılığı yapılan net 60.000 TL ödeme üzerinden yapılacak 20.000 TL vergi
kesintisi daha sonra bu kurumun kazancının Türkiye’deki kontrol eden kurumun vereceği beyannameye dâhil edilecek kurum kazancına mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar 20.000 TL’nin tamamı değil, sadece
60.000 TL’lik ödemeden kaynaklanan kazancına isabet edecek kurumlar
vergisi tutarı kadar olacaktır.
Yurt dışındaki bir kurumun kontrol edilen yabancı kurum sayılabilmesi
için bu kurumun; sermayesinin, kâr payının, veya oy kullanma hakkının
en az %50’sinin veya dolaylı olarak, ayrı ayrı ya da birlikte tam mükellef
gerçek kişi ve kurumlara ait olması gerekmektedir.
Bu düzenleme KVK’nın 7. maddesinin 1. fıkrasında yapılmıştır. Maddenin amacı, ortaklık paylarının grup şirketleri veya gerçek kişiler arasında
paylaştırılmak suretiyle vergiden kaçınmayı engellemek, maddenin işlerliğini sağlamaktır. Vergi Usul Kanunu 3. maddesinde, Kanun’un yorumunda
önce lafzı ve ruhu ile birlikte hüküm ifade eder, denilmektedir. KVK 7.
maddesinde “birlikte‟ ifadesine ayrıca yer verilmemiş olsa idi %50 oranını
aşma holding veya grup şirketlere müsait gibi bir anlam çıkarılabilir ve
bu durum tebliğlerle de giderilmeye çalışılsa bile söz konusu düzenleme
Kanun’un önüne geçemeyeceğinden, iptal davaları sonucunda hükümsüz
kalabilirdi. (Akyüz, 2007, 162)
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5.SONUÇ
Son yıllarda özellikle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle sermaye ve
emek mobilitesi artmış, vergi cenneti olarak tabir edilen ülkelere erişim
bilgisi tüm yatırımcılar için homojen hale gelmiştir. Bu durumda yabancı
yatırımcılar vergi planlaması çerçevesinde yatırımlarının bir kısmını vergi cenneti olarak tabir edilen mali denetim oranlarının çok düşük olduğu yerlere yöneltebilmektedir. OECD üyesi diğer ülkelerin yaptığı zararlı
vergi rekabetinin önlenmesine yönelik çalışmaların paralelinde Türk Vergi
Sisteminde de revizyona gidilmiş ve etkin güvenlik müesseseleri oluşturulmuştur. Yazımızda bu müesseselerden biri olan kontrol edilen yabancı
kurum kazancının zararlı vergi rekabetine etkisi incelenmiştir.
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SGK’NIN “NACE KODU” HATASINI FARKEDEN BAĞ-KUR’LULAR
ÖDEDİĞİ PRİMLERİ GERİ ALIYOR
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ
Sosyal Güvenlik Kurumunun, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan
4/b sigortalıları için, 1 Ekim 2008 tarihinden beri uyguladığı, ancak çoğu
sigortalının haberinin bile olmadığı çok önemli bir uygulama bulunmaktadır. Sözünü etiğimiz ve önemli gördüğümüz bu uygulama, kendi nam ve
hesabına bağımsız çalışanların kısa vadeli sigorta kolları prim oranlarıyla
ilgilidir.
Bilindiği üzere, 5510 sayılı yasanın bütün hükümleriyle yürürlük tarihi
olan 1 Ekim 2008’den önce, Bağ-Kur’lular olarak adlandırdığımız kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, bulundukları basamaklara göre
primlerini ödemekteydiler. 1 Ekim 2008’den itibaren Bağ-Kur’lular (yeni
adıyla 4/b sigortalıları) primlerini prime esas kazancın asgarisi ve azamisi
arasında olmak üzere, beyan esasına göre ödemeye başlamışlardır.
Bunun sonucu olarak, 1 Ekim 2008’den önce basamak sistemine göre
primlerini öderken, 1 Ekim 2008’den sonra SGK’ya beyan vermeyenlerin
ödeyecekleri prim oranları asgari seviyede belirlenmiş, ancak kısa vadeli
sigorta kolları prim oranları her sigortalı için tavan (azami) seviyede belirlenmiştir. Bu durum, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (nace kodları) düşük olan vatandaşlar için, daha fazla prim ödemelerine sebebiyet
vermiştir. İşte, bu makale çalışmamızda, SGK tarafından nace kodu hatalı
ve yüksek belirlenen kişilerin SGK’ya başvurdukların, 1 Ekim 2008’den
günümüze kadar olan prim farklarını SGK’dan nasıl geri alabileceklerine
dair açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.
II- BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK’YA PRİM ÖDEME
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5510 sayılı Yasa’nın “Prim Ödeme Yükümlüsü” başlıklı 87. Maddesinde özetle; “…b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi
olanlar … kendileri, … prim ödeme yükümlüsüdür.” hükümleri yer almaktadır.
*
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Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı 5510 sayılı yasa
kapsamında 4/b sigortalısı olanların ödeyecekleri prim oranları, 5510 sayılı yasanın “Prim Oranları ve Devlet Katkısı” başlıklı 81/a maddesinde
düzenlenmiştir.
81 inci maddenin, (a) bendi; “Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’sidir. Bunun % 9’u
sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir.” şeklinde, (c) bendi; “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, 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. Bu primin tamamını işveren öder.” şeklinde, (f) bendi ise “Genel sağlık sigortası
primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5’idir. Bu
primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık
sigortasına tâbi olanlar ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve
bu Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilenlerin genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12’sidir.” şeklindedir.
Üstte verilen kanun hükümlerine göre, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların, kısa vadeli sigorta prim oranları hesaba katılmadan,
SGK’ya ödeyecekleri prim oranı; % 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranı, % 12,5 ise genel sağlık sigortası prim oranı olmak üzere toplamda % 32,5’dir. Yani, yüzde 32,5 oranı fiks bir oran olup bütün
4/b sigortalıları için aynıdır. 4/b sigortalıların ödeyecekleri kısa vadeli sigorta kolları prim oranları, yapılan işin tehlike sınıf ve derecesine göre,
29.09.2008 tarihli ve 27012 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yer
alan 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen Kısa Vadeli
Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre belirlenmektedir. SGK’da bu prim tarifesine “nace kodları” denilmektedir. 4/b sigortalısı olan bir kişinin ödeyeceği kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, % 1 ila 6,5 arasında olmak
üzere belirlenmekte ve 4/b sigortalısının ödeyeceği toplam prim oranına
dahil edilmektedir.
III- SGK’NIN NACE KODU HATASINA GÖRE ÖDENEN
PRİMLERİN NASIL GERİ ALINACAĞI
Yazımızın üstteki bölümlerinde de belirttiğimiz gibi, SGK, 1 Ekim
2008’den sonra bütün 4/b sigortalılarının kısa vadeli sigorta kolları prim
oranını, en üst seviye olan yüzde 6,5 oranında belirlemişti.
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Halbuki, 1 Ekim 2008 tarihi ile 19.01.2013 tarihi arasında1 4/b sigortalılarının tabi oldukları kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, iş kolu
ve yapılan işin tehlike sınıf ve derecelerine göre değişmekte, yüzde 1 ila
6,5 arasında olmak üzere değişmekteydi. 4/b sigortalısı olan bir kişinin
Sigortalı Hizmet Döküm Cetveli’nin “Diğer Bilgiler” başlıklı panelinde
“5510 Aylık Oranı” kısmı bulunmaktadır. İşte bu kısmın karşılığında yer
alan yüzde 32,5’in üzerindeki her oran kısa vadeli sigorta kolları prim
oranıdır. Örnek olarak, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların ödeyeceği kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 1, peynir imalatçıları ve
kahvehaneciler yüzde 1, kasaplık ve madencilik yüzde 6, balıkçılık yüzde
3, bina inşaatı yüzde 3 olarak belirlenmiştir.
Şimdi, bir örnekle, kısa vadeli sigorta kolları prim oranının 4/b sigortalısı bir kişinin ödeyeceği prim oranını nasıl etkilediğini açıklamaya çalışalım. Örneğin; Bay A, 03.01.2013 tarihinde metal döküm işyeri açarak
vergi mükellefi olmuştur. Kazancını asgari ücretten beyan ederek, primlerini asgariden yatırmak istemiştir. SGK, bu kişinin 5510 sayılı yasa kapsamındaki 4/b sigortalılık tescilini 03.01.2013 tarihi itibariyle yapmıştır. Bay
A’nın kısa vadeli sigorta prim oranları dikkate alınmadan ödeyeceği prim
oranı şu şekilde hesaplanmaktadır. 01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasındaki brüt asgari ücret tutarı; 978,60 TL’dir. Bir günlük asgari ücret tutarı,
32,62 TL’dir. Bu durumda kısa vadeli sigorta prim oranı dikkate alınmadan
Bay A’nın ödeyeceği prim oranı; 32,62 TL X 30 gün X % 32,5 = 318,04
TL çıkmaktadır. Bay A’nın ödeyeceği kısa vadeli prim oranına mesleği
olan metal dökümüne göre nace kodundan baktığımızda, yüzde 3 olarak
görmekteyiz. Bu durumda kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da ilave
edildiğinde Bay A’nın ödeyeceği toplam prim oranı; yüzde 35,5 yapmaktadır. Bunun rakamsal ifadesi ise; 32,62 TL X 30 gün X % 35,5 = 347,40
TL olmaktadır. Görüldüğü üzere, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı Bay
A’nın ödeyeceği prim tutarını 29,36 oranında artırmaktadır.
Bu durumda, 4/b sigortalıları tarafından yapılacak olan pratik yol şudur.
Öncelikle, 29.09.2008 tarihli ve 27012 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yer alan 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen Kısa
1
19.01.2013 tarihi olarak belirlememizin nedeni, 19.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı
Yasa’nın 10. maddesiyle, 5510 sayılı Yasa’nın “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve
İş Kollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi” başlıklı 83. Maddesi,
yürürlükten kaldırılarak, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2 olarak sabitlenmiştir.

EYLÜL - EKİM 2013

173

MALİ

ÇÖZÜM

Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine baksınlar. Bu prim tarifesine göre,
tabi oldukları kısa vadeli sigorta kolları prim oranlarını öğrensinler. Ardından, 1 Ekim 2008 tarihi ile 19.01.2013 tarihi arasında kendilerine uygulanan, kısa vadeli sigorta kolları prim oranını öğrensinler. Eğer, SGK’nın uyguladığı kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, 29.09.2008 tarihli ve 27012
ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yer alan 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre kendilerine uygulanması gereken prim oranından daha yüksekse,
aradaki farkı SGK’dan yazılı olarak istediklerinde geri alabilmektedirler.
1 Ekim 2008 tarihi ile 19.01.2013 tarihi arasında, 4 yıl 5 ay gibi bir
zaman dilimi (yaklaşık 53 ay) bulunmaktadır. Bir aylık en düşük farkın
yaklaşık 30,00 TL olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 2000 TL gibi bir fark,
4/b sigortalısının hesap ekstrasında fazla ödeme olarak gözükmektedir.
Bu nedenle, SGK’nın 4/b sigortalılarından habersiz bir şekilde uyguladığı ve sigortalıların dezavantajına olan bu uygulamadan bir an önce 4/b
sigortalılarının haberdar olmasını ve 2000 TL ile 3000 TL arasındaki bir
fazla ödemeyi SGK’dan geri almalarını önemle tavsiye ediyoruz.
IV- SONUÇ
4/b sigortalılarından, 1 Ekim 2008’den önce basamak sistemine göre
primlerini öderken, 1 Ekim 2008’den sonra SGK’ya ne miktarda prim ödeyeceklerine dair beyan vermeyenlerin ödeyecekleri prim oranları asgari
seviyede belirlenmiş, ancak kısa vadeli sigorta kolları prim oranları her
sigortalı için tavan (azami) seviyede belirlenmiştir.
4/b sigortalılarına kısa vadeli sigorta kolları prim oranının, 29.09.2008
tarihli ve 27012 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yer alan 2008/14173
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen Kısa Vadeli Sigorta Kolları
Prim Tarifesine göre, yüzde 1 ila 6,5 arasında olmak üzere belirlenmesi
gerekmektedir. Bütün sigortalılar için, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, 19.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı Yasa ile yüzde 2 olarak sabitlenmiştir.
Bu nedenle, 4/b sigortalılarının makale konumuzla ilgili olarak yapması gereken şudur; 29.09.2008 tarihli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim
Tarifesine baksınlar. Bu prim tarifesine göre, tabi oldukları kısa vadeli sigorta kolları prim oranlarını öğrensinler. Ardından, 1 Ekim 2008 tarihi ile
19.01.2013 tarihi arasında kendilerine uygulanan, kısa vadeli sigorta kolları prim oranını öğrensinler. Eğer, SGK’nın uyguladığı kısa vadeli sigorta
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kolları prim oranı, olması gerekenden fazlaysa ve daha yüksekse, aradaki
farkı SGK’dan yazılı olarak istediklerinde geri alabilmektedirler.
KAYNAKÇA
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YABANCI BİR ÜLKEDEKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI
MALULLÜK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLANLARIN
SİGORTALILIĞI
Ayhan BOSTAN*
I-GİRİŞ:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup mütekabiliyet esasına dayalı
olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda
olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve sığınmacı kişiler ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke
sigortalılarından, sözleşmede belirlenen istisna hâlleri dışında çalışmalarını hizmet akdine tabi çalışanlar Kanunun 4’ünci maddesinin ikinci fıkrası,
(c) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin
ikinci fıkrası, (c) bendi gereği 4/a fıkrası kapsamında, bağımsız çalışanlar
ve şirket ortakları ise 4/b kapsamında sigortalı sayılmıştır.
Bir hizmet akdine tabi olarak çalıştırılmakta olanlar ile bağımsız çalışanlardan geldikleri ülkelerindeki çalışmalarından dolayı malullük veya
yaşlılık aylığı bağlanmış olanların sosyal güvenlik destek primi kapsamındakisigortalılığı bu makalenin konusunu oluşturmuştur.
II-BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK
DESTEK PİRİMİ UYGULAMALARI:
A-1479 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi kapsamında sigortalı
sayılanlar/sayılmayanlar:
1479 sayılıEsnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunu 24’üncü maddesi; “Kanunla ve Kanunların
verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
a) Esnaf ve Sanatkarlar, tüccar, sanayici ve borsa ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler, sigorta prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler,
*
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veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi
olanlar, Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu
meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,
b) Kollektif şirketlerin ortakları,
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
d) Limited şirketlerin ortakları,
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
f ) Donatma iştirakleri ortakları,
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan
ortaklarının sigortalı sayılacağına hükmetmiştir.
Bu Kanunun uygulanmasında;
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar,
b) (Değişik: 20/6/1987-3396/1 md.) Türk asıllı yabancılar hariç, yabancı uyruklular,
c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal
güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta
olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve
yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi
işgöremezlik geliri alanlar hariç),
d) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç),
sigortalı sayılmamıştır.
B-1479 sayılı Kanunun 25/8/1999 tarih, 4447 sayılı Yasanın 38’inci
maddesi ile eklenenEk-20’nci maddesi kapsamında1sosyal güvenlik
destek primi uygulaması:
Bilindiği üzere; (4/b) (Bağ-Kur)sigortalılarından emekli olduktan sonra
Bağ-Kur kapsamında çalışması olanlar hakkında SGDP2 uygulamasına ilk
defa 01/10/1999 tarihinden itibaren başlanılmış ve Bağ-Kur sigortalılarının
aylıklarından % 10 oranında SGDP kesintisi yapılmıştır.
1 Maddenin birinci fıkrası 22/1/2004 tarih 5073sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile yukarıdaki şekliyle değiştirilmiş ve 24/7/2003 tarih-4956 sayılı Kanunun 44’üncü maddesi
ile üçüncü fıkra eklenmiş, üçüncü fıkranın birinci cümlesi de 22/1/2004 tarih, 5073 sayılı
Kanunun 15’inci maddesi ile yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Madde hükmü 31/5/2006
tarih, 5510 sayılı Kanunun 106’ncı maddesi ile 01/10/2008 tarihi itibariyle yürürlükten
kaldırılmıştır.
2 Sosyal güvenlik destek primi
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Maddenin birinci fıkrası ile; 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı
bağlananlardan, yukarıda belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya
yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmasına son verenlerden daha sonra
tekrar çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden
aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi
takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10
oranında sosyal güvenlik destek primi kesileceği hükme bağlanmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrası ile;Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre
yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı
bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay
dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının %10’u oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyecekleri hükme
bağlanmıştır.
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 02/8/2003, 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.
C-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
yürürlüğe girdiği 01/10/2008 sonrası dönem:
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 erdirilmiştir. Böylece 01/10/2008 tarihi ve
sonrasında ilk defa sigortalı olanlardan emekli olacaklardan yaşlılık aylığı
almakta iken 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.
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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 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının
(b) bendinde belirtilen hükümler uygulanmaktadır. Bu oran, bu maddenin
yürürlüğe girdiği 2008 yılında % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak 2011 yılında % 15’e ulaşmış ve bu tarihten itibaren
sabitlenmiştir.3
III-YABANCI BİR ÜLKEDEKİ ÇALIŞMALARINDANDOLAYI
MALULLÜK VEYA YAŞLILIK AYLIĞIALMAKTA OLANLARDAN
ÜLKEMİZDE BİR HİZMET AKDİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMAK
ÜZERE BAŞLAYANLAR VEYA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN
KANUN KAPSAMINDAKİ DURUMUNUNİRDELENMESİ:
5510 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrası (e) bendi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası
(d) bendi ile;Sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla
yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal
sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanların sigortalı sayılmayacakları hükme
bağlanmıştır.  Bu nedenle burada incelenen ve bahse konu olan yabancı sigortalılar geçici bir görevle ülkemize gönderilmiş olmayan, kendiliğinden
gelen sigortalılar ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerden
bu maksatla gönderilenlerin 3 ay, sözleşme bulunanların ise sözleşmede
öngörülen süre sonundaki sigortalılık halleridir.
A-01/10/2008 tarihinden önceki dönemde yabancı bir ülkedeki çalışmalarından dolayı malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan mülga 506 sayılı Kanun 2’nci maddesi kapsamında çalışanların durumu:  
01/10/2008 tarihinden önceki dönemde gerçekleşmiş olmak kaydıyla,
bu tarihten önce malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış olan TC veya ya3
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bancı bir ülke uyruğuna bağlı veya uyruksuz kişilerden 506 sayılı yasanın
2’nci maddesi kapsamında sigortalılık niteliğini gerektirecek bir işte çalışanlar –emekli maaşlarını ülkemizden almıyor olmaları nedeniyle- 506
sayılı Yasanın 63’üncü maddesi hükmünden faydalanamamış ve sosyal
güvenlik destek primi ödenememiştir. Bu sigortalılara bir tercih hakkı sunulmamış ve tüm sigorta kollarına tabi tutulmak zorunda bırakılmıştır.
B-01/10/2008 tarihinden önceki dönemde yabancı bir ülkedeki çalışmalarından dolayı malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan
mülga 1479 sayılı Kanun 24’üncü maddesi kapsamında çalışanların
durumu:  
Yabancı ülke sandıklarından malullük veya yaşlılık aylığı alıp
01/10/2008 tarihinden önceki dönemde (4/b) kapsamında çalışmaya başlayanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek
veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlardan 02/08/2003, gelir
vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu
meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar ve şirket ortaklarından (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmemiş komandit şirketlerin komantite ve komanditer ortakları ile ve sermayesi paylara bölünmüş
şirketlerin komanditeortaklar)01.02.2004 tarihinden itibaren 12 nci gelir
basamağının % 10’u oranında SGDP alınmaya başlanmıştır.( http://www.
sgk.gov.tr)
C-01/10/2008 tarihinden önceki dönemde yabancı bir ülkedeki çalışmalarından dolayı malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan
5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanların durumu:
Yabancı ülke sandıklarından malullük veya yaşlılık aylığı alıp
01/10/2008 tarihinden sonraki dönemde 4/a kapsamında çalışmaya başlayanlar ile çalışmasını devam ettirenler arasından uygulama farklılığı bulunmamaktadır. Eskiden olduğu gibi bunlardan sosyal güvenlik destek primi alınmamakta, bunlar tüm sigorta kollarına (Genel sağlık sigortası primi
% 12,5, iş kazaları ve meslek hastalıkları primi % 2 ve uzun vadeli sigorta
kolları primi % 20, işsizlik sigortası primi % 3 olmak üzere toplam % 37,5)
tabi tutulmaktadırlar.
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D-01/10/2008 tarihinden önceki dönemde yabancı bir ülkedeki çalışmalarından dolayı malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan
5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanların durumu:
Yabancı ülke sandıklarından malullük veya yaşlılık aylığı alıp 01/10/2008
tarihinden sonraki dönemde (4/b) kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışmasını devam ettirenler ile ilgili olarak ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri
hükümleri saklı kalmak kaydıyla artık sosyal güvenlik destek primine tabi
tutulmayacakları 2013/11 sayılı genelgenin 113’üncğü sayfasında belirtilmiştir. Bu kişilerin 01/10/2008sonrası faaliyetleri nedeniyle 4/b tescillerinin yapılması ve kendilerinden tüm sigorta kolları (Genel sağlık sigortası
primi % 12,5, iş kazaları ve meslek hastalıkları primi % 2 ve uzun vadeli
sigorta kolları primi % 20 olmak üzere toplam % 34,5) üzerinden prim
alınmaya başlanmıştır
IV- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Yabancı ülke mevzuatına tabi olan çalışması nedeniyle malullük veya
yaşlılık aylığı bağlanmış olan,ülkemize bir iş için gönderilen ve geldikleri ülkelerde sosyalgüvenliklerinin sağlandığını belgelemeleri nedeniyle
sigortalı sayılmayan sözleşmesiz ülkelerden gelen yabancı uyruklular için
üç ay, sözleşmeli ülkelerden gelenler için isesözleşmede öngörülmüş süre
kadar 5510 sayılı Yasanın 4/a maddesi kapsamına dahil edilmemesi, bir
iş için ülkemize gönderilmeyen, kendiliğinden çalışmak üzere gelen veya
çalışma izin belgesi çıkarttırılarak getirtilen yabancıların tüm sigorta kollarına dahil edilmesi ve bildirimigerekmektedir.
Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet edenve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar Kanunun
6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği sigortalı sayılmayacakları öngörülmüştür. Bu nedenle bu statüdeki kişilerden yurt dışında ikamet
etmeyenler, yurt dışında ikamet etmekle birlikte sosyal güvencesi bulunmayanların 4/b kapsamında sigortalılıklarının sağlanması gerekmektedir.
Bunlar için 3 ay veya sözleşmede öngörülen süreler geçerli olmayacaktır.
01/10/2008 tarihinden önceki dönemlerde SGDP uygulamasının bu kişiler
açısından da geçerli olduğu, sonraki dönemlerdeki çalışmaların tüm sigorta kollarına tabi tutulacağı unutulmamalıdır.
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YÜZDE USULÜ İLE ÜCRET KARŞILIĞINDA ÇALIŞMA
										
Cem BALOĞLU*
I.
GİRİŞ
Yüzde usulü ile ücret 4857 sayılı İş Kanunu’nun 51 inci maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre; “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.”
4857 sayılı Kanunu’nun 51 inci maddesinden de anlaşılacağı üzere,
yüzde usulü ücret uygulaması sadece bu şekilde ücret ödenmesini kararlaştırmış işyerleri için geçerli bir uygulamadır. Yüzde usulü ile toplanan
paraların ne şekilde dağılacağı ise bahse konu Kanun hükmüne dayalı
olarak çıkarılmış olan yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu çalışmada, yüzde
usulü ile ücret karşılığında çalışmanın ne olduğu, yüzde usulü ile toplanan
paraların ne şekilde dağılacağı, yüzde usulü ücret uygulamasının olduğu
işyerlerinde işverenlerin sorumluluklarının ve çalışanların haklarının neler
olduğu konularına değinilmektedir.
II- YÜZDE USULÜ ÜCRET İLE ÇALIŞMA
Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde hesap pusulalarına belirli bir
yüzde olarak eklenerek müşterilerden alınan paraların işveren tarafından işyerinde çalışan tüm işçilere belirli oranlarda ödenmesi şeklinde uygulanan ücret
sistemine yüzde usulü ücret denilmektedir.(Süzek, 2008, 310)
Yüzde usulü ücret ile çoğu kez karıştırılan bahşiş birbirinden farklı
kavramlardır. Bahşiş, işveren tarafından değil, doğrudan üçüncü bir kişi
konumundaki müşteri tarafından, sunulan hizmetten memnun kalınması
nedeniyle, işçiye verilen bir miktar paradır. (Mollamahmutoğlu, 2008, 468)
Bilindiği üzere, iş sözleşmesinin tarafları, asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe
*
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kararlaştırabilirler. Bu nedenle, yüzde usulü uygulanan işyerlerinde asgari
ücretin altında kalmamak için bir de “garanti ücret” denilen taban ücreti
tespit edilmesi gerekmektedir. Garanti ücreti, yüzde usulü ücretin tatmin
edici seviyeye ulaşmadığı hallerde devreye giren bir ücrettir. Yüzde usulü
ücretin, garanti ücretin üzerinde olması halinde garanti ücret uygulanması
söze konu olmamaktadır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas: 1985/76, Karar: 1985/1001, Tarih: 05.02.1985)
III- YÜZDE USULÜ İLE TOPLANAN PARALARIN DAĞITILMASI
VE BUNUN BELGELENDİRİLMESİ
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde, müşterilerden alınan paraların işyerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.
Bu paraların sadece belirli işçilere ödenmesi ya da işveren tarafından alınması gibi bir durum söz konusu olamaz. (Çelik, 2008, 142)
Yüzdelerin dağıtımında, işyerindeki tüm servislerden elde edilen yüzdelerin toplamı ile işçilerin fiilen yaptıkları işler esas alınmaktadır. İşyerinde çalışan her işçi, toplanan yüzdelerden, fiilen çalıştığı gün sayısına ve
elde ettiği puana göre yararlanmaktadır. Yüzdelerden Toplanan Paraların
İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ekindeki cetvelde işçilerin yaptıkları işler gruplara ayrılmış ve bu gruplar 10 ile 30 arasında değişen aralıklarda alt sınır ve üst sınır belirlenerek puanlandırılmıştır. İşçinin yaptığı
işler, puan cetvelinde birden çok gruba giriyorsa, sadece puanı yüksek olan
iş esas alınmaktadır.
İşverenler, yüzdelerden toplanan paraların dağıtılacağı işleri, unvanları,
puanları ve oranlarını gösteren çizelgeyi işyerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır.
Buna göre işçilerin yüzdelerden alacağı paranın hesaplanmasında, işyerinde o dönemin içinde toplanan yüzdelerin toplam puan adedine bölünmesi suretiyle bir puana düşen miktarın bulunması ve bunun o işçiye
ait puan sayısıyla çarpılması gerekmektedir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
Esas: 1985/10410, Karar: 1986/71, Tarih: 14.01.1986.)
İşçiler, dahil oldukları grubun alt sınırındaki puanla işe başlamaktadır.
Bu cetvelde yer almayan işler ve unvanlar için, işçiye cetveldeki benzeri
işlerden en yakın olanının puanı verilmektedir. İşyerinde aynı grupta geçen
başarılı her üç yıllık hizmet için, bir puan eklenmektedir. İşyerine yeni alınan işçilerin, meslekte geçirdikleri başarılı hizmet yıllarını belgelendirmeleri durumunda, bu hizmetleri de, aynı esaslara göre değerlendirilmektedir.
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Ancak, bu şekilde bulunacak puanlar, o grubun üst sınırını geçememektedir. Bir üst gruba atanan işçi, eski grubundaki üst sınır puanına erişmiş ise,
yeni grubun alt sınır puanının bir puan fazlasını almaktadır. Değerlendirilen hizmet sürelerine ilişkin belgeler işyeri kayıtları arasında saklanmak
zorundadır.
Hizmet süreleri ile başarı durumları, işyerlerinde oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından tespit edilmektedir. Değerlendirme Kurulu;
işveren veya temsilcisinin başkanlığında, sendika temsilcisi ve işveren vekili sıfatını taşımayan en kıdemli birim amirinden oluşmaktadır. İşyerinde
uygulanan toplu iş sözleşmesi yoksa işçiler tarafından yukarıda belirtildiği
şekilde seçilen işçi temsilcisi kurula katılmaktadır. Temsilcinin herhangi
bir nedenle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, aynı usulle yenisinin seçilmesi gerekmektedir. Temsilci seçimine ilişkin belgelerin de işyeri kayıtları arasında saklanması gerekmektedir.
Servislerde çalışan işçilerin, puan cetveline göre yaptıkları işin karşılığı
olan puanlarının tamamı dikkate alınmaktadır. Ancak, servis dışında çalışan işçiler için, işveren tarafından verilen günlük, haftalık veya aylık ücretlerine ilave olarak, yaptıkları işin karşılığında, puan cetvelinde gösterilen
puanların yüzde 25’i dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, işyerlerinde,
bölümlerin birinci derecedeki sorumlu müdürleri ile müdür yardımcıları ve
bunların üzerlerindeki görevlilerine de, işveren tarafından verilen günlük,
haftalık veya aylık ücretlerine ilave olarak, puan cetvelinde en üst sırada
yer alan grup için tespit edilecek puanın yüzde 5’i verilmelidir.
Düğün, çay, balo, ziyafet ve toplantı gibi ilave işlerden, servis karşılığı yüzde alındığı takdirde, bu işler için geçici olarak alınan işçilerin ücretleri, puan
cetvelinde yer alan, yapılan iş ve görev unvanları dikkate alınarak hesaplanır.
Ancak, bu tutar çalışılan süreye denk gelen asgari ücretin altında olamaz.
İşveren veya işveren vekili müşterilerden alınan paraların, kendisi tarafından alındığında eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle
yükümlüdür. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde, işveren, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi, toplu iş sözleşmesinin
uygulandığı işyerlerinde sendika temsilcisine, İşyerinde uygulanan toplu
iş sözleşmesi yoksa, tüm işçilerin katılımıyla, işçilerin kendi aralarında,
gizli oy açık sayımla seçecekleri işçi temsilcisine vermekle yükümlüdür.
Bu belgenin şekil ve uygulama usulleri, iş sözleşmelerinde veya toplu iş
sözleşmelerinde gösterilir. Bu belgeler ve belgelerin esas alındığı kayıtlar,
beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.
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IV- YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞANLARA FAZLA ÇALIŞMA
DURUMUNDA ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRET
Fazla çalışma; ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin
artırılması gibi nedenlerle yapılan ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Bunun yanında, aynı Kanunun 63 üncü maddesine dayalı olarak çıkarılan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde; günlük
çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamayacağı ve bir
işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılması halinde 4857 sayılı İş Kanununun 41, 42 ve 43 üncü maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek,
günlük onbir saati aşan çalışmaların da fazla çalışma olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; “…Fazla çalışma yapan ve fazla sürelerle çalışan işçilerin, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma saatlerine ait puanları, normal çalışma puanlarına eklenir. Yüzdelerden ödenen fazla çalışma
ve fazla sürelerle çalışmanın zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi
gereken ücret arasındaki fark, işveren tarafından ödenir…” hükmü yer almaktadır.
Yüzdelerden ödenen fazla saatlerde, çalışmanın zamsız karşılığı ile
zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki fark ödenmektedir. Çünkü
yüzde usulü ödenen ücret içinde fazla çalışmaların zamsız tutarı ödenmiş
olmaktadır. Yüzde usulü ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla çalışmalar, saat ücretinin %150 zamlı miktarına göre değil, sadece %50 zam nispetine göre hesaplanmalıdır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
Esas: 2008/26831, Karar: 2010/7253, Tarih: 18.03.2010. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas: 2010/38521, Karar: 2013/1761, Tarih: 17.01.2013)
V- YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞANLARA TATİL VE YILLIK
İZİN GÜNLERİNDE ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRET
4857 sayılı İş Kanunu’nun 46, 47 ve 57 nci maddeleri uyarınca hafta tatili, genel tatil ve yıllık izin günü ücretlerinin yüzde usulü ile çalışan işçiye
işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.
4857 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesine göre; yüzde usulü ile çalışan
işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre
içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Aynı Kanunun 57
nci maddesi uyarınca yıllık izin durumunda verilecek ücret ise; verilecek
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ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. Servis
dışında çalışan işçilerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile
yıllık izin ücretleri karşılığı olarak işveren tarafından ödenecek paraların
hesabında, bu işçilere yüzdelerden düşen paylar da dikkate alınmalıdır.
Yukarıda da bahsedildiği üzere, yüzde usulü ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla çalışmalar, saat ücretinin % 150 zamlı miktarına göre değil, sadece % 50 zam nispetine göre hesaplanmalıdır. Hafta
tatili ücreti yönünden de aynı yöntem esas alınmalı ve yüzde usulü ücret
ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde sadece % 50 zam kısmı için
hesaplamaya gidilmelidir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas : 2008/12946,
Karar : 2009/8940, Tarih : 31.03.2009)
4857 sayılı İş Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine yüzde usulü ile çalışan işçilere tanınan hafta
tatili, genel tatil ve yıllık izinle ilgili bahse konu haklara aykırı hükümler
konulamaz. Aksi halde, sözleşmenin tamamı geçersiz sayılmamakta, aykırı sözleşme hükümleri yerine 4857 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemeler
geçerli olmaktadır. (Günay, 2009, 2120)
VI- YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞANLARA ÖDENMESİ GEREKEN
KIDEM TAZMİNATI
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılmaktadır.
Yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde
ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulmaktadır. Ancak, son
bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin
aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
VII- SONUÇ
Yüzde usulü ücret uygulaması işyerleri için zorunlu bir uygulama değildir. Ancak, bu yöntemin benimsenmiş olduğu işyerlerinde, işverenlerin
yüzdelerden toplanan paraların dağıtılacağı işleri, unvanları, puanları ve
oranlarını gösteren çizelgeyi işyerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir
yerde ilan etmeleri ve bu ilanda belirtilen esaslar dahilinde toplanan paraları tüm işçilere dağıtması gerekmektedir.
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Yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde
kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanmalı ve işçilere ödenmelidir. Yıllık izin durumunda verilecek ücret
ise; işçilerin son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı
günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanmalı
ve ödenmelidir. Servis dışında çalışan işçilerin hafta tatili, ulusal bayram
ve genel tatil ücretleri ile yıllık izin ücretleri karşılığı olarak işveren tarafından ödenecek paraların hesabında, bu işçilere yüzdelerden düşen paylar
da dikkate alınmalıdır.
Yüzde usulü ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla çalışmalar, saat ücretinin % 150 zamlı miktarına göre değil, sadece % 50 zam
nispetine göre hesaplanmalıdır. Hafta tatili ücreti yönünden de aynı yöntem esas alınmalı ve yüzde usulü ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma
biçiminde sadece % 50 zam kısmı için hesaplamaya gidilmelidir.
Yüzde usulü ile çalışan işçilerin de kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Ancak, son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan
günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulmaktadır. Bununla birlikte, son bir yıl içinde işçi ücretine
zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile
zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan
günlere bölünmesi suretiyle hesaplanmalıdır.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT
OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER
TESPİTİ
Mikail KILINÇ*
1.GİRİŞ
Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin,
adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek amacıyla 5502 Sayılı Kanunun ile kurulmuştur. 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun en
önemli maddelerinden bir tanesi olan 34 üncü maddede, Sosyal Güvenlik
Kurumunun Gelir ve Giderleri, “Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası
prim gelirleri, idarî para cezaları, gecikme cezaları, gecikme zamları ve
katılım payları….” gibi tek tek sayılmıştır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim,
gecikme cezası, gecikme zammı ve benzeri tüm borçlarının takip ve tahsili
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun uyarınca
yapılacağı belirtilmiştir. 6183 Sayılı Kanun uyarınca, gerçek ya da tüzel
kişiler borçlarına karşılık taşınır ya da taşınmazları teminat olarak gösterilebilmektedir. Makalemizin konusunu, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına karşılık olarak gösterilen taşınır ya da taşınmazlar ve değer tespitinin
nasıl yapıldığı oluşturmaktadır.
2.TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN TEMINAT OLARAK
GÖSTERILMESİ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88
inci maddesinde: “Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri
kullanır.” Denilmektedir. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun sigorta
primi, idari para cezası, gecikme zammı, gecikme cezası ve diğer tüm ala*
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cakları, gecikme zammı, tahsil zamanaşımı ve terkin açısından 5510 Sayılı
kanun, diğer tüm hükümler açısından 6183 Sayılı Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Üsulu Hakkında Kanunun uyarınca takip ve tahsil edilecektir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Teminat ve Değerlenmesi isimli 10 uncu maddesinde; “Teminat olarak şunlar
kabul edilir:
1. Para,
2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat
mektupları,
3.Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç
edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15
noksanıyla değerlendirilir.”,
5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen
ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen
menkul ve gayrimenkul mallar.
Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç
miktarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir.
Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir.” denilmektedir. Dolayısıyla iki Kanunun maddesi beraber
değerlendirildiğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları, gecikme zammı ve gecikme cezası, tahsil zamanaşımı ve terkin ile ilgili konularda 5510
sayılı kanun, diğer tahsil usulleri açısından 6183 sayılı Kanuna göre tahsil
ve takip edilecektir. Gerçek ya da tüzel kişiler Sosyal Güvenlik Kurumuna
olan borçlarına karşılık menkul ya da gayrimenkul mallarını teminat olarak
gösterebilecektir. Burada belirlenmesi gereken en önemli husus ise teminatın seçiminin ve teminat seçimindeki menkul ya da gayrimenkul malların
değer tespitinin nasıl yapıldığıdır.
3.TEMINAT SEÇIMINDE DIKKAT EDILEN HUSULAR
Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarında teminatların seçimi önem arz
etmektedir. Çünkü önemli olan husus, Kurum alacağının garantiye alınmasıdır. Bu doğrultuda Kurum, üzerinde başka idareler ile gerçek veya
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tüzel kişilerin haciz, ipotek, rehin gibi kısıtlayıcı takyidatları bulunmayan
ve satış kabiliyeti olan mallarını teminat olarak almaktadır. Dolayısıyla
teminatın borcun tamamını karşılaması sağlanmaktadır. Borçlunun, takyidatsız yani kısıtlamasız mallarının bulunmaması ve borçlu takyidatlı malını teminat olarak göstermesi durumunda, tecil ve taksitlendirmeye konu
alacağın güncel değeri ile birlikte diğer güncel takyidat değerleri toplamının, teminatın tespit edilen değerini aşmaması halinde teminat olarak
kabul edilmektedir. Alacaklara karşı teminat olarak gösterilen mallarda,
takyidatlı ve takyidatsız malların birlikte bulunma imkanı da bulunmaktadır. Fakat böyle bir durumda, takyidatlı malın değerinin Kurum alacağını
karşıladığı gerekçesi ile takyidatsız mallar üzerindeki Kurum hacizleri kaldırılmamaktadır. Çünkü öncelikli olarak takyidatsız mallar teminat olarak
alınmaktadır.
Örnek-1: NŞ Anonim Şirketince Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne toplam 200.000 TL tutarındaki sigorta primi, gecikme cezası ve
zammından oluşan borcu için tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmuş, İl Müdürlüğünce yapılan takipler sonucunda tapu kayıtları üzerine
haciz konulan fabrika niteliğindeki gayrimenkul dışında başkaca malının
bulunmadığı anlaşılmış ve bu gayrimenkulün değerinin de bilirkişi raporu ile 900.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu gayrimenkul üzerinde Kurum alacağı için konulmuş hacizlerden önce tesis edilmiş ipotek
ve hacizlerin toplam güncel değerinin 500.000 TL olarak tespit edildiği
varsayılır ise, takyidatların değeri ile tecil ve taksitlendirmeye konu Kurum
alacağı için gösterilmesi gereken (150.000/2) 75.000 TL’nin toplam tutarı
(75.000 TL) gayrimenkulün değerinden az olduğu için fabrika niteliğindeki bu gayrimenkulün teminat olarak alınması mümkündür.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da zorunlu teminat miktarıdır. 6183 Sayılı Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Üsulu Hakkında
Kanununun 48 inci maddesinin 2 nci fıkrasında: “Şu kadar ki, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı
ellibin Yeni Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı
aranılmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı ellibin Yeni Türk Lirasını aşan kısmın
yarısıdır. Bakanlar Kurulu; bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme
idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkilidir.”
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Hükmü amirdir. Sosyal Güvenlik Kurumu alacağı için gösterilen zorunlu
teminat, borcun 50.000 TL’yi aşan kısmının yarısı olmaktadır. Buna göre,
200.000 TL olan bir borç için gösterilmesi gereken zorunlu teminat 75.000
TL, 550.000 TL olan bir borç için gösterilmesi gereken zorunlu teminat
250.000 TL olarak hesaplanacaktır.
4.TEMINAT OLARAK GÖSTERILEN TAŞINIR VE
TAŞINMAZLARIN DEĞER TESPITLERININ YAPILMASI
4.1.Bir Taşınırın Teminat Olarak Gösterilmesi:
Taşınır bir malın teminat olarak gösterilmesi durumunda, öncelikle icra
memurunca değer tespiti yapılmaktadır. Taşınırın niteliğine göre bu icra
servislerince ya da ünite amirince gerek görülmesi halinde bilirkişilere değer biçtirilmekte ya da ilgili meslek ve esnaf odalarından görüş alınmakta
veya emsal malların piyasa araştırması yaptırılabilmektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 81
inci maddesinde; “Haczedilen mallara haczi yapan memur tarafından değer biçilir, borçlunun müracaatı üzerine veya tahsil dairesince lüzum görüldüğü takdirde yeniden bilirkişiye değer biçtirilir.” Denilmektedir. Ayrıca adı geçen kanunun 91 inci maddesinde; “Satışa çıkarılacak gayrimenkullere bilirkişinin mütalaası alınmak suretiyle satış komisyonu tarafından
rayiç değer biçilir.” Denilerek gayrimenkul hacizlerinde bilirkişi raporu
doğrultusunda değer tespitinin yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Tecil ve taksitlendirme işleminde Sosyal Güvenlik Kurumu alacağına
karşılık teminat olarak gösterilen malların değer tespiti için bilirkişi raporu
düzenlenmesi durumunda, düzenlenen bilirkişi raporlarındaki değer tespiti
yapılan,
 Malın niteliği,
 Özellikleri,
 Satış Kabiliyeti,
 Birim Değeri,
 Gayrimenkul ise konumu,
 Kullanım Alanı,
 Tapu Bilgileri,
 Üzerinde işgal veya tapuya şerh edilmemiş yapıların bulunup bulunmadığı
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 Piyasa Analizleri (analizlerde inşaat özellikleri ve diğer faktörler
mutlaka belirtilmeli)
Belirtilmektedir.
Ayrıntılı olarak düzenlenen ayrıca bilirkişinin uzmanlık alanına giren raporlar dikkate alınmaktadır. Gayrimenkullerin değer tespitine ilişkin bilirkişi raporlarında önerilen hususlarda tereddüt veya şüphe olması
halinde,
 Yeniden başka bir bilirkişi raporu düzenlenebilir ya da,
 Değer tespiti yapılmış olan gayrimenkulleri yerinde görüp inceleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu teknik elemanlarına da değer tespiti yaptırılmak suretiyle işlem yapılabilmektedir.
4.2.Bir Taşınmazın Teminat Olarak Gösterilmesi:
Taşınmaz bir malın teminat olarak gösterilmesi durumunda, en önemli
husus taşınmazın değerinin ne olacağı noktasında ortaya çıkmaktadır. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak taşınmaz gösterilmiş ise
değer tespitinde;

Ekspertiz Raporu Yönergesi hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,

Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve
Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu Birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen
raporlar,

Bankalar ve sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine
ilişkin raporlar,

Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar esas alınmaktadır.
Ekspertiz Raporu Yönergesi hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik
Kurumu teknik elemanlarınca düzenlenen raporları ve Sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar hariç olmak üzere diğer sayılan şekilde değer tespitine ilişkin düzenlenen raporlarda, rapor düzenleyen
ekspertiz veya bilirkişilerin yetki veya ruhsat belgelerinin de rapora eklenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yetkilerin kontörlü de yapılmaktadır.
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Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının miktarının artması veya alınan teminatların değerinin düşmesi halinde, alınan teminatın mevcut borç durumuna göre artırılması ya da yerine yeni bir teminat gösterilmesi istenebilmektedir. Ayrıca borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı
değerde başkalarıyla değiştirebilmektedir. Üçüncü şahıs da, kendisine ait
malı başkasının borcuna karşılık teminat olarak verebilir. Bu durumda, iradesini açık bir şekilde gösteren imzalı muvafakat yazısını Sosyal Güvenlik
Kurumuna bizzat vermesi ya da üçüncü şahıs tarafından imzalanmış ve
noter tarafından onaylanmış bir örneğinin gönderilmesi de gerekmektedir.
5.SONUÇ
Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklarının takip ve tahsili 6183 Sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun uyarınca yapılmaktadır. Bu doğrultuda sağlanan durumlardan bir tanesi de borçluların borçlarına karşılık teminat göstermesidir. Borçlular, borcun 50.000 TL yi aşan
kısmının yarısı kadar taşınır ya da taşınmazı Sosyal Güvenlik Kurumuna
teminat olarak göstermek durumundadır. Gösterilen teminatların değer
tespitleri de gerek haczi yapan kurum memurları, gerekse bilirkişi raporlarıyla sağlanmaktadır. Borcun miktarının artması veya alınan teminatların
değerinin düşmesi halinde, alınan teminatın mevcut borç durumuna göre
artırılması ya da yerine yeni bir teminat gösterilmesi Kurum tarafından
talep edilebilmektedir.
KAYNAKÇA
T.C Yasalar (28.07.1953) 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun Ankara : Resmi Gazete (8469sayılı)
T.C Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ankara : Resmi Gazete (26200sayılı)
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ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI,
SGK’YA BİLDİRİMİ VE ŞİRKET ORTAKLARININ, ORTAĞI
OLDUKLARI VEYA BİR BAŞKA İŞYERİNDE 4/A KAPSAMINDA
SİGORTALI BİLDİRİLMESİ
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**
I-GİRİŞ
Türk sosyal güvenlik sisteminde içerisinde, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun (5510 sayılı yasa, 2006) geneli
itibariyle yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önceki sürelerde çalışanların sosyal güvenliği farlı sosyal sigorta kanunlarına göre sağlanmaktaydı.
5510 sayılı Kanun ile birlikte tüm çalışanlar tek kanun kapsamına alınarak
sosyal güvenliğe kavuşturulmuştur. Belirtmeliyiz ki, her ne kadar farklı
sosyal sigorta kanunları tek çatı altında yeniden düzenlenmiş ise de sigortalılık hak ve yükümlülükleri bakımından tam bir eşitlik sağlandığından
bahsetmek de mümkün değildir.
Gerçekten de, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre, hizmet akdi ile bir
veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile kamu idarelerinde
çalışıp Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olması
öngörülmemiş olanlar 4/a kapsamında, ticari kazanç veya serbest meslek
kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, donatma iştiraki ortakları, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi
olan ortakları, limitet şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, köy ve mahalle muhtarları, 6132
sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler 4/b kapsamında, kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında çalışmaya başlayanlar
ise 4/c kapsamında sigortalı sayılarak farklı farklı sigortalılık statülerine
yer verilmiştir1.
* İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı
** Bursa SGK İl Müdürlüğü-SGK Denetmeni
1 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi esas alındığında, sigortalıları 4/I-a’lılar, 4/I-b’liler
ve 4/I-c’liler olarak ifade etmek gerekmektedir. Ancak günlük hayatta konuşma dilinin sağladığı kolaylık dolayısıyla 4/a’lı, 4/b’li ve 4/c’li kavramları yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu bağlamda makale içerisinde kısaltmalar 4/b’liler şeklinde yapılmıştır. Benzer kullanım
için bkz., (Alper, 2013, 81).
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Tek kanun altında farklı sigortalılık statülerine yer verilirken diğer taraftan kanun içinde sigortalılık statüsüne göre hak ve yükümlülükler de farklı
belirlenmiştir. Özellikle, 4/a kapsamından yaşlılık aylığına hak kazanmak,
4/b kapsamından yaşlılık aylığına hak kazanmaktan daha avantajlı ve daha
kolaydır. 4/a Kapsamında sigortalı olmanın avantajları geçiş hükümlerinde de kendini göstermektedir. Örneğin, ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden
önce sigortalı olanların 4/a kapsamından emekli olabilmeleri için 5000 ila
5975 gün arasında prim ödemeleri yeterli iken 4/b kapsamından emekli
olabilmek için kadınların 7200 gün erkeklerin ise 9000 gün prim ödemeleri gerekmektedir. Yine kısmi emeklik/yaştan emeklilik şartlarında da 4/a
kapsamındaki sigortalılar için prim ödeme gün sayısı 3600 iken 4/b kapsamındaki sigortalılar için prim ödeme gün sayısı 5400 olarak belirlenmiştir
(Göktaş ve Özdamar, 2011, 279).
Sigorta hak ve yükümlülükleri bakımından 4/a kapsamında olanların
4/b kapsamında olanlara göre daha avantajlı olması, 4/b statüsünde olanları
4/a kapsamında sigortalı olmaya teşvik ederken/iterken diğer taraftan konuya olan ilgiyi de artırmaktadır. Tam da bu noktada, makale içerisinde şirket ortaklarının sigortalılığının başlangıcı ve SGK’ya bildirilmesinin yanı
sıra şirket ortaklarının hangi şartlarda ortak oldukları şirketten 4/a’ kapsamında sigortalı bildirilebilecekleri, şirket ortaklığı sona ermeden farklı bir
işyerinde çalışılması durumunda 4/a statüsüne tabi olunup olunamayacağı
üzerinde durularak meslek mensuplarının sıklıkla karşılaştığı bu konulara
açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
II- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4/I-B STATÜSÜNDE
ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ
Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki
ortakları vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten itibaren sigortalı
sayılırlar (5510, m.7/I-b). Bu kapsamdaki sigortalıların SGK’ya bildirilmesi yükümlülüğü vergi dairelerine aittir. Vergi daireleri vergi mükellefiyetleri başlatılan sigortalıların bildirimlerini mükellefiyet işleminin tesis
tarihinden2 itibaren en geç iki ay içinde SGK’ya yapmak zorundadır. Vergi
2 Mükellefiyet tesis tarihi, bildirimi vergi dairelerince yapılması gereken sigortalıların
işe başladıklarını vergi dairesine işe başlama bildirimi ile bildirmeleri üzerine (ya da bazı
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mükellefiyeti işlemlerinin iki aydan önce tekemmül ettirilmesi halinde ise
mükellefiyetin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere tekemmül
tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde SGK’ya bildirim yapılır (SSİY,
m.11/2-a ve SGK: 2013/11 sayılı Genelge).
Örneğin; iki ortaklı kollektif şirketin ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin 01/08/2013 tarihinde başladığını ve vergi mükellefiyetlerinin
29/08/2013 tarihinde tesis edilip tekemmül ettirildiğini varsayalım. Bu
durumda kollektif şirket ortaklarının 4/b sigortalılığı vergi mükellefi oldukları 01/08/2013 tarihi itibariyle başlayacaktır. İlgili vergi dairesi ise tekemmül tarihinden itibaren 15 gün içinde (12/09/2013 tarihine kadar) bu
sigortalıların işe giriş bildirgelerini SGK’ya göndererek bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.
Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların
sigortalılıkları esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları
tarihte başlar (5510, m.7/I-b). Bu kapsamdakilerin bildirim yükümlülüğü
ise kanun ile esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerine verilmiştir. Esnaf ve
sanatkâr sicil müdürlükleri belirtilen kapsamdaki kişileri kayıt oldukları
tarihten itibaren en geç on beş gün içinde SGK’ya bildirmek zorundadır
(5510, m.8/III)3.
Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları seçildikleri tarihten itibaren başlatılır (5510, m.7/I-b). Bunlar, muhtar seçildiklerine ilişkin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren il veya ilçe mülki
amirliklerince onbeş gün içinde SGK’ya bildirilir (SGK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği-SSİY, 2010, m.11/4-ç). 6132 sayılı At Yarışları
Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlar (5510,
m.7/I-b). Bu kapsamdakiler için bildirim yükümlüsü Türkiye Jokey
Kulübü’dür. Türkiye Jokey Kulübü lisan belgesini verdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde SGY’ya bildirim yapmak zorundadır. Fiili çalışma ise
lisans belgesinin onaylanması ile başlayacaktır (2013/11 sayılı Genelge).
hallerde idarece yapılan tespitler üzerine) işe başlama bildirimi ekinde yer alan belgelerin
vergi dairelerince kontrol edilmesi, iş yerinde yoklama düzenlenmesi ve bütün işlemlerin
tamam olmasından sonra sisteme mükellefiyet tesisi için bilgi girişi yapıldığı tarihtir
3 Belirtmeliyiz ki, aynı zamanda vergi mükellefi olan esnaflar için bildirim vergi dairelerince yapılmaktadır. Bu nedenle esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerinin kendilerine kayıt
yaptıran esnaflardan yalnızca vergiden muaf olanların kayıtlarını SGK’ya bildirmeleri yeterlidir (2013/11 sayılı Genelge).
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Limitet şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlar. Sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılığı, şirketin kuruluşunda şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren
başlar. Gerek limitet şirket ortaklarının gerekse komandit şirketlerin komondite ortaklarının SGK’ya bildirilmesi yükümlülüğü ticaret sicil memurluklarına aittir. Ticaret sicil memurlukları tescil tarihinden itibaren
15 gün içinde işe giriş bildirgelerini SGK’ya göndermek zorundadır (SSİY,
m.11/4-c-3).
Burada gerek anonim şirketin yönetim kurulu olan üyelerinin gerekse
limited şirket ortaklarının ve komandit şirketlerin komandite ortaklarının
hisselerini devretmeleri durumunda sigortalılık bildirim yükümlülüğünün
kim tarafından yerine getirileceği, bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanıp uygulanamayacağı tartışmaya
açık olduğundan aşağıda bu durum ayrıca ele alınarak incelenmiştir.
A.

ŞİRKET HİSSELERİNİN DEVRİ HALİNDE YENİ 			
HİSSEDARLARIN VE ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM 		
KURULUNA SEÇİLENLERİN SGK’YA BİLDİRİLMESİ
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle başlar (5510, m.7/
I-b). Limitet şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalıklarının
başlangıç tarihi ile ilgili olarak sigortalılığın başlangıcının düzenlendiği 7.
maddede her hangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak sigortalılığının sona ermesinin düzenlendiği 9. maddede “limitet şirket ortaklarından
hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına
ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten” itibaren sona erer hükmüne
yer verilmiştir. Buradan hareketle hisseleri devir alan yeni ortağın sigortalılığının da hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği
tarihten itibaren başlaması gerektiği muhakkaktır.
Gerek Yönetmelikte gerekse SGK’nın 2013/11 sayılı genelgesinde hem
limitet şirketlerden, hem de sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklıklarından hisse devralan yeni ortakların sigortalılıklarının “hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği
tarihten itibaren başlayacağı” hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda li200
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mitet şirketlerde ve komandit şirketlerin komandite ortaklıklarında hisse
devri halinde yeni ortakların 4/b sigortalılıklarının başlangıç tarihi ile ilgili
tartışmalı bir durumun olmadığını söyleyebiliriz.
Buradaki tartışmalı konu bildirim yükümlülüğünün kime ait olduğuna
ilişkindir. Şöyle ki; 5510 sayılı Kanunun “Sigortalı bildirimi ve tescili”
başlıklı 8. maddesinin üçüncü fıkrasında 4/b kapsamında sigortalı sayılanların bildirim yükümlüsünün kimler olduğu ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna göre; “4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı
alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere diğer alt bentleri kapsamında
sigortalı sayılan kişilerden köy ve mahalle muhtarları için seçildiklerine
ilişkin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten, sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten başlayan sigortalılar
için vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek
üzere ilgili vergi dairesince vergi mükellefinin işe başlama işlemlerinin
tekemmül ettirildiği tarihten ve diğerleri için 7. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından; (4) numaralı alt
bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ise kanunla kurulu meslek
kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren kendi mevzuatına göre kayıt veya
tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve Esnaf
ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek
Kuruma vermekle yükümlüdür.” (Göktaş, 2012, 167).
Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki
ortaklarının SGK’ya bildirimi vergi daireleri tarafından, gelir vergisinden
muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların SGK’ya bildirimi esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlükleri tarafından, limitet şirket ortaklarının,
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının
ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının SGK’ya bildirimi ticaret sicil memurlukları tarafından yerine getirilmelidir (Göktaş,
2012, 168).
Buna karşın uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlendiği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11. maddesinde “Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine
seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih şirket yetkililerince…, limitet şirket
ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarınEYLÜL - EKİM 2013
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dan hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca
devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin,
devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret
sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince” şeklinde bir
düzenlemeye gidilerek bildirim yükümlülüğünün şirket tüzel kişiliğine ait
olduğu belirtilmiştir.
Benzer bir düzenleme 4/b sigortalılığının sona ermesi ve SGK’ya bildirilmesi diğer bir anlatımla işten ayrılış bildirgesinin SGK’ya verilmesi
konusu içinde geçerlidir. Zira Kanunda “…(b) bendinde belirtilen şekillerde sona erenlerin durumları ise kendileri ve sözü edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri
tarafından, en geç on gün içinde Kuruma bildirilir…” hükmüne yer verilmiştir (5510, m.9/III). Metinde geçen “sözü edilen bentte belirtilen…”
ibaresiyle 4/b sigortalılığının sona ermesinin düzenlendiği 9. maddenin
birinci fıkrasına atıfta bulunulmuştur. Ancak özellikle belirtmeliyiz ki; 9.
maddenin birinci fıkrasında sigortalı işten ayrılış bildirgesinin SGK’ya
gönderilmesi yükümlülüğünün kime ait olduğundan bahsedilmemektedir.
Aksine, birinci fıkrada sadece sigortalılığın ne zaman sona ereceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda 4/b kapsamındakilerin sigortalılığının sona
ermesi durumunda işten ayrılış bildirgesinin SGK’ya gönderilmesi yükümlülüğünün kime ait olduğuna dair kanunda bir düzenleme olmadığını
söylemek mümkündür.
Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasında “sözü edilen bentte belirtilen
faaliyetin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar” ibaresinin geçtiği, dolayısıyla bildirim yükümlülüğünün de belirtilen kuruluşlara ait olduğu ve
konunun tarafımızca yanlış yorumlandığı ileri sürülebilir. Ancak belirtmeliyiz ki; atıf yapılan ilgili bentlerde bildirim yükümlüleri değil sigortalılığın
sona erme halinin düzenlendiği özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.
Kanunda açık olarak bildirim yükümlülüğünün kime ait olduğu belirtilmediği halde anonim şirket ortaklarından yönetim kurulu üyesi olan
ortakların ve sermaye şirketlerinden hisse devir alanların işe girişlerinin
bildiriminde olduğu gibi bunların işten ayrılış bildirgelerinin de SGK’ya
verilmesinde/gönderilmesinde bir anlamda Yönetmelikle, Kanunda olmayan bir yükümlülük getirilmiştir. .
202
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Yönetmelik hükmüne göre “Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi
olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer ve
bu tarih şirket yetkililerince ve sigortalılarca” 10 gün içinde SGK’ya bildirilir (SSİY, m.14/(2).ç-2). “Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine
ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın
birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona
erer ve bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince” 10 gün içinde SGK’ya
bildirilir (SSİY, m.14/(2).ç-3)
Burada her ne kadar 5510 sayılı Kanunda yer verilmese de SSİY ile
bu yükümlülüklerin getirilme amacının iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi olduğu dolayısıyla da SSİY ile getirilen bu yükümlülüklerin
isabetli olduğunu değerlendirmek mümkün değildir. Yönetmelikle düzenlenen bu yükümlülüklerin belirtilen sürelerde yerine getirilmemesi beraberinde muhatapların idari para cezası ile cezalandırılmalarını getirdiği için
bu düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesi ile açıkça çelişmektedir.
Zira, Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesine göre; Kanunun açıkça suç
saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez, kanunda yazılı cezalardan
başka bir ceza uygulanamaz, idarenin düzenleyici işlemleriyle (bahsi geçen yönetmelik gibi) suç ve ceza konulamaz, kanunların suç ve ceza içeren
hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz, suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Bu bağlamda yönetmelikle yükümlülük getirmek ve devamında yükümlülük getirilen kişiye
ceza uygulamak yasal olmayacaktır (Göktaş, 2012, 169).
B.

İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİNİN
BELİRTİLEN SÜRELERDE VERİLMEMESİ HALİNDE
İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ?
SGK’nın sigortalılara kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından etkin bir
şekilde hizmet sunabilmesi şüphesiz, sigortalılığa ilişkin bildirimlerin süresinde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine bağlıdır. Sigortalılığa ilişkin
bildirimler ise sigortalılığın türüne ve statüsüne göre işveren, ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından yerine getirilmektedir
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(Kuruca, 2010, 202). Bildirimlerin yükümlü olanlar tarafından 5510 sayılı Kanun’da öngörülen süreler içerisinde yerine getirilmemesi durumunda
ise yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesi gereği idari para cezası adı verilen yaptırım uygulanmaktadır (Kuruca,
2012/Eylül, 150).
5510 sayılı Kanunun “sigortalılığın bildirimi ve tescili” başlıklı 8. maddesinin 8. fıkrasında “Bu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları hariç olmak
üzere, diğer fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ilgililer hakkında, 102. madde hükümlerine göre idarî para cezası uygulanır”
hükmüne yer verilmiştir. Kanunun “sigortalılığın sona ermesi” başlıklı 9.
maddesi metninde ise belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idari
para cezası uygulanacağına dair bir düzenleme yapılmamıştır.
Ancak 5510 sayılı Kanunun “Kurumca verilecek idarî para cezaları”
başlıklı 102. maddesi birinci fıkrasının (g) bendinde, “8. maddesinin üçüncü fıkrasında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için aynı maddenin üçüncü fıkrasında, … belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret
tutarında idari para cezası uygulanacağı” belirtilerek 4/b kapsamındaki
sigortalılarla ilgili olarak gerek sigortalılığın başlangıcını gerekse sigortalılığın sona ermesini bildirmekle yükümlü tutulanlardan bu yükümlülüğü
belirtilen süreler içinde yerine getirmeyenlere fiil tarihinde geçerli olan asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Dolayısıyla, kanunda açık bir hüküm bulunmadığı halde yönetmelikle anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının ve sermaye
şirketlerinden hisse devir alanların işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin
SGK’ya verilmesi/gönderilmesi yükümlülüğü şirket tüzel kişiliğine verildiğinden bu yükümlülüğün yasal süresi içinde yerine getirilmemesi nedeniyle şirket tüzel kişiliğine fiil tarihinde geçerli olan asgari ücret tutarında
(1/10 değil bir asgari ücret) idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.
Kanundaki düzenleme dikkate alındığında, 4/b kapsamındaki sigortalıların sigortalılık başlangıcını bildirmekle yükümlü tutulan kurum ve kuruluşlara sigortalı işe giriş bildirgesinin kanunda belirlenen süre içerisinde
verilmemesi halinde idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda, limitet şirket ortaklarının ve anonim şirketlerde ortak ve yönetim
kurulu üyesi seçilenlerin bildirim yükümlülüğü kanunla ticaret sicil me204
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murluklarına verildiğinden yönetmelikle getirilen düzenlemeye istinaden
şirket tüzel kişiliğine idari para cezası uygulanması yasal değildir (Göktaş,
2012, 169).
Yine 5510 sayılı Kanunun 9. maddesinde, 4/b kapsamındaki sigortalılığın sona erme halinin SGK’ya bildirilmesiyle ilgili olarak her hangi bir
yükümlülük belirlenmemiştir. Bu durumda olmayan yükümlülüğün yerine
getirilmemesi gerekçe gösterilerek limitet şirket ortaklığı sona eren veya
anonim şirketlerin ortaklık ve yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin bildirimlerinin ilgili şirketler tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle şirket tüzel kişiliklerine idari para cezası uygulanması da yasal olmayacaktır
(Göktaş, 2012, 169).
III. ŞİRKET ORTAKLARININ BİR BAŞKA İŞYERİNDE 4/A
KAPSAMINDA ÇALIŞMASI (SİGORTALILIK HALLERİNİN
ÇAKIŞMASI)
Öncelikli olarak belirtmeliyiz ki, Türk sosyal güvenlik sisteminde zorunluluk ilkesi benimsenmiştir (Şakar, 2009, 92). Bir başka anlatımla sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesinin bir önemi yoktur. Kişi
istemese de, belirli koşulların varlığı halinde sigortalı olmak zorundadır
(Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2013, 173). Yani sigortalı olmak kişi açısından sadece bir hak değil aynı zamanda kaçınılamaz bir yükümlülüktür. Bu
nedenle sigortalılık niteliğinin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden
kaçınılamaz ve vazgeçilemez (Tuncay ve Ekmekçi, 2012, 130).
Nitekim 5510 sayılı Kanunun 92. maddesinde zorunluluk ilkesi şöyle
ifade edilmektedir: “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda
yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak,
vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler
geçersizdir.” Yine 5510 sayılı Kanunun 7. maddesinde, sigortalılığın kanunda öngörülen biçimde çalışmaya başlama ya da statüye geçmekle kendiliğinden başlayacağı hüküm altına alınmıştır (Kurt ve ötekiler, 2012, 40).
Kişinin aynı anda bir fazla statüde çalışması halinde ise sigortalılıkta
teklik ilkesi devreye girmekte ve her iki faaliyet nedeniyle ayrı ayrı sigortalılık ilişkisi kurulamamaktadır. Şöyle ki, çalışma hayatında sigortalıların,
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleEYLÜL - EKİM 2013
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rinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışmaları söz konusu olabilmektedir. Böylesi bir
durumda, 4/c statüsüne üstünlük tanınırken 1 Mart 2011 tarihine kadar 4/a
ve 4/b statülerinin çakışması halinde önceden başlayan sigortalılık geçerli
sayılmıştır. 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere ise 4/b sigortalılığı
karşısında 4/a sigortalılığının üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
Daha anlaşılır bir ifadeyle, 5510 sayılı Kanunun 53. maddesinde değişiklik yapılan 1 Mart 2011 tarihine kadar, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık
hallerinden birden fazlasına tabi olunması gerektirir şekilde çalışılması
halinde öncelikle 4/c kapsamında sigortalılık geçerli sayılmaktaydı. Ancak
4/c kapsamında çalışma yok ise ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas
alınmakta ve geçerli sigortalılık buna göre belirlenmekteydi. 1 Mart 2011
tarihinden geçerli olmak üzere ise 4/c statüsünün üstünlüğü kabul edilmekle birlikte 4/b ve 4/a statülerinin çakışması halinde, (örneğin, kişinin ticari
faaliyette bulunduğu dönemler içinde başka bir işyerinde çalışması hali)
4/a kapsamındaki sigortalılığa üstünlük tanınmıştır.
5510 sayılı Kanunun 53. maddesi birinci fıkrasında yapılan bu değişiklik 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir çalışması olanlar için sigortalılıkta teklik ilkesi gereği önceden başlayan sigortalılığın
geçerli olacağı ilkesini ortadan kaldırmış bunun yerine sigortalılığın üstünlüğü ilkesini getirmiştir (Göktaş ve Özdamar, 2011, 239). Getirilen bu
yeni uygulama ile ticari faaliyette bulunduğu için 4/b kapsamında sigortalı
sayılanların ticari faaliyetlerini sona erdirmeden bir başka işyerinde hizmet
akdiyle çalışmaya başlamaları halinde 4/a kapsamında sigortalı sayılmalarının yolunu açılmıştır.
Bu sayede hizmet akdine tabi çalışmasının yanı sıra vergi mükellefiyeti
ya da şirket ortaklığı nedeniyle 4/b sigortalılığı devam edenlerin 4/a kapsamında sigortalı olabilmek için bu faaliyetlerini sonlandırmalarına gerek
kalmamıştır. Artık ticari faaliyete devam edilse dahi şirket ortakları yad a
4/b kapsamındaki diğer sigortalılar fiilen çalışılması koşuluyla bir başka
işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olabilmekte/çalışabilmektedir. Ayrıca
4/a kapsamında çalışıldığı sürece 4/b kapsamındaki sigortalık dondurulduğu için prim ödenmesi de söz konusu değildir.
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IV- TİCARİ FAALİYETTE BULUNANLAR SAHİBİ YADA
ORTAĞI OLDUKLARI İŞYERLERİNDE 4/A’LI OLARAK
ÇALIŞABİLİR Mİ?
5510 sayılı Kanunun 53. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden
4/a kapsamında sigortalı bildirilemezler. Bu nedenle 1 Ekim 2008 tarihinden sonra, 4/a kapsamında sigortalı olarak çalıştıkları işyerlerine limitet
şirketse ortak, anonim şirketse yönetim kurulu üyesi olan ortakların 4/a
kapsamındaki sigortalılıkları ortaklık/yönetim kurulu üyeliği tarihinden bir
gün önce sona erecektir. Bir başka ifadeyle 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren limitet şirket ortakları, şirkete ortak oldukları, anonim şirket ortakları
ise yönetim kurulu üyeliliğine seçildikleri tarihte zorunlu olarak 4/b kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bu nedenle şirket ortakları kendi işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı olarak bildirilseler dahi bu sigortalılıkları
geçerli sayılmayacaktır. (Cerit, 2013)
Ancak limitet şirkete ortak olan ya da anonim şirket yönetim kurulu
üyeliğine seçilen ortakların ortak oldukları işyerlerinden 4/a kapsamında
sigortalı bildirilemeyecekleri kuralı 5510 sayılı Kanunun 53. maddesi ikinci fıkrasında düzenlendiğinden ve kanunun yürürlük tarihi 1 Ekim 2008
olduğundan bu tarihten önce süre gelen sigortalılıklar için durum farklı
değerlendirilmektedir.
Her ne kadar kanunda geçiş hükmüne yer verilmemiş ise de tebliğ ile
getirilen uygulama sayesinde ortağı olduğu limitet şirket ya da yönetim
kurulu üyesi olduğu anonim şirketlerden 4/a kapsamında sigortalı bildirilenler için hak kaybını önleme işlevi gören bir geçiş sağlanmıştır. Şöyle ki, “5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar,
Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında
Tebliğ”in (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008), sigortalılık hallerinin çakışması başlıklı 5. bölümünün 9. numaralı alt bendinde “01/10/2008 tarihinden
önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları
işyerlerinden bu Kanunun 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi
prim ödemesi olanların sigortalılıklarının kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Bu Tebliğ, 17.12.2011
tarihli ve 28145 sayılı Tebliğ değişikliği ile yürürlükten kaldırılmış olsa
da SGK’nın 2013/11 sayılı Genelgesinde de benzer nitelikte bir düzenleme yapılmış ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce süre gelen 4/sigortalılığının
kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirileceği belirtilmiştir. (Cerit, 2013)
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Bu bağlamda, önceden başlayan sigortalılığın geçerli sayılacağı ilkesi
ihlal edilmemiş olmak şartıyla, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ortak olduğu
limitet şirketlerden ya da yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketlerden
4/a kapsamında sigortalı bildirilenlerin bu sigortalılıkları 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kesintiye uğramadığı sürece geçerli kabul edilecektir. Kesintinin varlığı halinde ise bu durumdaki kişilerin, ortağı oldukları limitet
şirketlerden ya da yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketlerden bir
daha 4/a kapsamında sigortalı bildirilmeleri mümkün değildir.
Belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, şirket ortaklarının ortağı bulundukları işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilebilmelerinin bazı
kurallara bağlı olduğudur. Limited şirket ortakları için iki, anonim şirketin
ortakları için üç koşula bağlanmış olan bu kurallara SGK, Genel yazı ile
birer kural daha eklemiştir (Cerit, 2013)
Buna göre, limitet şirket ortaklarının ortağı bulunduğu limitet şirketlerden 4/a kapsamında sigortalı bildirilebilmesi, bu bildirimlerin de geçerli
sayılabilmesi üç kuralın yerine getirilmesine bağlıdır. Bunlardan ilki, limited şirket ortaklığı 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamalıdır. İkincisi,
limitet şirket ortağının 4/a kapsamında sigortalı bildirildiği işyerinden 1
Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olan 4/a kapsamında sigortalılık bildirimi olmalıdır. Üçüncüsü, 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayan 4/a kapsamındaki sigortalılık, 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayan işyeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmelidir. Limitet şirket ortağı 1 Ekim 2008
tarihinden sonra ortağı bulunduğu şube işyerinden ya da ortağı bulunduğu
başka işyerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilmemelidir. Diğer bir ifade ile ortak 1 Ekim 2008 tarihinde hangi işyeri dosyasından 4/a kapsamında sigortalı bildirilmiş ise takip eden tarihlerde de aynı işyeri dosyasından
sigortalı bildirilmelidir.
Anonim şirket ortaklarının ise, ortağı ve yönetim kurulu üyesi bulunduğu şirketlerden 4/a kapsamında sigortalı bildirilebilmesi ve bu bildirimlerin de geçerli sayılabilmesi için aşağıda belirttiğimiz dört kuralı sağlaması
gerekmektedir. Birincisi, anonim şirket ortaklığı 1 Ekim 2008 tarihinden
önce başlamalı ve ortaklık kesintisiz devam etmelidir. İkincisi, anonim
şirket yönetim kurulu üyeliği 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamalı ve
yönetim kurulu üyeliği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da kesintisiz devam
etmelidir. Üçüncüsü, anonim şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesinin
4/a kapsamından sigortalı bildirildiği işyerinden 1 Ekim 2008 tarihinden
önce başlamış olan 4/a kapsamında sigortalığı bulunmalıdır. Dördüncü208
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sü ve sonuncusu ise anonim şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesinin
1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayan 4/a kapsamındaki sigortalılığı, 1
Ekim 2008 tarihinden önce başlayan işyeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmeli, ilgili kişi 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ortağı/yönetim kurulu
üyesi diğer şube işyerinden ya da ortağı/yönetim kurulu üyesi bulunduğu
başka işyerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilmemelidir. Daha açık bir
ifade ile anonim şirket ortağı/yönetim kurulu üyesi 1 Ekim 2008 tarihinde
hangi işyeri dosyasından sigortalı bildirilmiş ise takip eden tarihlerde de
aynı işyeri dosyasından sigortalı beyan edilmelidir. (Cerit, 2013)
Bu koşulların herhangi birisinin eksik olması halinde şirket ortaklarının
4/a kapsamındaki sigortalılıkları geçerli olmayacağı gibi daha önce bu koşullar sağlanmış olmakla birlikte daha sonra koşullardan herhangi birinin
yitirilmesi halinde de 4/a kapsamındaki sigortalılık bildirimi geçerli sayılamayacaktır.
Yukarıda açıkladığımız kurallar çerçevesinde bir kez daha vurgulamak
gerekirse, 1 Ekim 2008 tarihinden önce 4/a kapsamında sigortalı çalıştığı
işyerine 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ortak olan kişinin 4/a kapsamındaki
sigortalılığı ortak olduğu tarihten bir gün önce sona erer. Yine, 1 Ekim
2008 tarihinden önce ortağı olduğu şirkete ait işyerinin işlem gördüğü işyeri sicil numarası üzerinden 4/a kapsamında sigortalı beyan edilen ortağın,
1 Ekim 2008 tarihinden sonra daha önce bildirildiği işyerinden çıkarılarak
ara verilmeden yine ortağı olduğu şirketin bir başka sicil numaralı işyeri
dosyası üzerinden girişi verilse dahi daha önce 4/a’lı bildirildiği işyeri sicil numarasından çıkışının yapıldığı tarih itibariyle 4/b kapsamında tescili
yapılır. Bu nedenle 4/a kapsamından geçerli sigortalılığı bulunan ortaklar
için bir şubeden diğer şubeye giriş/çıkış yapılmamalı, ortakların bildirimi
1 Ekim 2008 tarihinde sigortalı olduğu dosyadan devam ettirilmelidir. Belirtmeliyiz ki, aynı uygulama yaşlılık aylığı alan ortaklar içinde geçerlidir.
V- SONUÇ
5510 sayılı Kanuna göre, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kollektif
şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları
ve donatma iştiraki ortaklarının SGK’ya bildirimi vergi daireleri tarafından, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanların
SGK’ya bildirimi esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlükleri tarafından, limited şirket ortaklarının, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
EYLÜL - EKİM 2013

209

MALİ

ÇÖZÜM

komandite ortaklarının ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan
ortaklarının SGK’ya bildirimi ticaret sicil memurlukları tarafından yerine
getirilmelidir.
Buna karşın SGK çıkarmış olduğu yönetmelikle, anonim şirket ortaklarından yönetim kurulu üyesi olan ortakların ve sermaye şirketlerinden hisse devir alanların işe girişlerinin ve işten ayrılışlarının Kuruma bildirilmesi
yükümlülüğünü şirket tüzel kişiliklerine yüklemiştir. Bu yükümlülüğün
kanunda belirtilen sürelerde yerine getirilmemesi halinde ise muhataplara
5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi gereği idari
para cezası uygulanması söz konusu olmaktadır. Yönetmelikle düzenlenen bu yükümlülük kanuni dayanaktan yoksun olması nedeniyle hukuki
olmamakla birlikte gereksiz idari para cezalarına muhatap olmamak adına
şirket tüzel kişiliklerinin belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri lehlerine olacaktır.
5510 sayılı Kanunun 53. maddesi birinci fıkrasında yapılan değişiklik
ile 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir çalışması olanlar
için sigortalılıkta teklik ilkesi gereği önceden başlayan sigortalılığın geçerli olacağı ilkesinden vaz geçilerek bunun yerine sigortalılığın üstünlüğü
ilkesini getirmiştir. Bu sayede hizmet akdine tabi çalışmasının yanı sıra
vergi mükellefiyeti yada şirket ortaklığı nedeniyle 4/b sigortalılığı devam
edenlerin 4/a kapsamında sigortalı olabilmek için bu faaliyetlerini sonlandırmalarına gerek kalmamıştır. Diğer bir anlatımla ticari faaliyete devam
edilse dahi şirket ortakları yada 4/b kapsamındaki diğer sigortalılar fiilen
çalışılması koşuluyla bir başka işyerinde çalışırsa, zorunlu olarak 4/a kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bu kişilerin 4/a kapsamında sigortalı bildirilmemesi, işyeri açısından kayıt dışı işçi çalıştırma yaptırımına neden
olacaktır.
5510 sayılı Kanunun 53. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden
bir tek istisna dışında 4/a kapsamında sigortalı bildirilemezler. Bu istisna
ise sadece 1 Ekim 2008 tarihinden önce süre gelen sigortalılara tanınmıştır.
Söz konusu istisnadan yararlanabilmek ise yukarıda açıkladığımız şekilde
limitet şirket ortakları için üç, anonim şirketin ortakları için ise dört koşulun sağlanmasına bağlıdır.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN DENETİMLERİNİ ENGELLEME SUÇU VE SONUÇLARI
Bünyamin ESEN*
I- GİRİŞ
Türkiye’de kamu kurumlarının faaliyet alanları ile ilgili yapacakları
denetim ve teftişler ilgili kanunlarında yetkilendirilen kamu görevlileri
aracılığıyla yapılmaktadır.Kamusal denetimler, kamu idaresinin hukuki ve
idari gücü üzerinden tesis edilmeleri sayesinde özel olarak korunmuştur.
Kamu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarına mani olmak başka
bir deyişle denetim ve teftiş faaliyetlerinin engellenmesi kamusal bir suç/
kabahat fiili teşkil etmektedir. Bu fiilin işlenmesi halinde bir yandan idari
para cezası gibi idari yaptırımların uygulanması, diğer yandan ise işlenen
fiilin ağırlığına ve kapsamına göre ceza hukuku açısından cezai yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir.
Bu çerçevede, ülkemizde çalışma hayatının gözetimi alanında faaliyet
gösteren iki temel kurum olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
Sosyal Güvenlik Kurumu da kuruluş ve çalışma kanunlarında belirtilen
esaslar dâhilinde çalışma hayatının denetimi, teftişi ve regüle edilmesinden sorumlu bulunmaktadır. İş Müfettişleri, SGK Müfettişleri ve Sosyal
Güvenlik Denetmenleri ve bunların yardımcıları çalışma yaşamını çeşitli
yönlerden denetlemektedir.
Bu makalemizde öncelikleçalışma hayatının denetimini yapan kamu
kurumlarından biri olan SGK’nın sosyal güvenlik hukuku yönünden yaptığı denetimlerin kimlerce gerçekleştirildiği konusu aydınlatılacak, sonrasında SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarının hangi yetkileri
kullandıkları değerlendirilecek, son olarak da SGK’nın yaptığı denetimlerde görevli bu kamu görevlilerinin denetimlerinin engellenmesinin idari ve
cezai açıdan hangi yaptırımları gerektirdiğiörneklerle açıklanacaktır.
II- TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ
Türkiye’de çalışma hayatının denetimini yapan iki kamu kurumu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
*

SGK Denetmeni
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diğeri ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dır. Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) sosyal güvenlik hukuku yönünden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise iş hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetim ve teftiş
yapmaktadır.
Çalışma hayatının denetiminin bütünlüklü bir yapıda olmaması denetimdeki etkinliğin zayıflaması yanında gereksiz ve mükerrer işlemlere de
sıkça neden olmaktadır. AB hukukuna veTürkiye’nin de imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun81 Nolu Sözleşmesindekiçalışma hayatının denetimine dair teklik, bağımsızlık ve merkezilik ilkesine (ILO 1947,
Md. 4-6) aykırılık oluşturan bu yapı, çalışma hayatının denetiminde parçalı, etkinlikten uzak bir işleyişi doğurmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (makalede bundan sonra Bakanlık olarak anılacaktır) çalışma hayatına dair denetim ve teftişe dair yetkisi yasal dayanağını 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda bulmaktadır.
Buna göre Bakanlıkça yapılan denetimlerde yetkili denetim elemanları İş
Teftiş Kurulu’na bağlı olarak görev yapan İş Müfettişleri ve İş Müfettiş
Yardımcılarıdır (3146, Md 14).Bakanlığın iş hayatına dair yaptığı denetim ve teftişlerin usul ve esasları İş TeftişiTüzüğü’nde ve İş Teftiş Kurulu
Yönetmeliği’nde açıklanmıştır.
SGK tarafından çalışma hayatında yapılan denetim ve teftişler ise yasal dayanağını 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nda bulur. 5510 sayılı Kanun SGK’nın denetim ve kontrol ile görevli memurlarını zikretmektedir (5510, Md 59). 5510 sayılı Kanunda zikredilen “Kurum’un denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları”nın
kimler olduğu ise 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda ve
sosyal sigortaların uygulanmasına temel alt mevzuat metni olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde açıklanmıştır (5502, Md. 17, 31). Buna
göre SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda belirtilen SGK Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve bunların yardımcılarıdır (SSİY, Md. 114).
Bu çerçevede SGK’nın denetim ve kontrol ile görevli memurları Sosyal
Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği ileSosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği uyarınca görevlerini yürütmektedir.
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III- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN DENETİM VE 		
KONTROLLE GÖREVLİ MEMURLARININ YETKİLERİ
5510 sayılı Kanun SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarına
geniş yetkiler tanımıştır. Buna göre SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları kimlik belgelerini göstermek suretiyle görevlerinin
yürütülmesi sırasında işyerine serbestçe girmek, işverenler, aracılar, sigortalıyı geçici olarak devir alan işverenler, sigortalılar, işle ilgili gerçek kişiler ile tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayanların temsilcilerini ve konuyla
ilgili bulunan kimseleri, işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular
sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve ifadelerini almak, gerekli defter, belge ve delilleri toplamak, yapılan denetim sırasında ilgililerin
kimliklerini istemek ve kimlik bilgilerini tutanağa kaydetmek, görevlerinin yapılmasında zorluk çıkarılması halinde güvenlik kuvvetleri ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden kendilerine her türlü kolaylığın sağlanmasını ve yardımcı olunmasını istemek yetkilerine sahiptir
(SGDY, Md 25).Bu görevlilerin işverenlerin işyeri kayıtlarını incelemek,
görevlerinin ifası için gerekli çalışma ortamının sağlanmasını istemek,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, vergi dairelerinden,
belediyelerden, özel idarelerden, ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan, muhtarlıklardan gerekli bilgi ve belgeleri istemek yetkileri de bulunmaktadır.
SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri SGK alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilmektedir. SGK’nın
denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından düzenlenen
tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir (5510, Md. 59).
İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin
memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, SGK’nın denetim ve kontrol
ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman
gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek,
görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. SGK’nın denetim
ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları görevlerini yaparken, tüm kamu
görevlileri gerekli kolaylığı göstermek ve yardımcı olmak konusunda yasal olarak yükümlü bulunmaktadır (5510, Md. 59).
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IV- ÖRNEKLERLE DENETİMİ ENGELLEMENİN YAPTIRIMI
SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini
yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu
işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar. SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarının denetimlerin engellenmesi öncelikle idari açıdan bir suç/kabahat teşkil etmektedir.
SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510
sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmalarına engel olanlar
hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı
tutarında idari para cezası uygulanır (5501, Md. 102).
SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler,
sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun
265 inci maddesine göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca
asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır (5501, Md.
102). İdari para cezalarının fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan asgari
ücretin brüt tutarı üzerinden uygulanacağını belirtmek gerekir.
Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarına, görevlerini yaptıkları sırada ve görevlerini engellemek amacıyla cebir veya tehdit
kullanan işveren, sigortalı, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler
hakkında adli merciler nezdindeki başvuru ve takip işlemleri, ilgili il müdürlüğünce yürütülür. SGK müfettişlerine görevlerini yaptıkları sırada ve
görevlerini engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullananlar hakkındaki
adli merciler nezdindeki başvuru ve takip işlemleri ise İş Teftiş Kurulu’nun
ilgili başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Denetimin engellenmesi ile karşılaşan SGK’nındenetim ve kontrolle
görevli memurları bu durumu bir tutanak ile tespit eder.Denetimi Engelleme Tutanağı adı verilen bu tutanakta olayın gerçekleştiği işyeri, denetimi
engelleme fiilinin niteliği ve nasıl olduğu, konuyla ilgili taraflar ve kimlik
bilgileri ayrıntılı olarak belirtilir. SGK’nın denetim ve kontrol ile görevli
memurlarınca tanzim edilen tutanakların aksi sabit oluncaya kadar geçerli
olacağına dair yasal hüküm nedeniyle söz konusu bu tutanaklar adli ve
hukuki merciler nezdinde muteber delillerdir (5510, Md. 59).
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan denetimleri engelleme suçunun
oluşumunu ve oluşacak idari ve cezai yaptırımları örnekler ile açıklayalım:
Örnek 1: Sosyal Güvenlik Denetmenleri A ve B SGK’ya yapılan bir
ihbar üzerine01.10.2013 tarihinde M LTD. ŞTİ. unvanlı tüzel kişiliğe ait
ayakkabı fabrikası niteliğindeki işyerinde denetim yapmaya gitmiştir. Fabrika müdürü C kendilerini kimlik göstererek tanıtan ve işyerinde denetim
yapacaklarını söyleyen Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin fabrikaya girişlerine izin vermiş, ancak binanın üretim kısmına denetim yapmak üzere
geçilmesine izin vermemiş, yönetim binasında oturabileceklerini söylemiştir. İşveren tüzel kişilik ortaklarının bilgisinin olmadığı bu engelleme
sırasında herhangi bir cebir veya tehdit söz konusu olmamıştır.
Bu örnekte fabrika müdürü C’ye denetimi engellemek suçundan yürürlükte olan asgari ücretin beş katı tutarında, 1021,50 x 5 = 5107,50 TL
tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Örnek 2: SGK müfettişi C ve D,SGK’ya yapılan bir ihbar üzerine E
isimli işverene ait market işyerine 01.02.2013 denetime gitmiştir. İşyerine kimlik göstererek kendini tanıttıktan sonra giren SGK müfettişlerinin
sigortalı çalışanların kimlik bilgilerini tespit etmeleri sırasında E isimli işverenin o sırada işyerinde misafir olarak bulunan yeğeni F sigortalıların
kimlik bilgilerini vermelerine engel olmuş ve sigortalıları işyerinin arka
kapısından kaçmaya zorlamıştır. Bu olayın sonrasında denetime müdahale
edilmesinin engellenmesini isteyen müfettişlere cevaben işveren E işyerinde denetimin yapılmasını istemediğini, tutanak tutulmasına izin vermeyeceğini belirtmiş, müfettişlerden işyerini terk etmelerini istemiştir. Olayda
müfettişlere yönelik herhangi bir cebir veya tehdit söz konusu olmamıştır.
Bu örnekte E isimli işveren ve yeğeni F ayrı ayrı denetimi engelleme
fiilini işlemiş olup her birine ayrı ayrı olmak üzere 978,60 x 5 = 4893 TL
idari para cezası uygulanacaktır. Denetimi engelleme suçunun faili F isimli
şahsın işyerinde çalışan olmaması ve denetim sırasında işyerinde tesadüfen
bulunması durumu değiştirmeyecektir.
Örnek 3: Sosyal Güvenlik Denetmenleri F ve G, yapılan bir kayıt dışı
istihdam şikâyetini teftiş etmek üzere 01.08.2013 tarihinde bir fabrikaya
gitmiştir. İşyeri girişinde bulunan özel güvenlik görevlisi H kimlik gösteren ve işyerinde denetim yapmak üzere geldiklerini belirten SGK denetim
elemanlarının işyerine girişine telefonla görüştüğü fabrika genel müdürü
K’nin emri ile izin vermemiştir. İşyerinde denetim yapmanın yasal haklaEYLÜL - EKİM 2013
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rı olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Denetmenleri işyerine girmek üzere
ana kapıda beklemeye başlamıştır. Bunu gören özel güvenlik görevlisi H
kendi inisiyatifi ile sosyal güvenlik denetmenlerini gitmeleri için tehdit etmiş ve itekleyerek işyeri girişinden uzaklaştırmıştır.
Bu örnekte işveren vekili niteliğindeki genel müdür K denetimi engelleme fiilini işlemiş olup kendisine 1021,50 x 5 = 5107,50 TL idari para
cezası uygulanacaktır. Öte yandan SGK denetim elemanlarının görevlerini
engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan sigortalı niteliğindeki H’ye
1021,50 x 10 = 10215 TL idari para cezası uygulanacak, ayrıca hakkında
Türk Ceza Kanunu’nun 265 inci maddesi uyarınca altı aydan üç yıla kadar
hapis cezası ile yargılanmak üzere SGK’ca Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunulacaktır. Belirtmek gerekir ki, bu örnekteki cebir ve
tehdit fabrika müdürü K’nın emri ile olmuş olsaydı kendisi hakkında da 10
katı idari para cezası uygulanacak ve kendisi hakkında da cezai soruşturma
başlatılacak idi.
V- SONUÇ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye’de çalışma hayatının denetimi alanında faaliyet gösteren en önemli kamu kurumlarıdır. İş Müfettişleri ve yardımcıları iş hukuku yönünden,
SGK Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve bunların yardımcıları
ise sosyal güvenlik hukuku yönünden çalışma yaşamını denetime tabi tutmaktadır. Çalışma hayatının denetiminde görülen bu parçalı yapı AB hukuku ve ILO kararları uyarınca denetimin teklik, bağımsızlık ve merkezilik
ilkelerine aykırı olduğu gibi etkinlikten uzak bir işleyişi doğurmaktadır.
Sosyal güvenlik yönünden yapılan denetimlerde görevli bulunan
SGK’nın denetim ve kontrol ile görevli memurlarına5510 sayılı Yasaile
geniş yetkiler tanınmıştır. Buna göre SGK’nın denetim ve kontrol ile görevli memurlarının inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri
sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler
görevlerini yapmalarına yardımcı olmak zorundadır. Bu kamu görevlileri
görevlerinin yürütülmesi sırasında kimlik göstermek suretiyle işyerlerinin
her türlü kısmına serbestçe girmek, işverenler, aracılar, sigortalıyı geçici
olarak devir alan işverenler, sigortalılar, işle ilgili gerçek kişiler ile tüzel
kişilerin ve tüzel kişiliği olmayanların temsilcilerini ve konuyla ilgili bulunan kimseleri, işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak,
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bunlardan gerekli bilgileri istemek ve ifadelerini almak, gerekli defter, belge ve delilleri toplamak, yapılan denetim sırasında ilgililerin kimliklerini
istemek ve kimlik bilgilerini tutanağa kaydetmek, görevlerinin yapılmasında zorluk çıkarılması halinde güvenlik kuvvetleri ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının yöneticilerinden kendilerine her türlü kolaylığın sağlanmasını ve yardımcı olunmasını istemek yetkileri bulunmaktadır. İşverenler
ve sigortalılar ile işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, SGK’nın denetim ve
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları
zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve
vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki
isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.
SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini
yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmalarına engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, brüt asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.
SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler,
sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler ise fiil daha ağır bir
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesine göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında
ayrıca brüt asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.
SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının denetimlerinin engellenmesi halinde söz konusu görevlilerce Denetimi Engelleme
Tutanağı tanzim edilmektedir.SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca tutulan bu tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar idari ve
adli makamlar nezdinde hukuken muteber delil niteliğindedir.
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YOLDA KALMAK MI, HEDEFE ULAŞMAK MI?
Tüm engeller ve baskılara karşın, mesleğimiz yine de büyük bir gelişim
içinde. “Yolda kalanlar, hedefine ulaşanlarla hiç anlaşamazlar” sözünü
doğrularcasına, dönüşüm ve gelişim sürüyor. İşte gelecek planlaması yapanlara, yarınlar ufkuyla, vizyon ve strateji için bir kaç temel argüman.
Yahya ARIKAN*
Mesleğimizin yarınlarına ilişkin yorumda bulunurken, tercihen kullandığım “ticari işletmeler var oldukça, mali müşavire ihtiyaç olacaktır”
tanımlaması, aynı zamanda, mükellef ile devlet arasında süren ve sürecek
olan ilişkide, hep başrolde olan bir işkolunun “vazgeçilmezliğini” de anlatan bir tespittir.
Konjonktürel gelişmeler, zaman zaman mesleki geleceğin yarınlarına
ilişkin “nereye gidiyoruz” tereddütü uyandırsa da, akış hep bu çizgide devam etmekte, sonuçlar da “tespite” uygun şekillenmektedir.
Örneğin, içinde bulunduğumuz sürecin; e-fatura, e-defter ekseninde
sorgulanan ve “defter tasdiki kalkacak mı” benzeri soruların dahi arka
planındaki hakim algı budur. Sürecin geçmiş uyarı ve öngörülerimizdeki
çizgiye uygun sonlanacağından ise şüphe duyulmamalıdır.
Çünkü, kurumsal yapıların oluşturulduğu, uzmanlaşmanın hayata geçtiği bir yapı hem meslek mensuplarının hem de geleceğin güvencesidir.
Bugün analitik bir bakışla yaklaşıldığında;
Mesleğimiz gelecekte, sadece defter tutmaktan ziyade, finansal tabloyu
“düzenleyenler-denetleyenler ve danışmanlık” omurgasında, bir yol haritasına sahip olması ihtimali ağır basıyor.
Oysa görüyoruz ki, meslektaşımız bugünkü duruşunu sürdürmesi halinde bu trende uyum göstermekte zorlanacak.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KURUMSALLAŞMA
Çünkü artık mesleği dün olduğu gibi, “bir masa ve sandalye” ile sürdürme imkanı yok. Meslektaş tek başına yola devam etmek istediğinde
*

İSMMMO Başkanı
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kendisini artık çok daha büyük sorunlar bekliyor. Büyük sorunları aşabilmenin formülü de “büyümek”ten geçiyor.
İş yapılan piyasa ve müşteri büyüdükçe, eğer muhasebe ofisleri buna
uygun gelişim göstermezse, kaybeden yine meslek olacak.
İşte bu kaygıyla baş edebilmenin öncelikli yolu ise “kurumsallaşma”dır.
Kendi deneyim ve birikimlerimizle kurumsallaşma adımları radikal bir
şekilde yaşama geçirilmelidir.
Daha önce de vurgulanan bir şekilde; “Müşteriyi ilk olarak kapıda
sekterin, güvenlikçinin karşıladığı, gelenin içinde kendini güvenli hissedeceği bir ofis” hayal edilmelidir.
Onlarca meslektaşın güçlerini birleştirdiği, kurumsallaşmasını gerçekleştirmiş bir işyeri, kazanç anlamında artı değer yaratır ve büyümeyi güdümler.
Devlerin köşe başlarını tuttuğu bir piyasayla baş edebilmenin de tek
yolu budur.
Diğer bir ifadeyle, tıpkı onlar, yani devler gibi örgütlenmek benzer yapılara sahip olmak gerekiyor.
UZMANLAŞMA VE YENİ UZMANLIKLAR
Meslekte uzmanlaşma ve yeni uzmanlık alanları da yarınlar için giderek önem kazanıyor.
Uzmanlaşma, bilgiyi üretmenin yanı sıra, bilgiyi yönetme becerisine de
sahip olmak demektir. Bunun meyvesi de kalitedir.
IFAC 8 numaralı UES-Uluslararası Eğitim Standardı’na göre, örneğin
sadece denetçilerin yeterlik şartlarına göz atılsa bile, uzmanlaşmanın önemi kolayca anlaşılabilir.
Kriterler şunlardır:
• CPA (Mali Müşavir) olmak,
• 4 Yıllık Lisans Eğitimi Almış Olmak,
• İleri Düzeyde Mesleki Bilgi ve Yeterliğe Sahip Olmak,
• Pratik Deneyimi Olmak,
• Eğitim ve Değerlendirilmeye Tabi Olmak.
Muhasebe dışındaki yeni iş alanlarının sayısı da hiç azımsanacak gibi
değildir. İlk ağızda şunları sayabiliriz:
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• Entegre Raporlama
• Şirket Değerlemesi
• Derecelendirme
• İç Denetim
• Adli Muhasebe
• Strateji Yönetimi
• Maliyet Muhasebesi
• Yönetim Muhasebesi
• Sorumluluk Muhasebesi
• Sosyal Muhasebe
- Çevre
- Karbon
• Finans Matematiği
Buradaki en önemli bilgi ise, kurumsal firmaların bunların hepsini
yapabiliyor olmasıdır.
Çok önemsediğimiz danışmanlık konusunda da mesleğimiz için yeni
fırsatlar vardır.
“Borçlanma danışmanlığı, arabuluculuk, bilirkişi, uzlaştırma ve
tahkim” konuları önemli iş alanları olmaya adaydır. Bütçe planlama ve
finans yönetimi de meslek mensuplarımızın işi olacaktır.
Özel amaçlı raporlar düzenlenmesi, dış kaynak kullanımı, gibi işleyişler ise meslek mensupları için yeni alanlar yaratacak.
OLMAZSA OLMAZ: EĞİTİM
Eğitim, mesleki yarınlar için hep temel öncelik. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TFRS) eğitimi ise bu zeminde giderek daha önem kazanıyor. Artı, TMS/
TFRS sürekli değişiyor ve yenileniyor. Ancak bu kültür içselleştirildiğinde değişime ayak uydurmak mümkün.
UFRS eğitimindeki yeni yaklaşımlar da yakından takip edilmeli.
Bugün eğitim modelleri en genel anlamda iki alt gruba ayrılıyor. Bunlar; Tüm katılımcıların aynı standart eğitimi aldığı, Kural Bazlı Eğitim
Modeli ve kapasite ile düzeyleri farklı katılımcıların, düzeylerine ve kapasitelerine göre farklı eğitimin verildiği İlke Bazlı Eğitim Modeli’dir.
Bu çerçevede ise, Teorik /Uygulamalı Eğitim Modelleri’nin birlikte
kullanılması öne çıkıyor. “Uygulamalı /Sektör Eğitim Modeli”, “Teorik
EYLÜL - EKİM 2013
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Model”, “Karma Model”, “E-learning + sınıf içi eğitim” ve “Sürekli Eğitim” bu modeller içindedir.
Tabii ki, amaca ulaşmak için izlenen “yöntem” de, eğitimin en çok
üzerinde durulması gereken bir ayağıdır. Yöntemi, iki başlıkta tanımlamak
mümkün.
Birincisi; “yüz yüze eğitim”dir. Bunda, “ders anlatımı, ödev, uygulama, proje, eğitici adaylarının sunumları ve eğitim değerlendirmesi” yer
alır.
İkinci yöntem “uzaktan eğitim” olarak bilinir. Burada, “eğitim portalında, eğitici adayları için oluşturulan özel bölümde uzaktan eğitime katılım, eğitime katılımının takibi ve online eğitim değerlendirmeleri” yer alır.
EĞİTİMİN PRATİĞİ
Eğitimin pratiğini yakın zamandan örneklendirmek gerekirse, mesleğin
bugün geldiği seviye daha iyi anlaşılabilir.
TÜRMOB çatısı altında, ağırlığı İSMMMO’da olmak üzere, yaklaşık
son bir yılda KOBİ TFRS eğitimi verilen kişi sayısı 46 bini geçmiştir.
TTK eğitimine katılan meslektaş 45 bini, Bağımsız Denetim eğitimi alanların sayısı ise 43 bini aşmıştır.
TESMER’de Aralık ayı itibariyle mesleki eğitimde yoğun bir trafiğin içine giriliyor.
15 civarında konu başlığı belirlendi. Dış ticaret, dönem sonu, iş sağlığı, e-fatura, serbest bölge, TTK konularında çalışmalar planlandı.
Sektörel bazda da eğitim, inşaat, kuyumculuk, sağlık ve turizm konularında uygulamaya geçilecek.
Eğitimlerle ilgili olmak üzere, her bir konuya elektronik uygulama kitapları hazırlanıyor.
İnanıyorum ki, bu yayınlar meslektaşımızın iş yaşamına önemli katkı sağlayacak.
23 yılda ise eğitimde 350 binlik bir sayı geride bırakıldı. Kimse bu dev
hamleyi görmemezlik edemez. Hele ki, Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu hiç edemez.
Ancak görüyoruz ki, özellikle bağımsız denetim konusunda hâlâ kafalar karışık. Oysa verilen mücadele ortada. Kimse sonucunun bir günde
alınmasını beklememeli.

10
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Ve KGK’nın temel görevinin “gözetim” olduğu gerçeği hiç unutulmadan, kendini meslek odası yerine koyan, siyasi erk’ten beslenen, meslek
odalarını by-pass etmeye çalışan bir yapıyla mücadelenin kolay olmadığı
da unutulmamalı.
Oysa bugün, bağımsız denetimin herkesin hakkı olduğu, ayrı bir sınav
yapılmaması ve TÜRMOB eğitimlerini kabul edilmesi gerektiği konusunda mesajlarımız daha iyi anlaşılıyor.
Meslek camiasının, “15 yılını dolduranlar, 15 yılını doldurmayanlar
ve mesleğe yeni girecekler” olarak üçe bölünmek istenmesi yaklaşımının
arkasında ne var herkes görüyor.
Oysa “yetki belgelerini almazsanız bu işi yapamazsınız” diyenler var
ve meslektaşlarımızı bu sürece zorluyorlar.
Halen, bağımsız denetim yapılacak 2 bin 500 firmanın bulunduğu bir
ekonomide, denetçi belgesini alıp bağımsız denetim yapacak meslektaş sayısı bellidir.
Şimdi, 2 bin 500 firmanın dışında kalan anonim şirketlerin denetiminin nasıl olacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınlayacağı
bir yönetmelik var. Beklenti o ki, TÜRMOB eğitimlerini tamamlayarak,
SMMM ruhsatına sahip olan herkes bu işi yapacak.
Öte yandan, zaten yasal olarak 31 Aralık 2014 tarihine kadar herkesin başvuru hakkı var. Özetle, çatı örgütümüz ve İSMMMO’nun açtığı davalar sonuçlanmadan, meslektaşlarım sınava girerek KGK’yı meşrulaştırmamalı.
Özellikle gençlerimizin geleceğini ipotek altına alan bu kurumun yanlışına dur demek için herkese sorumluluk düşüyor. Ne demiştik! “Tarih
gençlerin geleceğine ihanet edenleri asla affetmez.”
Mesleğimizin ekonomiye ve topluma fayda sağlayacak biçimde yürütülebilmesi, ulusal ve uluslararası gelişmelere uyum sağlayacak biçimde gelişmesi; meslek mensuplarımızın uluslararası düzeyde ve kalitede hizmet
verebilmesi için gerekli parametreler bellidir.
Önemli olan, bu ortamın yaratılmasına hepimizin vereceği katkıdır.
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Ö NEM 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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ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA
YÖNELİŞİN KÜLTÜR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
AN ASSESSMENT OF SWITCHING TO INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS IN THE CONTEXT OF CULTURE
Yrd. Doç. Dr. İdiris VARICI*
Yrd. Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR**
Öz
Sosyoekonomik faktörlerin muhasebe üzerindeki etkisi güçlüdür. Çünkü
muhasebe sosyoekonomik çerçeve içnde hizmet sunmaktadır. Kültür de muhasebeyi etki altına alan sosyoekonomik faktörlerin en önemlilerinden bir
tanesidir. Bu anlamda, kültürün muhasebe üzerindeki etkisi gün geçtikçe
daha da hissedilmeye başlamıştır. Çünkü globalleşme ile birlikte muhasebe
standartları da harmonizasyona tabi tutulmuş ve bütün dünyada muhasebe
standartlarını aynılaştırma çabaları başlamıştır. Bu çalışmada UFRS ile
birlikte, muhasebe ve finansal raporlama alanında global bir paket haline
getirilmek istenen ulusların durumu analiz edilmeye çalışılmaktadır. Genel
bir değerlendirmeden ibaret olan çalışmada, özellikle kültürel yapıların
muhasebe uygulamalarında farklılık gerektirip gerektirmediği tartışılmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda Türkiye`nin de içinde bulunduğu birçok ülke açısından kültürel değerler göz ardı edilip, direkt ithal edilen bir
uygulamanın sıkıntılı olduğu kanaatine varılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kültür, UFRS, muhasebe ve finansal raporlama
sistemi, küresel muhasebe, yerel muhasebe
Abstract
Socio-economic factors have powerful effect on culture. Because accounting gives service in socio-economic frame. So culture is one of the most
important socio-economic factors which influence the accounting. In this
sense, the effect of culture on accounting began to be felt increasing day by
* Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman
ABD, Samsun
** Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman
ABD, Samsun
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day. Because in concurrence with globalization accounting standards were
subjected to harmonization and identification started all over the world. In
this study, nations stuation that to be introduced into a global package in
the field of accounting and financial reporting in concurrence with IFRS
is tried to analyze. With which consist of a general evaluation of this study,
especially whether cultural structure require the divergence in accounting
application is discussed. As a result of this evaluation, in terms of many countries including Turkey an application which is imported directly without
being ignored the cultural values is considered problematicly.
Keywords: Culture, IFRS, accounting and financial reporting system,
global accounting, local accounting.
1. GİRİŞ
Bilgi amaçlı muhasebe, aslında kurumların faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin daha iyi nasıl yapılabileceğini belirten sosyal bir dildir. Bu yönüyle
sosyal bir bilim dalı olan muhasebe uygulamaları, çoğu zaman yerel ve
kültürel koşullara göre belirlenir. Bu koşulları da o ülkenin gelişmişlik düzeyi, politik düzeyi ve kültürel yapıları belirlemektedir (Jang, 2005: 307).
Ancak globalleşme ile birlikte bu kültürel farklılıkların muhasebeye yansıyan boyutu ortadan kalmak üzeredir.
Küreselleşmenin artması ile birlikte profesyonel meslek elemanlarının
ve meslek kuruluşlarının da sayısı artmaktadır. 1970’lere kadar muhasebecilerin ve muhasebe firmalarının rolü ulusal hükümetler tarafından belirlenmekte ve bunlar genelde o ulusun sınırları içinde faaliyet göstermekteydiler. 1980’lerde ise uluslararası işletmelerin artması ve uluslararası finans
piyasalarının genişlemesi, muhasebe firmalarının sadece kendi sınırları
içinde faaliyet göstermesi yerine dünya çapında faaliyet göstermeleri sonucunu doğurmuştur. Ancak garip bir şekilde, dünya pazarında İngiliz ve
Amerikan odaklı Anglo-Amerikan muhasebe şirketlerinin hâkimiyet alanı genişlemeye başlamıştır. Daha sonraları Big-Six, Big-Five ve Big-Four
gibi adlarla adlandırılan birkaç muhasebe firmasına global anlamda artan
muhasebe hizmeti talebi ile anılan firmalar dünya pazarında dominant hale
gelmişlerdir. Bu firmaların farklı ülkelerdeki çok sayıdaki büroları gittikçe kendi iç piyasasından daha fazla kazanır hale gelmiştir. Daha 1992’de
gelirlerinin %50`sinden fazlasını ulusal sınırları dışından elde eden bu birkaç şirketin Avrupa’daki partnerlerinin oranı %96`lara kadar ilerlemiştir.
16
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Dünya genelindeki pazar payları da %67’lere ulaşmıştır1 (Jang, 2005: 204205). Burada sorulması gereken birtakım sorular bulunmaktadır. Global
düzeyde çeşitli ülkelerin sahip olduğu şirketlerin ve katılımcıların sayısı
artmakta iken, bu şirketlerin muhasebe hizmetlerini yerine getiren şirketlerin sayısının dünya genelinde değişmemesi fakat pazar payının her daim
yükselmesi araştırılması gereken bir konudur. Nitekim 26 Aralık 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliğine” göre,
Türkiye’de daha önce yabancı ünvanları ile faaliyette bulunamayan yabancı denetim firmaları için, artık yasal olarak bizzat kendi adları ile denetim
hizmeti verebilme imkanı doğmuştur. Bu düzenlemeye göre, konsolidasyona dahil ana şirket denetçi seçmişse fakat grup şirketleri genel kurulda
denetçi seçmemişse, bağlı olduğu ana şirketin denetçisi diğer şirketlerin de
denetçisi olabilmektedir. Yani ABD merkezli bir şirket Türkiye’deki ortaklıklarını kendi merkez denetçisi ile denetletebilecektir. Bu da gösteriyor
ki; UFRS ile birlikte, Anglo-Amerikan hâkimiyetinin artırılması gibi bir
sonuçla karşı karşıya kalınmaktadır.
Bu anlamda literatürde de bunu destekler nitelikte çeşitli ifadeler yer
almaktadır. Örneğin yapılan bazı çalışmalara göre, UFRS temel olarak
Anglo-Amerikan modeline dayanmaktadır. Anglo-Amerikan muhasebe
sisteminin baskınlığı standart belirleme sürecini etkilemektedir. Yani standartlar belirlenirken, diğer muhasebe sistemlerine oranla Anglo-Amerikan
yargılarının daha etkin hale geldikleri belirtilmektedir (Mukoro ve Ojeka,
2011: 920; Ionascu ve diğerleri, 2010: 540). Öte yandan Perry ve Nölke
(2006), UFRS uygulamalarının politik yönlerinin olabileceğini vurgulamışlardır. Ayrıca araştırmacılar standartların gelişiminden sorumlu olan
IASB’ın (International Accounting Standards Board- Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu), hiç kamuoyu oluşturmadan çok hızlı bir şekilde
“gerçeğe uygun değer” yaklaşımı gibi bir paradigmayı ortaya attıklarını
ifade etmektedirler. Araştırmacılara göre gerçeğe uygun değer yaklaşımı
Anglo-Amerikan ekonomilerine daha uyumlu olan ve finansmanın önemini pekiştiren bir kavramdır. Bunun yanında muhasebe hizmetleri anlamında ABD ve İngilizlerin dünya pazarlarındaki kontrolü Anglo-Amerikan
muhasebe firmalarının yararına olmaktadır. Nitekim global anlamda muhasebe hizmetlerine artan talebi sadece dört büyük şirketin karşıladığı bir
ortamın oluşması ve muhasebe hizmetlerinin bir araya toplanma çabaları,
1

Bu şirketlerin gelişim düzeyleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Jang, 2005:302-305.

EYLÜL - EKİM 2013

17

MALİ

ÇÖZÜM

uluslararası muhasebede Anglo-Amerikan hakimiyetini güçlendirmektedir
(Perry ve Nölke, 2006:559-586).
Bunun gibi bir politik yapılanma ile belirlenen karmaşık mali olayları
analiz etmeye çalışan bir muhasebe kültürünün dünya genelinde yaygınlaşması, ulusal kültürlerin etkisini ortadan kaldırmaktadır. Hâlbuki muhasebe, işletmelerin dışarıya açılan penceresi ve işletme dışındakilerle iletişimde kullanılan dilidir. Bu dilin kullanılması sırasında ulusal kültürün
dikkate alınmaması, sonuçları bakımındantelafi edilemeyecek sonuçlara
sebep olabilir. Bu nedenle bu çalışmada, kültürel farklılıklardan kaynaklanan farklı muhasebe kültürleri tanıtılıp, UFRS’nin bütün kültürlere uygun
olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde kültür
muhasebe ilişkisi, daha sonra UFRS’ye geçiş sürecindeki farklılıklar ve
muhasebe sistemlerinin farklılıkları, bir sonraki bölümde UFRS’ye geçişte
kültürün önemi belirtilip sonuç ve önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.
2. UFRS’YE GEÇİŞ SÜRECİNDEKİ FARKLILIKLAR
Birçok ülke UFRS’yi kabul etmiş iken, bazı ülkeler de yakın zamanda
UFRS’ye geçmeyi planlamaktadırlar. UFRS’yi kabul eden ülkelerin bir
kısmı bütün işletmeler için kabul etmekte (Kıbrıs gibi), bir kısmı bazı ulusal düzenlemelerle yeni standart sürümünü kullanmaya başlamakta (Avustralya gibi), bir kısmı için sermaye piyasasına kayıtlı konsolide finansal tablo hazırlayan bütün işletmelerde gerekli, diğer işletmelerde de kullanımı
için müsaade edilmektedir (İngiltere gibi). Fransa gibi bazı ülkelerde de
UFRS belli amaçlar için gerekli, fakat bu amaçların dışında UFRS kullanımına müsaade edilmemektedir. ABD gibi bazı ülkelerde de UFRS’nin
yabancı işletmeler hariç henüz bir kullanımı sözkonusu olmamaktadır. Öte
yandan, en azından birtakım amaçlar için yerel muhasebe standartlarının
korunduğu ülkelerin bir kısmında, yerel muhasebe standartları ile UFRS
arasında yakınsama bulunmakta (İngiltere ve ABD örneği), Almanya ve
İtalya gibi ülkelerde ise birtakım değişiklikler yapılmaktadır. Çin gibi bazı
ülkelerde ise sadece sermaye piyasasına kayıtlı işletmeler için yerel muhasebe standartları ile UFRS birleştirilmiştir (Nobes, 2008: 191). UFRS’nin
ülkeler tarafından kabul görmesinin arkasındaki en önemli neden (beklenti), finansal tabloların ülkeler arasında karşılaştırılabilirliğinin sağlanabilecek olmasıdır. Bu anlamda, genel muhasebe standartlarının oluşturulması
gerekli, ancak yeterli değildir. Çünkü farklı ülkelerdeki muhasebe sistem18
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lerinin de buna uygun yorumlanması ve ulusal muhasebe sistemlerinin de
varlığının kabul edilmesi gerekir (Mukoro ve Ojeka, 2011: 915). Bu nedenle genel muhasebe standartları ile yerel muhasebe standartlarının yakınsamasında kültür farklılığının dikkate alınması gerekir.
Ekonomik anlamda az gelişmiş ülkelerin bazıları, uluslararası muhasebe standartlarını benimsemeyi tercih etmemişlerdir. Çünkü UFRS’lerin gelişmiş bazı ülkelerin, mevcut muhasebe kuralları esas alınarak geliştirildiği
görülmektedir. Bu gelişmiş ülkeler arasında ABD, İngiltere, Avustralya,
Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkeler yer almaktadır. Burada aslında şu
sorunun sorulması gerekir. Bu tip genel kabul edilecek kurallarda farklı
kültürel ortamların varlığı sorgulanmamalı mıdır? Acaba bu kurallar her
ülkenin kültürel ortamına uygun mudur, değil midir? Ya da öyle kurallar
olsun ki; farklı ekonomik, siyasal ve kültürel ortamlarda da uygulanabilsin
(Mukoro ve Ojeka, 2011: 915).
2005 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin borsaya kayıtlı işletmelerinde UFRS uygulamasına geçilmiştir. Ancak gelişmiş ülkelerin bir kısmı UFRS’ye geçmesine rağmen, bir kısmı isteğe bağlı olarak
UFRS’yi kullanmaya müsaade etmişlerdir. 2007 itibariyle en az 40 ülke,
ulusal standartlarının devamına karar vermişlerdir. Bu ülkelerin bir kısmı
ise ekonomik olarak belli bir yeri olan Brezilya, Kanada, Çin, Japonya ve
ABD’dir. Buradaki merak edilen olgu; UFRS’yi kabul etmede neden bir
heterojen durumun olduğudur (Ramanna ve Sletten, 2009: 1).
Haziran 2012’den itibaren borsaya kote olmuş şirketlerin konsolide finansal tablolarının, kendi ülkeleri için UFRS’ye uygun yapılma düzeyleri,
Grafik 1’de ayrıntılı bir şekilde sunulmaktadır. Bu araştırma, Deloitte tarafından bütün dünya geneli için yapılmıştır.
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Grafik-1. UFRS Uygulama Düzeyi ile İlgili Genel Bilgiler
(Kaynak: www.iasplus.com)
Grafik-1’de gösterilen verilere göre, UFRS’ye izin verilen ülkelerin bir
tanesinde sadece konsolide finansal tablo düzenleyen işletmelere izin verilmiştir. Yani işletmelerin borsaya kote olması yeterli değildir. UFRS’ye izin
verilenlerden iki tanesinde de bir yıl içinde borsaya kote olmuş bütün şirketler için geçerli olması gerekmektedir. Öte yandan UFRS’yi uygulamayan ülkeler arasında şu an itibariyle Amerika da vardır. Fakat ABD, UFRS
uygulamasına ülkesinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin US GAAP
ile uyumlaştırmasına gerek olmaksızın izin vermiştir (www.iasplus.com/
en). Öte yandan UFRS, ABD’nin US GAAP’ına uygun bir yapıya sahiptir.
Grafik-1’de sadece borsaya kayıtlı şirketlerin durumu belirtilmektedir.
Türkiye gibi gelişmekte olan ve diğer gelişmemiş ülkelerin çoğunda, halka
açık şirketler değil halka kapalı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin
sayısı göreli olarak çoktur. Bu açıdan konu ele alındığında gelişmiş ülkelerde göreli olarak az sayıda küçük çaplı işletme faaliyet göstermekte iken,
diğer ülkelerde fazla sayıda küçük çaplı işletmelerin faaliyet göstermesi
tartışmaların başladığı nokta olmaktadır. Nihayetinde ülkemizde yeni TTK
ile birlikte, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan her ölçekteki işletmenin kayıtlarını yerel muhasebe esaslarına göre tutarken, finansal tab20
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lolarını UFRS’ye uygun olarak hazırlaması gerekliliği doğmuştur. Ancak
birtakım argümanların ülkemizdeki işletmelere hiç de uygun olmadığı düşünülerek, bazı uygulamaların yapılmaması gerektiği üzerinde tartışmalar
büyüyüp gitmiştir. Hatta yetkili otoritelerden bile farklı sesler gelmeye
başlamıştır. Bu bağlamda kültürel farklılıkları dikkate almadan, sadece
uluslararası kurallara uymak için çaba sarf edilmesi doğru değildir. Kültürel farklılıklarında hesaba alınması için söz konusu ülkenin, UFRS’lerin
hazırlanması sürecinde söz sahibi olması gerektiği açıktır. Yani altyapı hazır olmadan direkt ithal edilen kuralların uygulanması, beraberinde güçlükler yaratmaktadır.
Aslında öteden beri farklı kıtalarda ve ülkelerde, farklı muhasebe uygulamalarının süregelen bir yapı içinde olduğu bilinmektedir. Bu yapı, çeşitli
faktörler esas alınarak farklı muhasebe sistemlerinin oluşmasına neden olmuştur. Oluşan bu muhasebe sistemlerinin en önemlileri; İngiliz-Amerikan modeli, Kıta Avrupası modeli, Güney Amerika modeli ve Karma Ekonomi modelidir2. Çok farklı bir sistem sınıflandırması olmasına rağmen
bu sınıflandırmanın, kültürel farklılığın muhasebe sistemleri ve gelişmeler
üzerindeki etkisini açıklaması bakımından önem arz ettiği ifade edilebilir.
Muhasebe sistemlerinin farklılığı iki faktörle açıklanabilir: Bunlardan
birincisi sermaye piyasasının etkinliği, ikincisi de ülkelerin kültür yapısıdır
(Nobes, 1998: 162). Sermaye piyasasının etkin olduğu ülkelerde, yatırım
yapan yatırımcıların korunması esas olduğundan, finansal tablolar vasıtasıyla sağlanan bilgiler yatırımcıların korunmasına yöneliktir.
Bir ülkedeki fon sağlayıcıların, finansal raporlama üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde; fon sağlama biçimi ile ülkelerin hukuk sistemlerinin,
korumayı amaçladığı taraflar ilişkilendirilmektedir. Buna göre, hissedarlardan fon sağlayan ülkelerde, hissedarların haklarını korumaya dönük hukuki sistemlerin gelişmiş olduğu, borç ile fon sağlayan ülkelerde ise borç
verenlerin haklarını koruyucu hukuki sistemlerin gelişmiş olduğu ifade
edilmektedir (Demir, 2009: 85). Ancak sermaye piyasası ne kadar etkin
2 Literatürde ülkelerin Hukuk sistemleri bakımından, içtihatlara dayalı hukuk (common
law) sistemine sahip ülkeler ve kanunlara dayalı hukuk (code law) sistemine sahip ülkeler
olmak üzere; iki gruba ayrıldığı görülmektedir. İçtihada dayalı hukuk sistemi, bir başka
sınıflandırmada Anglosakson hukuk sistemi, kanunlara dayalı hukuk sistemi ise, Kıta Avrupası hukuk sistemi biçiminde de ifade edilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Demir,
Volkan (2009), “Finansal Raporlama Uygulamalarına İlişkin Farklı Yaklaşımlar”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 28, s. 81.
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olsa da etkinliği yüksek olan sermaye piyasasından ithal edilebilecek bir
sistemin kurallarını aynı şekilde kabullenmek kültürel farklılıkların çiğnenmesi anlamına gelmeketdir.
Nitekim Jaggi ve Low; sermaye piyasasının etkin olduğu Anglo-Amerikan modeline göre oluşturulan muhasebe standartlarının, farklı kültürel
çevreden gelen ülkelerin muhasebe sistemlerine uyarlanmasında problemler yaşanacağını belirtmişlerdir (Jaggi ve Low, 2000:499). Yine Salter ve
Niswander, Gray’in muhasebe alt kültürünü esas alarak yaptıkları çalışmalarında, farklı ülkelerin kültürel farklılıklarını konu edinmişlerdir. Buldukları sonuç yine farklı finansal raporlama uygulamalarına ait ülkelerin
kültürel yapılarının da farklı olduklarıdır (Salter ve Niswander, 1995: 394).
Doupnik ve Salter yaptıkları araştırmalarında, kültürel değerlerin farklı ülkelerde farklı şekilde oluşturulan farklı muhasebe sistemlerinde etkili olup
olmadıklarını araştırmışlar ve kültürel faktörlerin diğer faktörlere göre
benzer muhasebe sistemlerinin uygulandığı ülkelerin sınıflandırılmasında
daha etkili rol oynadığını ortaya koymuşlardır (Doupnik ve Salter, 1995).
Bu nedenle benzer kültürlere sahip ülkeleri kapsayan değişik muhasebe
sistemlerinin kültürel farklılıklarını anlamak, konuya yaklaşım açısından
yararlı olacaktır.
İngiliz-Amerikan Modeli: Bu model, devletten ziyade profesyonel
muhasebe mesleğini icra eden organlar tarafından oluşturulmakta olup,
daha çok sermaye piyasasının etkin olduğu ülkelerde yaygındır. Burada
hukuki kurallar geçerli olup daha çok doğruluk ve güncel değer olgularına vurgu yapılmaktadır. Ekonomik doğrulara göre finansal tabloların açık
bir şekilde sunulması beklenmektedir (Mukoro ve Ojeka, 2011: 917). Bu
gruptaki ülkelere göre muhasebe, politik ve ekonomik kaygılardan uzak
olarak, sadece iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sorunlara
çözüm arayan ve genel kabul görmüş kuralları olan bir sistemdir (Elitaş
ve diğerleri, 2010: 129). Bu ülkelere örnek olarak Amerika, İngiltere ve
Avustralya verilebilir (Porcano ve Tran, 1998:433).
Kıta Avrupası Modeli: Bu model, genellikle profesyonel muhasebe
mesleğinden az yararlanan, hükümetlerin etkin olduğu, doğruluk ve açıklık gibi gereklilikler üzerinde az duran bir yapıdır. Bu modelde muhasebe
yöntemleri, yoğun bir şekilde vergi kuralları ile ilişkilidir. Sermaye piyasası bu modelin oluşmasında etkin değildir. Ancak sermaye piyasası kendi içinde etkindir. Diğer taraftan sağlanan bilgiler, daha çok yatırımcılara
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nazaran alacaklıların çıkarlarını korumaya yöneliktir (Mukoro ve Ojeka,
2011: 917). Kıta Avrupası ülkelerinin oluşturduğu bu modelin bir diğer
güçlü devleti de Japonya’dır. Bunun yanında Almanya’nın da bu modelde
ağırlıklı yeri olduğunu unutmamak lazımdır. Fransız kültürü altında olan
Cezayir, Fas gibi ülkelerin yanında İskandinav ülkeleri de bu modelde yer
almaktadırlar (Güvemli, 2008: 29).
Güney Amerika Modeli: Bu model yüksek enflasyona karşı geliştirilmiş bir modeldir. Muhasebe uygulamaları üzerinde önemli hükümet kontrolleri vardır. Çünkü hükümet vergiye tabi gelirleri düzenleme zorunluluğu
hissetmektedir. Bu modeldeki yaygın ülkeler Arjantin, Brezilya ve Şili’dir
(Mukoro ve Ojeka, 2011: 921).
Karma Ekonomi Modeli: Adından da anlaşılacağı üzere bu modelde
birden fazla sistem yer almaktadır. Bir taraftan devletin etkin olduğu bir
yapı süregelirken, diğer taraftan uluslararası piyasalarda işlem gören işletmelerin İngiliz-Amerikan modeline yakın olduğu bilgi üretmeye yönelik bir sistem mevcuttur. Bir taraftan devletin öne sürdüğü tekdüzen hesap
planına uyan ve yöneticilere bilgi üreten bir yapı varken, diğer taraftan
yatırımcılar, kreditörler ve kapitalist sisteme bilgi üretmeye çalışan bir yapı
mevcuttur. Bu model daha çok Doğu Avrupa ülkeleri ile Sovyetler birliğinin yıkılması ile bu çatı altında halen komünist rejimin kalıntılarını devam
ettiren devletler arasında yaygındır (Sanlı, http:// archive.ismmmo.org.tr/
docs/.../07-%2060%20NAİL%20SANLI.doc).
Böyle bir sınıflandırmanın en önemli göstergesi, benzer kültürlere sahip ülkelerin ve bu ülkelerdeki işletmeler ile bireylerin davranışlarının benzerlik gösterdiği ve diğerlerinden farklılık arz ettiğidir (Nobes, 2008:192).
Bu nedenle benzer kültürlere sahip ülkelerin muhasebe yapıları ve finansal raporlama sistemleri de birbirine benzerlik gösterecektir. Bu anlamda
UFRS, benzer kültürlere sahip Anglo-Amerikan kültürüne yakın bulunan
ülkelerin muhasebe yapılarına ve raporlama sistemlerine daha yakın bir
uygulama olmaktadır.
Son olarak bu sistemlerin içinde Türkiye’nin yeri de önemlidir.
UFRS`nin uygulanmasının yeni Türk Ticaret Kanunu ile yasallaşmasından önce, 1994 yılında ortaya konulan tekdüzen hesap çerçevesi ile Kıta
Avrupa’sı modeline yakın olduğu, az da olsa İngiliz-Amerikan modelinden etkilendiği söylenebilir (Güvemli, 2008: 35). Ancak 2012 itibariyle
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte UFRS’nin Türkçe`ye çevrilmiş verEYLÜL - EKİM 2013
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siyonu olan TFRS’nin esas alınması, Türkiye’yi İngiliz-Amerikan modeline yaklaştırmıştır. Yine Türkiye`nin çok istediği fakat şu ana kadar dahil
olamadığı AB’ye girme sürecine göre, bu modelde değişikliklerin olacağı
muhakkaktır.
UFRS uygulamalarında Anglo-Amerikan modelin etkin olduğu görülmektedir. UFRS sadece Anglo-Amerikan modeli dahilindeki ülkelerde
yayılmamışken, bu modelin diğer ülkelerde de etkin olması, Anglo-Amerikan modelin diğer ülkeler tarafından da kabul edildiğinin ya da kabul
edilmek zorunda kalındığının göstergesidir. Belki de bunun en önemli sebebi, standart belirleyici grupların Anglo-Amerikan ağırlıklı olmasından
kaynaklanmasıdır. Ya da uluslararası düzeydeki muhasebe uygulamalarının amacının, düzenleyici kurumlardan çok yatırımcılara bilgi sağlamaya
yönelik sistemlerin oluşturulmaya çalışılmasındandır (Mukoro ve Ojeka,
2011: 918). Ancak somut bir gerçek vardır ki; o da standart belirleyicilerin
Anglo-Amerikan sistemin içinde yoğun olmasıdır.
Bilindiği üzere UFRS’leri IASB adında bir kurul düzenlemektedir. Bu
kurulun yapısına bakıldığında, kurul toplam 15 üye tarafından yönetilmektedir. Bunların biri başkan ve ikisi de başkan yardımcısıdır. Bu üyelerin
bulunduğu ülkelere bakıldığında hangi sistemin ağırlık kazandığı belli
olmaktadır. Örneğin ABD henüz UFRS’ye göre finansal tablo hazırlamadığı halde (yabancı şirketler hariç), standart oluşturan bu kurumda 5 kişi
ile temsil edilmektedir (www.iasplus.com/en). Kendisinin bile henüz tam
olarak kabul etmediği bir standart setinde, üçte bir ile temsil hakkını kullanması soruşturulması gereken bir olgudur. Diğer bölgeleri temsil eden
bireylerin de çoğunun kariyerleri Amerika’dan geçmektedir.
Araştırmacıların bazıları da bu görüşü destekler nitelikte fikirler beyan
etmektedirler. Örneğin Mukoro ve Ojeka (2011), UFRS’nin temel olarak
Anglo-Amerikan muhasebe modeline dayandığını ifade etmektedir. Başka araştırmalarda da IASB’nin standart geliştirirken, bireyselciliği önde
tutan Anglo-Amerikan modelin baskısı altında olduğunu eleştirmektedir
(Dahawy ve diğerleri, 2002: 204; Flower, 281: 1997). Öte yandan Perry ve
Nölke (2006) de konunun anlaşılması açısından önemlidir. Perry ve Nölke
(2006), standartlarda bulunan gerçeğe uygun değer yaklaşımını, AngloAmerikan ekonomilerine daha uyumlu olan üretim sektörü üzerinde, finansmanın önemini pekiştiren bir kavram olarak görmektedir. Dahası, giderek artan uluslararasılaştırma, ABD ve İngilizlerin dünya pazarlarındaki
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uluslararası kontrolü, Anglo-Amerikan muhasebe firmalarının yararına
olmaktadır. Muhasebe hizmetleri 1970’lere kadar ülkelerin ulusal sınırları içinde yürütülmekte iken, 1980’lerden sonra, globalleşme ile birlikte,
muhasebe hizmetlerine uluslararası boyut kazandırılmıştır. Buna paralel
olarak muhasebe hizmetleri Amerikan ve İngiliz sistemini oluşturan muhasebe firmalarına bırakılmaya başlanmıştır. Araştırmacılar bu anlamda,
global olarak muhasebe hizmetlerine artan talebin sadece 4 büyük şirketin
başrol oynadığı bir yapıyı oluşturma çabalarının, uluslararası muhasebede
Anglo-Amerikan hâkimiyetini güçlendirdiğini bildirmektedirler (Cooper
ve diğerleri, 1998: 531; Mukoro ve Ojeka, 2011: 920; Jang, 2005: 303).
Bu baskınlık standart belirleme surecini etkilemekte ve özellikle Avrupa
muhasebe modeline karşı Anglo-Amerikan yargılarını daha da etkin hale
getirmektedir.
Avrupa muhasebe modeli genel olarak daha tutucu bir yapıya sahip
iken, Anglo-Amerikan modeli daha esnek bir yapıya sahiptir. Diğer taraftan yine Avrupa modelinde daha az kapsamlı açıklamalar mevcut iken,
Anglo-Amerikan modelde daha kapsamlı açıklamaların hakim olduğu bir
yapı bulunmaktadır. UFRS ile Anglo-Amerikan muhasebe sisteminde olduğu gibi, daha esnek ve açıklamaların daha fazla olduğu, yani gizlilikten kaçınan bir yapının oluşturulması sağlanmak istenmektedir (Ding ve
diğerleri, 2004: 10). Burada hangi sistemin daha iyi olduğu ya da hangi
sistemin daha fazla yararlı olduğu tartışılmadan, birbiri ile zıt kriterlere
sahip iki farklı kültürün tek kültür haline getirilmeye çalışılmasının nedeni
sorgulanmalıdır.
Yerel muhasebe standartları ile uluslararası muhasebe standartları iki
açıdan biribirinden ayrılmaktadır. Birincisi ıraksaklık: Hem yerel muhasebe standartları hem de uluslararası standartlar, belirli muhasebe konularını
kapsamasına rağmen farklı metotlarla düzen oluşturmaktadırlar. İkincisi
ise eksiklik: Yerel muhasebe standartları uluslararası standartların oluşturduğu muhasebe konularını kapsamayabilir (Ding ve diğerleri, 2005: 326).
Ding ve diğerlerinin yaptığı başka bir çalışmada, bu ayrılığın sebebinin
kültürel faktörlerden kaynaklandığı belirtilmektedir. 52 ülke üzerinde yapılan çalışmada, muhasebe standartlarındaki farklılıklarla kültürel değerler
arasındaki ilişki belirtilmektedir. Çalışmada Türkiye’nin de dâhil olduğu
52 ülkenin ulusal muhasebe standartları incelenmiş ve UFRS ile farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre, 111 ayrı kriter araştırmaya dahil
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edilmiş ve bunların 21’inde UFRS ile ulusal ilkeler arasında farklılık olduğu, 24 kriterin ulusal ilkeler içerisinde bulunmadığı ve 66 kriterin ise her
iki muhasebe standartlarında da benzerlik gösterdiği belirlenmiştir (Ding
ve diğerleri, 2004: 2-24).
Birbirinden bazı noktalarda ayrılan iki olgunun benzerliklerini açıklamak kolay iken, farklılıklarını açıklamak zordur. Bu farklılıklardan biri de
sayılan iki objenin içine dahil olabilecek kültür faktörüdür. Kültür faktörü
uluslararası muhasebe standartlarının bütün ülkelerde uygulanması sorunsalı ile toplumları karşı karşıya bırakmakta iken, bu sorunsalı görmezden
gelmek, gerçeklerden kaçmaktan başka bir işe yaramaz.
3. KÜLTÜR - MUHASEBE İLİŞKİSİ
Muhasebenin uluslararası gelişmelerden etkilenmesi kaçınılmaz bir olgudur. Çünkü ülkelerin muhasebe sistemi, sadece sınırları içindeki gelişmelerden değil, sınırları dışındaki çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Bu faktörlerden biri olan kültürün de açık bir sistem olan muhasebeyi
etkilemesi kaçınılmazdır (Hassabelnaby ve diğerleri, 2003: 276).
Kültür muhasebe ilişkisini aslında Gray (1988) de incelemiştir. Gray,
Hofstede’nin daha önce incelediği, bireysel toplumların temel değerlerini
ölçmek için kullandığı, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran özelliklerin
belirlendiği kültürün dört temel boyutunu muhasebeye uyarlayarak, kültür
muhasebe ilişkisini incelemiştir. Kültürel farklılıkların incelendiği bu yapı
ile kurumların birbirinden ayrılmasına sebep olabilecek unsurlar da araştırma konusu yapılabilmektedir. Gray, Hofstede’nin bulgularından hareket
ettiği için, önce Hofstede’nin kültürel yapısından bahsetmekte fayda vardır. Hofstede’nin bulduğu kültürel yapılar başlıklar halinde şu şekildedir:
Bireyselliğe karşı kolektivizm, güçlülüğe karşı güçsüzlük, belirliliğe karşı
belirsizlik ve dişilliğe karşı erilliktir (Salter ve Nishvander, 1995: 381).
• Bireysellik-Kolektivizm
Kültürün bu boyutu ile her kültürün sahip olduğu bireysel ilişkileri
açıklamada kullanılmaktadır. Bireyselliğin yoğun olduğu toplumlarda, kolektivizmin tersine bireyin sadece kendi ihtiyaçları ve ailesinin ihtiyaçları önemsenmektedir. Bağlı olduğu toplumun ihtiyaçlarına karşı sadakati
güçlü değildir (Soares ve diğerleri, 2007: 280). Kolektif düşüncenin yoğun olduğu toplumlarda ise, kendisinin ve ailesinin yanısıra en yakınından
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başlayarak toplumun diğer bireylerinin ihtiyaçları da önem görmektedir.
Batı kültürünün yoğun olduğu ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkeler bireyselliğin yoğun olduğu ülkeler iken, daha çok İslam dininin yaygın olduğu
toplumlar ve Japonya gibi ülkeler kolektivizmin yoğun olduğu ülkelerdir.
• Güçlülük-Güçsüzlük
Toplumdaki güç dağılımının farklılıkları ile ilgili bir kavramdır. Toplumdaki güçsüz bireyler gücün eşit dağılmadığını düşünmektedirler (Ding
ve diğerleri, 2005: 332). Özellikle organizasyonel yapılarda üstün alta göre
güçlülüğü somut bir göstergedir. Yani hiyerarşik yapılanmanın olduğu bir
yerde, alt üst ilişkisi güçlü-güçsüz parametresini doğurmaktadır. Ancak
güç mesafesinin yoğunluğuna bağlı olarak bu ilişkinin düzeyi de değişmektedir. Güç mesafesinin yoğun olduğu toplumlarda, gücü az olan ile çok
olan arasında uçurum artmaktadır.
• Dişillik-Erillik
Erilliğin yoğun olduğu toplumlarda, baskın değerler olan başarı ve kazanç ön planda iken, dişil toplumlarda ise başkalarına bakmak ve hayat
kalitesini artırmak ön plandadır (Soares ve diğerleri, 2007: 280). Eril toplumlarda başarı ve sonuca gitme ön planda iken, dişil toplumlarda sosyal
ilişkilerin önemi daha fazladır. Buradan yola çıkılarak batı toplumlarında
erillik ön planda iken, islam ülkelerinin dişilliğe daha yakın olduğu söylenebilir.
• Belirlilik-Belirsizlik
Belirlilik, gelecekteki belirsizliğe müsade etmez. Belirsizlikten kaçınan
toplumlarda belirsizliğin üstesinden gelmek için kurallar, ritüeller ve dini
kurallar kullanılmaktadır. Hofstede de riskten kaçınma ile belirsizlikten
kaçınmanın aynı olmadığını vurgulamaktadır. Belirsizlikten kaçınan kültürlerde insanlar rutin olarak riskli davranışlarda bulunurlar. Paradoksal bir
biçimde bu tip insanlar riski azaltmak için riskli davranışlarda bulunmaktadırlar. Hofstede, bu durumu şu benzetme ile belirtmektedir. Arkada durma
veya bekleme yerine, sanki muhtemel bir rakiple kavga edecekmiş gibi
hemen atakta bulunayım ki, erken hamle yaparım şeklinde ifade etmektedir (Frank ve Nadler, 2008: 256). Belirsizlikten kaçınan toplumların sadece
belirsizliği önlemek için önceden hazırlanan kurallara sıkı sıkıya bağlandıEYLÜL - EKİM 2013
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ğı görülmektedir. Kişilerin yaşam şartlarının bile kurallarla belirlendiği bir
yapı mevcuttur. Diğer taraftan belirsizliğin yoğun olduğu toplumlarda aşırı
derecede kural mevcut olmayıp, kişilerin kendilerinin kuralları esnettiği
bilinmektedir.
Gray (1988), kültürün bu tür boyutlarından yola çıkarak muhasebe alt
kültürünü açıklamaya çalışmıştır. Gray, herhangi bir ülkedeki kurumların
kültürel değerlerden etkilendiğini bildirmektedir. O halde ülkelerin kurumlarının o ülkenin içinde bulunduğu kültürden etkilenmemesi düşünülemez.
Hatta o kurumlar, zaten o ülkenin kültürel değerleri altında oluştuğundan,
kurumlar açısından kültürü yok saymak mümkün değildir. Bu nedenle o
ülkenin kültürel yapısını bir tarafa bırakıp, uluslararası harmonizasyon gibi
bir ifade ile bütün ülkelerin muhasebe sisteminin yeknesallaştırılması kültürün hiçe sayılmasıdır.
Gray (1988) muhasebe alt kültürünü açıklarken, Hofstede`nin kültürel
araştırmasından yola çıktığı için, eğer Hofstede`nin kültürel değerlendirmeleri doğru ise kültürün muhasebe boyutunu da literatürden ve uygulamadan yola çıkarak şu şekilde sıralayabiliriz demektedir: Profesyonelliğe
karşı yasal denetim, tutuculuğa karşı iyimserlik, tekdüzeliğe karşı esneklik
ve gizliliğe karşı şeffaflıktır.
Bu kavramlar aşağıda kısa kısa ele alınmıştır:
• Profesyonelliğe karşı yasal denetim (statükoculuk)
Gray (1988)`e göre muhasebe alt kültüründeki profesyonellik derecesi, otoriteyi etkileme düzeyini ifade eder. Profesyonelliğin yüksek olduğu
durumda, kendi kendine yetme durumu söz konusudur. Profesyonelliğin
düşük olduğu durumlarda ise, herhangi bir durum karşısında resmi kurumların müdahale etme beklentisi vardır (Güvemli, 2007: 83). İngiltere ve
ABD gibi Anglo-Amerikan muhasebe sistemine dahil olan ülkelerde profesyonellik ön plandadır (Chanchani ve Willett, 2004: 129). Yani özellikle
gelişmiş ülkelerin muhasebe sistemlerinde kendi kendine yetme ve profesyonellik olgusu ön plana çıkarken, gelişmemiş ülkelerde yetkili otoritelerden gerekli düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.
• Tutuculuğa karşı iyimserlik
İyimserlikte gelecekte meydana gelebilecek olaylara karşı daha iyimser, yani risk alabilen bir tutum bulunmakta iken, tutucu yaklaşımda gele28
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cekte meydana gelebilecek olaylara karşı daha tutucu ve riski önlemek için
çaba sarf edecek bir tutum ön plana çıkmaktadır (Bekçi ve Bitlisli, 2012:
67). Avrupa kıtası modelinde tutuculuk ön planda iken, Anglo-Amerikan
modelde iyimserlik ön plandadır (Chanchani ve Willett, 2004: 130). Riski
sevmeyen toplumların kullanmak isteyeceği muhasebe metodları ile riski
seven ve daha fazla kazanma hırsı olan toplumların kullanabileceği muhasebe metodları farklı farklı olacaktır.
• Tekdüzeliğe karşı esneklik
Esnekliği destekleyen muhasebe üyelerinin bulunduğu bir toplumda,
gelecekteki olayların belirsizliği gözönüne alınarak farklı muhasebe metodları (aktifleştirme veya maliyete kaydetme) kullanma eğilimi yaygındır.
Tekdüze kültür yapısında ise finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini artıran muhasebe metodlarını, azaltan bir eğilim bulunmaktadır (MacArthur,
1999: 321).
• Gizliliğe karşı şeffaflık
Bu ayrım daha çok standartlarda da kendini belli etmektedir. Bu görüşte finansal tablolarda sunulacak bilgilerin düzeyi ve finansal bilgi kullanıcılarının çeşitliliği önem kazanmaktadır. Finansal tablolarda yer alan
bilgiler sadece işletme yönetiminin ihtiyaç duyacağı bilgiler ile ilgili olup,
diğer ilişkili tarafların ihtiyaçlarını karşılamaması veya işletme ile ilişkili
bütün tarafların bilgi ihtiyacını karşılamaması ile ilgilidir (Schultz ve Lopez, 2001: 274). Özellikle sermaye piyasası gelişmiş ve işletmelere kredi
veren yatırımcıların olduğu ülkelerde şeffaflık ön planda iken, sermaye
piyasasının gelişmediği ve işletmelere kredi veren kurumların sayısının sınırlı olduğu toplumlarda gizlilik ön planda olmaktadır. %99`u KOBİ olan
Türkiye’de bütün bilgilerin şeffaf bir şekilde yayımlanması, bu anlamda beklenilebilecek bir durum değildir. Halka açıklık oranlarına göre bu
olgu işletmeden işletmeye değişebilmektedir. Nitekim yeni Türk Ticaret
Kanunu`nun yasallaşması ile birlikte bu ihtiyaçlar ortaya çıkmış ve standartlara göre mali tablo düzenlemesi gereken işletmelerde birtakım zorunlu değişikliklere gidilmiştir.
Gray (1988) yaptığı çalışma ile kültürel değerler ile muhasebe değerleri arasındaki nedensel ilişkiyi incelemiştir. Gray bu çalışmasında, farklı
kültürlerin her bir muhasebe değeri için nasıl sıralanacağını tahmin etmeye
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çalışmıştır. Örneğin bir ülkenin belirsizlikten kaçınma düzeyi yüksek ise,
o ülkenin muhasebe değerlerinde gizlilik ön planda olacaktır. Bu durum,
ülkedeki finansal raporlarda bilgi açıklama oranının daha az olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle farklı ülkelerden gelen ve farklı kültürlere sahip muhasebeciler, genel muhasebe standartlarını farklı yorumlayıp farklı
uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum da ulusların finansal tablolarının karşılatırılabilirliğini azaltmaktadır (Mukoro ve Ojeka, 2011: 916).
Gray (1988)’in muhasebe alt kültür değerleri ile Hofstede’nin kültürel
değerleri ve muhasebe uygulamaları arasındaki ilişki Tablo-1’de görülmektedir.
Tablo 1: Kültürel Değerler ile Muhasebe Alt Kültürü Eşleştirmesi
Kültürel
Değerler

Muhasebe Kültürü Değerleri

Muhasebe
Uygulamaları

Bireysellik-Kolektivizm

Profesyonellik-Statükoculuk

Otorite

Güçlülük-Güçsüzlük

Tekdüzelik-Esneklik

Uygulama

Dişillik-Erillik

Gizlilik-Şeffaflık

Varlıkları Ölçme/Ölçümleme

Belirlilik-Belirsizlik

Tutuculuk-İyimserlik

Bilgileri Açıklama

(Kaynak: Chanchani ve Willet, 2004: 131)
Belirsizliğin yüksek olduğu ülkelerde, tekdüzeliğin de yüksek olduğu
beklenebilir. Öte yandan bu ülkelerde tutuculuk da yüksek olduğundan,
bilgi açıklama oranı düşük olmaktadır. Bu tip ülkelerde denetim mesleğinin görevi basit bir şekilde yasaları uygulamaktır. Bu şekilde aşırılıkların,
kolektivizmin yüksek olduğu ve güçlülüğün yaygın olduğu ülkelerde yoğun olması muhtemeldir. Bir toplum ne kadar eril ise muhasebe kültürü
açısından gizlilik ve muhafazakârlık da o ölçüde yüksektir (Salter ve Nishwander, 1995: 383).
Gray (1988), Hofstede`nin önermelerinden yola çıkarak muhasebe
alt kültürü ve nihayetinde muhasebe kültürü değerlerini geliştirmiştir.
Hofstede’nin önermelerine göre, toplumsal değerlerin, sermaye piyasaları
ve kurumsal mülkiyeti de içine alan hukuki, siyasi ve ekonomik sistemler
şeklinde kurumsal sonuçları vardır. Kurumsal sonuçlarından yola çıkan
Gray muhasebe alt kültürü olarak 4 temel değeri ortaya çıkarmıştır. Bu
değerler, sermaye piyasaları gibi kültürün diğer kurumsal sonuçları ile etkileşim halindedirler. Çünkü sermaye piyasalarının gelişmesi ile birlikte,
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finansal raporlama uygulamaları ve muhasebe mesleği de farklılaşmaktadır. Nihayetinde kültürün bu denli sonuçları ile muhasebe değerleri arasındaki ilişki, muhasebe sistemlerinin açıklanması açısından ülkeden ülkeye
farklılık göstermektedir (Salter ve Niswander, 1995: 382).
UFRS’nin esas aldığı değerler bakımından Hofstede ve Gray’in kültürel değerleri eşleşmektedir. Hatta batılı değerlerden uzak olarak mevcudiyetini sürdüren bir toplum olarak Mısır için verilen örnek, aslında kültürel farklılığı tam olarak ortaya koymaktadır. Tablo-2 kültürel farklılık ve
UFRS’nin esas aldığı kültürel değerler bakımından önemlidir.
Tablo-2. Gray ve Hofstede Modellerinin UFRS Kültürü ile Mısır Kültürü
Bağlamında Eşleştirilmesi / Karşılaştırılması
Modeller
Hofstede’nin
Modeli

Gray’in Modeli

UFRS Kültürü

Mısır Kültürü

Bireysellik

Kolektivizm

Güçsüzlük

Güçlülük

Belirsizlikten Kaçınma Düşük

Belirsizlikten Kaçınma Yüksek

Profesyonellik

Statükoculuk

Şeffaflık

Gizlilik

Esneklik

Tekdüzelik

İyimserlik

Tutuculuk

(Kaynak: Dahawy ve diğerleri, 2002: 207)
Dikkat edileceği üzere Hofstede ve Gray’in sunmuş oldukları kültürel
değer zıtlıkları, UFRS kültürü ile Mısır kültürü arasında kendini göstermektedir. Bir müslüman ülke olan Mısır değerleri, dini yapıdan da nasibini
almaktadır. Tabii ki benzer şekilde, diğer birçok ülke için de bu geçerlidir. Türkiye için de bütün kültürel değerlerde olmasa bile, birçok kültürel
değerlerde UFRS kültürü ile zıtlaşmaların olması kaçınılmazdır. Çünkü
Dahawy ve diğerleri (2002), daha önceki yapılan çalışmalardan da esinlenerek, “IASB”nin standart geliştirirken bireyselliğin ön planda olduğu,
kapitalist kültürün dominant olduğu Anglo-Amerikan modelinden etkilendiği ve bu yüzden eleştirildiğini ifade etmektedir. Çünkü bir kültür ve onun
bünyesi altında oluşabilecek bir muhasebe alt kültürü, çevresel ve biyolojik
faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerden biri de dinsel öğelerdir. Zaten bunun sonucunda dünyada kurumlar açısından farklı sistemler oluşmaktadır. Muhasebe sistemi de oluşan bu sistemlerden bir tanesidir.
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Şekil 1: Kültür ve Muhasebe Alt Kültürü
(Kaynak: Chanchani ve Willet, 2004:127, Salter ve Nishwander, 1995:
383; Gray, 1988: 7).
Muhasebe kültürü ve muhasebe alt kültürünün oluşumu ile ilgili şekilde
görüldüğü üzere, muhasebe alt kültür değerlerinden muhasebe sistemleri
oluşmaktadır. Ulusal düzeylerdeki kültürel değerler dereceleri farklı farklı
olmasına rağmen mesleki alt kültürlere nüfuz edebilmektedir. Bunun içinde muhasebe mesleği de bulunmaktadır. Yani muhasebecilerin işle ilgili
değer sistemleri, toplumsal değerlerden elde edilmiştir. Daha sonra kültürel değerlerden sırasıyla, finansal raporlama ve bilgi açıklamayı da içeren
muhasebe uygulamaları etkilenmiştir. Bu nedenle farklı dışsal ve ekolojik
etkilerle oluşan kültürel değerler, farklı muhasebe sistemleri geliştirmekte
ve bu değerleri pekiştirmektedirler (Chanchani ve Willet, 2004:127). Öte
yandan Schultz ve Lopez (2001)’e göre de kültürel farklılıkların, farklı
muhasebe sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir yeri vardır. UFRS de
en yeni muhasebe sistemi olduğundan, kültürün muhasebe üzerindeki etkisi her geçen gün devam etmektedir.
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4. UFRS’YE GEÇİŞ İÇİN ÖNERİLER VE KÜLTÜR FAKTÖRÜ
Uluslararası muhasebe standartlarının aslında temel amacı, uluslararası
faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal tablolarının hazırlanması ile ilgilidir. Ancak Türkiye’de de görüldüğü üzere, muhasebe standartları setinin bir bütün olarak tüm işletmelere
uygulanması sıkıntılara sebep olabilecektir. Çünkü bir işletmenin uluslararası sayılabilmesi için üç koşul vardır. Uluslararası Ticaret Örgütü, bu
üç koşulu, İstanbul›da toplanan 22. kongresinde belirtmeiştir. Bunlar; bir
işletmenin yabancı ülkedeki üretimi toplam üretimin %25-30’unu geçmesi
veya üretim bilinmiyorsa yabancı ülkelerdeki karın toplam karın önemli
oranına ulaşması veya bunlar da bilinmiyorsa yabancı ülkedeki personelin
toplam personelin önemli oranına sahip olmasıdır (Güvemli, 2007: 9). Bu
açıdan düşünüldüğünde, KOBİ’leri bir tarafa bıraktığımızda 2005’ten beri
sermaye piyasasına kayıtlı işletmelerin uyguladığı UMS/UFRS için, kaç
tane işletmenin uluslararası kriterlere uygun olduğu tartışılması gereken
bir konudur. Sonuç olarak bir ülkede ne kadar uluslararası işletme varsa, UMS/UFRS’ler o oranda önem kazanabilir. O halde önce işletmelerin
uluslararası alanda faaliyet gösterecek nitelikte olmasını sağlamak, daha
sonra UFRS’lerin uygulanmasını zorunlu tutmak gerekir, gibi bir kanaat
ortaya çıkmaktadır. Yani uygulamadan önce altyapının hazır olması gerekmektedir.
Diğer taraftan UFRS’ler, işletmelerin kayıt sistemi ve nihayetinde finansal tabloların oluşturulması ile ilgilenmektedirler. Nihai sonuç olarak
düşünüldüğünde finansal tabloların oluşturulması UFRS’lerin temel hedef
alanıdır. Ancak dolaylı olarak düşünüldüğünde, aslında finansal tabloların
doğru ve güvenilir bir şekilde oluşturulabilmesi için mali nitelikteki olayların kayıtlarının doğru şekilde yapılması gerekir. Yani nihai hedef finansal
tablolar da olsa aslında kayıtların önemi daha da artmaktadır. Kayıtların
tekdüze ve doğru yapılabilmesi için hesap planlarının oluşturulması gerekir. Hatta öyle ki Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu`nun yürürlüğe girmesi
ile muhasebe kayıtlarının da ilk etapta TFRS’ye uygun tutulması zorunlu
hale getirilmiş, fakat hesap planları halen oluşturul(a)mamıştı. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan ilk revizyonda da kayıtların yerel muhasebe
esaslarına göre tutulması benimsenmiş ve hesap planı sorunu ötelenmiştir.
Çünkü hesap planının oluşturulması daha çok ulusal düzeyde bir sorundur.
Ulusal boyutta ele alınması gereken bir konunun, o ülkenin kültürünün
etkisi altında kalmaması olanaksızdır.
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Bir diğer önemli husus da, bütün standartlar yerine belli standartların
öncelik kazanması gerekliliğidir. Şöyle ki; UFRS’ler uluslararası nitelikteki işletmelere uygun standartlar olduğuna göre, uluslararası nitelikteki işletmelerin konsolidasyonunda uluslararası kriterlerin uygulanması uygun
bir yöntem olacaktır. Bu anlamda UFRS 3: İşletme birleşmeleri ve UFRS
27: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, UFRS 28: İştiraklerdeki Yatırımlar ve UFRS 31: İş Ortaklıklarındaki Paylar gibi küreselleşmenin etkisiyle yoğunlaşan, işletmeler arası sermaye ilişkisi durumlarının açıklanması ve ortaklara doğru bilgi verilmesi açışından öncelik kazanması ve bu
standartların aranır hale gelmesi mantıklıdır.
Diğer bir faktör olarak, bir ülkedeki mali olayların karmaşıklık yapısı
ne kadar artarsa o ülkenin muhasebe problemleri de ona göre şekillenmektedir. Mali yapıdaki karmaşıklık ise o ülkenin kültürel yapısı ile de
yakından ilgilidir. Bu anlamda ülkemizde sermaye piyasasına olan yaklaşım farklılığı, dünyadaki yeni kavramlara adapte olmada sıkıntıya neden
olmaktadır. Örneğin daha çok gelecekle ilgili işlemleri ve faizi içine alan
işlemler, İslam ülkelerinde dini ritüeller nedeniyle çok talep görmemektedir. Bu durum forward, future piyasalar gibi işlemlerin olduğu piyasaların
oluşmasına katkı sağlamamakta ve faizle işleyen olguların gelişmesine
sekte vurmaktadır. Tersinden düşünüldüğünde İslam ülkelerinde cılız da
olsa alternatif, faizsiz sistemlerin geliştirilme çabaları, o ülkelerin birtakım işletmelerinin hesap planındaki kalemlerinin farklılaşmasına, ancak
uluslararası boyut kazanılmadığından zorluklara sebep olmaktadır. Örneğin kar zarar ortaklığından elde edilen getirinin, normal faiz getirisi gibi
görülmesi olanaksızdır.
Ülkelerin içinde bulunduğu kültürel yapı gereği bireyselleşme ve toplu
yaşama olgusu da, muhasebe kurallarına farklılık getirebilmektedir. Örneğin Amerikan toplumunda bireyselliğin öncelik kazandığı ve ihtiyaç halindeki kişilere karşılıksız borç verme ya da yardım etme niteliği gibi bir
faktörün olmaması, toplumsal düşünmenin yaygın olduğu Türkiye gibi ülkelerden farklı bir muhasebe olgusunun oluşmasına sebep olacaktır. Buna
binaen karşılıksız verilen bir yardım ile veya faizsiz verilebilecek borç ile
tamamen kendi kazancını düşünen bir toplumun verdiği paranın mali nitelik olarak farklılık arz etmesi ve bu mali nitelikteki olayların farklı kaydedilmesi, ülkelerin muhasebe sistemini etkileyebilecek bir olgudur.
Ülkemiz açısından bakıldığında halen vergi bazlı muhasebe işlemlerinin devam ettiği gözlenebilir. Çünkü finansal tablolar, ulusal bazda halen
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vergi beyanında yoğunlukla kullanılmaktadır. Sermaye piyasasının yeterince gelişmemesi, bu sureci otomatik olarak doğurmaktadır. Öte yandan
denetimin genelde vergi idareleri tarafından yapılması ve bu denetimin
yaptırım oranının yüksek olması, muhasebecileri vergi ağırlıklı defter tutmaya yönlendirmektedir. Fiili olarak her ne kadar halka açık şirketlerden
UFRS’ye uyum istense de alışkanlıkların yıkılması kolay değildir. Kaldı
ki, ithal edilen kurallar, kültürel çarpıklıklar içermektedir.
Öte yandan muhasebeyi çevreleyen faktörlerden biri de hukuksal çevredir. Özellikle vergi hukuku ve ticaret hukukunun muhasebe açısından
önemi büyüktür. UFRS’lerin uygulanabilmesi için öncelikle her alanda
uyumun olması gerekir. Ancak hukuksal boyutta bu uyumun olduğu tartışılır. Bu nedenle UFRS`lerin tam olarak uygulanabilmesi için hukuksal
çerçevenin de değişimi gereklidir. Bu değişim de sanıldığı kadar kolay
değildir. Çünkü hukuksal çevre açısından muhasebe değerlendirildiğinde,
muhasebe ile ilgili üçüncü kişilerin hakları devreye girmektedir. Bunlar
da işletme içinden olabileceği gibi devlet ve yatırımcılar gibi işletme dışı
kişiler de olabilir. Bu anlamda devlet ve bireyleri ilgilendiren hukuksal kuralları uluslararası boyutta aynılaştırmak, kişilerin ve devletin değiştirilmesi demektir. Bu durum da kültürün yozlaştırılmasına ve tamamen ortadan
kaldırılmasına kadar gidebilmektedir.
Kapitalist gelişmiş ülkelerde profesyonellik, şeffaflık, esneklik ve iyimserlik hakim kültürü yansıtırken, sosyalist ülkelerde ise statükoculuk, gizlilik, tekdüzelik ve tutuculuk hakimdir (Dahawy ve diğerleri,2002: 204).
Ancak İslam ülkeleri açısından düşünüldüğünde, çoğu ülke ne tam kapitalist ne de tam sosyalisttir. Cansen`in söylediğine göre, uzun yıllar İslam
toplumlarının çoğu kapitalist toplumlara karşı sistem üretmeye çalışsa
da kapitalist düzene de zaman zaman karşı koyamadıkları bilinmektedir.
Ancak bu toplumların tam olarak da kapitalist düzene girdiği söylenemez
(Cansen, 2012). Türkiye’de de durum farklı değildir. Türkiye kapitalizme
yaklaşan bir yapı içinde iken, geleneklerinin tamamını da yıkması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle hiçbir sisteme tam olarak uygun olmayan bir ülkeye, herhangi bir sistemin hakim olduğu uygulamayı tam olarak
yansıtmak da mümkün olmayacaktır.
Bilindiği üzere UFRS’nin en önemli katkılarından bir tanesinin karşılaştırılabilirliği artırması şeklinde söylenmektedir. Ancak İslam ülkelerinde bulunan İslam bankalarının dini olguları gereği kültürel farklılıklar
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içinde bulunması, UFRS’nin çıkmazlarındandır. Finansal raporlamada
uluslararası uyumu sağlamak için UFRS’nin kullanımı, İslam bankaları tarafından finansal raporlamada ve diğer işletmelerle daha iyi karşılaştırma
hususunda etkili olmayacaktır. Hatta tam tersi etkisi olabilmektedir. Çünkü islami işlemlere UFRS’lerin tam olarak uymamasından dolayı gelişi
güzel bir yapılanma olacaktır. Ayrıca muhasebe standartları esas alınarak
finansal tabloları karşılaştırılabilir hale getirmek için islami bankalar tarafından finansal raporlama düzenlenmesi, bu bankaların kullandığı finansal
araçların3 diğerlerine benzememesi nedeniyle karmaşıklık oluşturacaktır.
Bu durum kültür faktörünün, diğer bir deyişle dinin muhasebe uygulamaları üzerindeki etkisinin yok sayılamayacağının bir göstergesidir (Karim,
2001: 188). UFRS ise kapitalist toplumun egemen olduğu bir yapının ürünüdür. Nitekim Dahawy ve diğerleri (2002), UFRS’lerde batılı kapitalist
toplumların kültürel değerlerinin üstün olduğunu iddia etmektedirler. Bu
bağlamda UFRS’lerin islam ülkelerinin kültürel yapısına tam olarak uygun
olmasının beklenmesi doğru olmayacaktır.
Her şeyden önce genelde bütün ülkelerin, özelde ise Türkiye`nin
UFRS`ye uyumlu finansal tabloları tam anlamıyla oluşturabilmesi için,
hem ulusal hem de uluslararası yatırımların oluşturulması gerekir. Bu durum Dahawy ve diğerleri (2002)’nin Mısır için uygun gördüğü yorumun
bütün gelişmekte olan ve İslam ülkelerine uyarlanması ile olabilir. Dahawy
ve diğerleri (2002)’ye göre devlete ait işletmelerin halka açılması ya da
özelleştirilmesi gerekir. Öte yandan şirketlerin yeniden yapılandırılması ile
dış yatırımcılara daha cazip hale getirilmesi gerekir.
Benzer şekilde eğer bir ülkenin ticaret ortağı, daha çok uluslararası
nitelik kazanmış ülkelerle ve UFRS’ye uygun kayıt tutan ülkelerle ise, o
ülkenin UFRS’ye uyumu daha kolaydır. Çünkü bu durumda her ne kadar kendi ulusal standartlarından daha düşük kalitede bile olsa, bu standartları belli bir oranda kabul etmek zorunda kalmaktadırlar (Ramanna ve
Sletten,2009:3). Ancak kültürel bakımdan aşağı yukarı benzer niteliklere
sahip, ekonomik olarak az gelişmiş toplumlara bakıldığında UFRS’ye uyumun mantıksal tutarlılığı daha tartışmalıdır. Nitekim aynı bölgede faaliyet
göstermesine rağmen, birkaç devletin UFRS’ye uyumu kabul ettiği fakat
3 İslami bankaların kullandığı mudaraba sözleşmesi, UFRS’lerin kavramsal çerçevesinde
yer almamasına rağmen, ekonomik sonuçlari itibariyle sözleşme kurallari içinde yeri vardır
(Karim, 2001:188).
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birkaçının kabul etmediği görülmektedir. Bunun açıklanması için, kültür
faktörünün rolünün unutulmaması gerekir.
UFRS’nin dayandığı Anglo-Amerikan kültüründe çok büyük sermaye
piyasaları mevcut olduğundan, işletmelerin finansal pozisyonlarını yatırımcılar belirlemektedir. Ayrıca bu ülkelerde vergi kuralları ile finansal raporlama kuralları birbirinden farklıdır. Hâlbuki Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede, vergi kuralları ile finansal raporlama kuralları ayrı
değildir. Bunları bir anda ayırmak da çok kolay olmasa gerek. Ayrıca yine
bu ülkelerde sermaye piyasasının, Anglo-Amerikan kültürünün var olduğu
ülkelere kıyasla, çok küçük düzeyde olması, bu ülkelerdeki işletmelerinin
finansal pozisyonlarının belli sayıdaki büyük ve çoğunlukla devlet bankaları ile şekillenmesine neden olmaktadır.
5. SONUÇ
Başlangıcı bakımından eski olan UFRS seti, sürekli olarak gelişime
tabi tutulmaktadır. Her geçen gün UFRS’ye uyum da artmaktadır. Nitekim
Ramanna ve Sletten (2009), UFRS’ye uyuma ilişkin olarak; 2007 yılında
UFRS’yi kısmi olarak dahi kabul etmeyen ülkelerin oranını %39; 2012 yılı
itibariyle ise %17 olarak bildirmektedir. Yine bu oranın 2002 yılında %81
dolayında olduğunu ifade etmektedir.
UFRS’ye olan uyumun artışından söz edilmesi, uyumun henüz tamamlanmadığı anlamına da gelmektedir. Halen UFRS’yi tam olarak kabul etmeyen ülkeler de bulunmaktadır. Bunların bir kısmı kendi ulusal standartlarına güvenen güçlü ülkeler iken, bir kısmı da kültürel olarak kapitalist
toplumdan uzak ve muhafazakârlığın ön planda olduğu, yani kültürel yapının çok farklı olduğu ülkelerdir.
Tarihten beri gelen farklı muhasebe sistemlerindeki farklılıklar, aslında
UFRS ile ortadan kaldırılmak istenmektedir. Örneğin Anglo-Saxon grupta
bulunan ülkelerin yerel finansal raporları, karar vermede kullanılmak üzere
bilgi sağlamaktadırlar. Bunun karşısında bulunan Avrupa modelinde ise
finansal raporların geleneksel rolü işletmeleri belli bir düzene sokmaktır.
UFRS ile birlikte Avrupa modeli de yavaş yavaş karar verme yönlü AngloAmerikan modele yaklaşmaktadır (Mukoro ve Ojeka, 2011: 918). Ancak
bu aynılaştırmada kültürel faktörler gözardı edilmektedir. Çünkü bütün
ülkelerin finansal tablolarının aynı olması için kültürel benzerliklerin bulunması gerekir. Ancak kültürle ilgili yapılan çalışmalardan da görüldüğü
gibi, kültürel farklılıkların kurumlara da yansıması elbette mevcuttur.
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Muhasebe, işletmelerin sosyal iletişim aracıdır. Sosyal sistemler fiziksel
sistemler gibi belli bir dayatma ile tekdüzeleştirilemez. Sunder (2006), sosyal sistemlerin bir parçası olan insanların, üstten dayatma sosyal sistemlere
tepki vereceklerini ve buna göre davranacaklarını ifade etmektedir. Yani
kültürle yoğrulmuş bir sistemi üstten dayatma ile tekdüzeliğe indirgemek
için, sistemin katı kurallarının olması gerekir. Bu katı kurallar, esnekliği
değil kültürel yozlaşmayı beraberinde getirmektedir. O halde kendi kültürüne uygun olanların seçilebileceği bir sistem tasarlamak, sosyal bir sistem
ve bu sistemin oyuncuları olan insanlar için daha iyi olacaktır.
Sunder (2006), çözüm olarak belki iki, üç veya daha fazla standardı kabul eden yetki makamlarının oluşturduğu standartlar tablosunun sunulmasını bir çözüm olarak nitelendirmektedir. Bu şekilde kültürel açıdan sosyal
değerlere uygun standartların seçimi, daha uygun bir yöntem olabilecektir.
Böylece tek bir standarda bağımlı kalmaktan kurtulup, üstten aşağı diretmelerin önüne geçilmiş olacaktır. Şimdi yeni TTK’nın yasallaşması ile
birlikte Türk kültürüne görece uzak olan kurallar dizisinin (standart setinin) tüm işletmelere uygulanmak üzere kanunlaştırılması, aslında toplum
(işletmeler) üzerinde baskıye neden olmakta ve birçok sorunda buradan
kaynaklanmaktadır.
Ayrıca standartlarla birlikte, kural koyucuların oluşturduğu, daha fazla
sayıda ezbere dayalı kural ve yöntemlerle meslek mensupları veya ilgili
akademisyen ve öğrenciler uğraşmak zorunda kalmaktadır. Herhangi bir
olay karşısında meslek mensuplarının nasıl düşünüp hangi yöntemi uygulayacağı yerine, belli kalıplar içinde kalınması gerektiği ve bu kalıpların
farklı kültürlerden gelmesi insanların düşünme kabiliyetini de azaltmaktadır. Hâlbuki alternatif seçeneklerin bulunduğu bir kurallar dizisi oluşturulsaydı, seçme hakkının kullanılıp değerlendirme yapma ihtimali artırılabilirdi.
Bundan sonraki çalışmalar için kültürel açıdan muhasebe sistemlerinin
sınıflandırılmasında olduğu gibi, UFRS`nin kullanım düzeylerine göre bir
sınıflandırma yapmak mümkündür. Örneğin; halen daha ulusal standartlarını kullanan ülkeler, UFRS ile kendi ulusal standartlarını yakınsayan ülkeler, UFRS`yi sadece bir kısım işletmelerine kullanmaya müsaade eden
ülkeler, UFRS`yi bütün işletmeler için kullanılmasının zorunlu olduğunu
belirten ülkeler, UFRS`ye hiçbir şekilde müsaade etmeyen ülkeler gibi bir
ayrıma tabi tutmak mümkündür. Yapılan bu sınıflandırmadan sonra kültü38
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rel açıdan yapılan sınıflandırma ile karsılaştırma yapılarak net bir sonuca
varılabilir.
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İŞLETMELERİN AĞIR HASARLI (PERT) ARAÇ SATIŞLARINDA
MUHASEBE UYGULAMALARI
ACCOUNTİNG PRACTİCES İN COMPANİES’ HEAVİLY DAMAGED
VEHİCLE SALES
			
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YAŞAR1*
Öz
İşletmelerin ağır hasarlı (pert) araç satışından sağladığı gelir, Gelir Tablosu İlkelerine uygun olarak brüt tutarları üzerinden gösterilmelidir. Araç
satışından sağlanan kâr, amortisman kayıtlarının aylık veya üç aylık tutulması durumunda yıllık amortisman kayıtlarına göre daha fazla olacaktır.
Bu durumda, faaliyet kârı üzerinden analiz yapan finansal bilgi kullanıcıları yanlış karar alabileceklerdir. Bu nedenle, gelir tablosu dipnotlarında açıklama yapılması gerekecektir. Ayrıca, pert araç satışından sağlanan
kârın yeni araç alımında kullanılması durumunda; ‘549-Özel Fonlar’ hesabından karşılanması gereken amortismanları gider, cari yıl amortismanlarını karşılayan yenileme fonunu ise gelir kaydetmek uygun olacaktır. Bu
kapsamda, bu çalışmada, işletmelerin ağır hasarlı (pert) araç satışlarına
bağlı olarak yapılması gereken muhasebe kayıtları genel bir örnek üzerinden açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Pert Araç, Sigorta Tazminatı, Yenileme Fonu
Abstract
Revenue generated by sale of companies heavily damaged vehicles
should be placed the gross amount in accordance with the Principles of
Income Statement. Profits from sale of vehicles will be more than annual
depreciation record in case of depreciation records are kept in monthly or
quarterly. In this case, financial information users who makes analysis of
operating profit may take wrong decision. Therefore, disclosure on notes
to the income statement would be necessary. When profit from sale of the
heavily damaged vehicles is used purchase of the new vehicles, it would
be appropriate expense record that depreciation which must be met ‘549Special Funds’ account and revenue record that renewal fund which meet
1
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the current year depreciation. In this context, this study explain that accounting records on a common example of depending on companies’ heavily
damaged vehicles sales.
Key Words: Heavily Damaged Vehicles, Insurance Compensation, Renewal Fund
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, sigorta/sigorta şirketleri sigortalının poliçede belirtilen aracından doğan menfaatin, belirli risklerin gerçekleşmesi sonucunda
doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına almaktadır. Bu riskler; çeşitli nedenlerle meydana gelen kazalar, üçüncü kişilerin yol açacağı zararlar, aracın yanması, araç veya araç parçalarının çalınması şeklinde
gerçekleşebilmektedir. Sigortalı araçta bu şekilde bir hasar meydana geldiğinde ise, hasar tazminin ne şekilde yapılacağı yine sigorta poliçesinde
belirtilen yükümlülüklere göre yapılmaktadır. Buna göre, genellikle, hasarlı aracın onarımının yapılacak olması halinde; onarım, ya sigorta tarafından yapılmakta ya da sigortalı tarafından yaptırılarak bedeli sigortadan
alınmaktadır. Eğer, kaza sonucunda araç ağır hasarlı ve eksper raporuna
göre onarım kabul etmez durumda ise “hurda tescil belgesi”; ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğu eksper raporuyla tespit edilmiş ve
araç trafikten çekilmiş ise “trafikten çekme tescil belgesi” alınması şartıyla
sigorta tazminatı ödenmektedir2. Diğer bir durum ise, aracın ağır hasarlı haliyle sigortalıya terk edilerek sigorta tazminatının ödenmesi şeklinde
gerçekleşmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de 2012 yılında toplam 32 bin
752 adet araca ait ağır hasar kaydı bulunmakta olup, bu araçların % 73,6’sı
‘trafikten çekme belgeli”, % 24’ü sigortalıya terk ve % 2,4’ü ‘hurdaya ayırma belgeli’ araçlardır.( http://www.sbm.org.tr/view/contentFiles/raporlar/
hatmer_2012_mayis.pdf)
Uygulamada genellikle ‘pert araç’ ve ‘hurda araç’ terimleri aynı anlamda kullanılmaktadır3. Ancak, hurdaya ayrılmadan trafikten çekme belgesi
alınan ağır hasarlı (pert) araçların, onarım sonrasında muayeneden geçerek
2 bkz. Hazine Müsteşarlığının 01.04.2013 yürürlük tarihli Kara Araçları Kasko Sigortası
Genel Şartları.
3 Bu çalışmada, ‘pert araç’ kavramı ağır hasarlı araç anlamında kullanılmakta ve Kara
Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında belirtilen ‘trafikten çekme tescil belgeli’ araçlara karşılık gelmekte olduğundan, ‘ağır hasarlı, ‘pert’ ve ‘çekme belgeli’ ibareleri birbirlerinin yerine kullanılmıştır.
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tekrar trafiğe çıkabilmeleri ve plakalı araçlar gibi satılabilmeleri mümkün
iken; hurda belgeli araçların onarımı ve trafiğe çıkması mümkün değildir4. Bir başka ifadeyle, aracın pert olması, tamirinin mümkün olmadığı
anlamına gelmemektedir. Bu farklılık, özellikle, ağır hasarlı aracın ‘hurda belgeli’ veya ‘çekme belgeli’ olarak sigortaya veya üçüncü bir kişiye
satılması durumunda ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü, aracın hurdaya
ayrılmadan trafikten çekilerek sigorta şirketine veya üçüncü kişi/kişilere
devri KDV’ye tabi iken; hurda olarak teslimi ise KDV Kanununun 17/4g maddesi gereğince KDV’den istisnadır. Bu nedenle, bu tür durumlarla
karşılaşan işletmelerde, muhasebe ve vergi uygulamalarının nasıl olması
gerektiği konusunda tereddütlerin yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.
Bu çerçevede, bu çalışmada, işletme aktifine kayıtlı araçların kaza sonucu ağır hasarlı (pert) hale gelmesi durumunda, gerek sigorta şirketlerinden
alınan tazminatların gerekse bu durumdaki araçların sigorta şirketine veya
üçüncü kişilere satılması ve yerine yeni araç alınması durumunda muhasebeleştirmenin nasıl yapılması gerektiği hususunda uygulamada yaşanan
tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, konunun bir bütünlük içinde ortaya konulması sağlamak üzere, muhasebeleştirme işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği genel bir örnek üzerinden açıklanmıştır.
2. AĞIR VEYA TAM HASARLI ARAÇLAR NEDENİYLE ALINAN 		
SİGORTA TAZMİNATLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
İşletme aktifine kayıtlı bir aracın kaza sonucu ağır hasarlı (çekme belgeli, pert) hale gelmesi durumunda, sigorta tazminatının ödenmesi Kara
Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre yapılmaktadır. Buna göre;
aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu ile tespit edilmiş olması ve aracın trafikten çekildiğine dair ‘trafikten çekilmiştir’ kaşeli tescil belgesinin sigortaya ibrazı şartıyla, sigorta tazminatı alınabilmektedir5.
Bu durumda, muhasebeleştirmenin nasıl olması gerektiği, aşağıdaki örnek
üzerinden açıklanabilir.

4 bkz. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği md. 39.
5 Aracın tam hasara uğraması halinde ise, aracın onarımının mümkün olmadığının eksper raporu ile tescil edilmiş olması ve aracın hurdaya ayrıldığına dair ‘hurda tescil belgesi’
nin sigortaya ibrazı gerekmektedir.
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ÖRNEK: Laboratuvar cihazları ve medikal malzemeleri alanında faaliyet gösteren ABC A.Ş., 20.10.2009 tarihinde 42.000 TL maliyet değerinde sıfır bir binek otomobili satın alarak, aynı tarih itibariyle işletmenin aktifine kaydetmiştir. İşletme aktifine kayıtlı söz
konusu araç, 03.09.2012 tarihinde meydana gelen trafik kazasından
dolayı ağır hasarlı (pert) hale gelmiş ve bu durum trafikten çekme
tescil belgesi ile belgelendirilmiştir. Sigorta şirketi, ağır hasarlı araçtan dolayı ödenecek tazminat bedelini (aracın piyasa değerini) eksper
raporu doğrultusunda 50.000 TL olarak belirlemiştir. Sigorta şirketi,
pert değeri 20.000 TL olan araçla ilgili olarak, 30.000 TL’lik tazminatı
15.11.2012 tarihinde işletmenin banka hesabına yatırarak ödemiştir.
Yukarıdaki durumda, alınan sigorta tazminatı karşılığında işletmenin
sigorta şirketine herhangi bir mal veya hizmet teslimi söz konusu olmadığından, KDV söz konusu olmayacaktır ((Maliye Bakanlığı, 1998); (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2009)
Dolayısıyla, işletme, ağır hasarlı hale gelen araç nedeniyle aldığı
30.000,00 TL’lik tazminat bedeli için ilgili sigorta şirketine düzenleyeceği
faturada KDV hesaplamayacaktır6. Bununla birlikte, söz konusu tazminatın aracın tam hasarlı (hurda çekme belgeli) hale gelmesi nedeniyle alınmış
olması durumunda da KDV söz konusu olmayacaktır.
Bu kapsamda, ilgili sigorta şirketi tarafından işletmeye ödenen sigorta
tazminat bedelinin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:
15/11/2012
102 BANKALAR

30.000
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KÂRLAR

30.000

3. AĞIR VEYA TAM HASARLI (HURDA) ARAÇ SATIŞLARININ
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
İşletmelerin kaza sonucu ağır hasarlı (pert) veya tam hasarlı (hurda)
hale gelen araçlarının satışı genellikle, sigorta şirketi aracılığıyla (işletmece verilen vekaletnameye istinaden) üçüncü bir kişiye ya da işletme tarafından doğrudan sigorta şirketine yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
Ağır hasarlı aracın hurdaya ayrılmadan trafikten çekilerek sigorta şirketine
6 Alınan tazminat bedeli bir mal veya hizmet alımı olmadığı ve V.U.K .381 No’lu Tebliğin 4.10 bölümü kapsamında olmadığından, BS bildirim formu da düzenlenmeyecektir.
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veya üçüncü kişi/kişilere satılması KDV’ye tabi iken; hurda olarak teslimi ise KDV’ye tabi bulunmamaktadır. Çünkü, KDV Kanununun 17/4-g
maddesinde; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının
teslimi KDV’den istisna tutulmuştur. Bu duruma bağlı olarak, söz konusu
araç satışının muhasebeleştirilmesi de farklı olacaktır.
Bu çerçevede, ağır hasarlı (çekme belgeli) veya tam hasarlı (hurda belgeli) araçların sigorta şirketine veya üçüncü bir kişiye satılması durumunda
yapılması gereken muhasebe kayıtları, amortisman kayıtlarını yıllık, üçer
aylık ve/veya aylık yapan işletmeler için ayrı ayrı gösterilmek suretiyle,
aşağıdaki örnek uygulama (yukarıda yer verilen örneğin devamı olarak)
üzerinden açıklanmaktadır.
ÖRNEK: Ağır hasarlı (pert) araç, işletmenin ilgili sigorta şirketine vermiş olduğu vekâletnameye istinaden, sigorta şirketi tarafından
satışa çıkartılmıştır. Pert araç, işletme (sigortalı) adına yapılan noter
satışıyla çekme belgeli (pert) olarak (Y)’ye, 25.12.2012 tarihinde KDV
dahil 20.200 TL’ye satılmış ve aynı gün işletmenin hesabına aktarılmıştır.
Yukarıdaki örnekte; çekme belgeli (pert) araç satışı nedeniyle elde
edilen gelir, işletmenin ana faaliyeti dışında ve arızi nitelikte olduğundan,
Tekdüzen hesap planında bu tür gelir ve kârların izlenmesi için açılan 679
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KÂRLAR hesabının kullanılması gerekmektedir. Bu hesabın kullanılmasında en önemli hususlardan birisi ise,
gerçekleştirilen satıştan elde edilen gelirin Gelir Tablosu İlkeleri’ne uygun olarak brüt tutarları üzerinden gösterilmesidir. Bu husus, 1 Seri No’lu
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)’de; “Bütün satışlar,
gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilir ve hiçbir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile
tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından
çıkarılamaz.” şeklinde düzenlenmiştir. Ancak, uygulamada genellikle, duran varlığın satış bedeli ile net değeri (duran varlıklar hesabındaki değer
– birikmiş amortisman) karşılaştırılmak suretiyle kâr veya zarar hesaplanmakta ve sonuca göre 679 veya 689 hesaplardan birisi kullanılmaktadır.
Dolayısıyla, yukarıdaki örnekle ilgili olarak, uygulamada genellikle aşağıdaki muhasebe kaydı yapılmaktadır.
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25/12/2012
102 BANKALAR
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR1
689 DİĞER OLAĞANDIŞI
GİD. VE ZAR.

20.200
10.500
11.500
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV2

42.000
200

Yukarıdaki gibi yapılan bir muhasebe kaydında, duran varlık satışından
elde edilen tutar ile duran varlığın net değeri aslında birbirine mahsup edildiği için, sadece aradaki fark (42.000 – 10.500 – 20.000 = 11.500) dönem
kâr veya zararı hesabına aktarılmış olacaktır. Dolayısıyla, MSUGT’de yer
alan gelir tablosunda brüt tutarlar üzerinden gösterilmesi ilkesine aykırı bir
şekilde, gelir tablosu kapsamından çıkarma durumu söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, pert araç satış tutarı ile aracın net değerinin muhasebe kayıtlarında ve gelir tablosunda açık bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir.
Aslında, her iki durumun da 690 Dönem kâr veya zararı hesabı üzerindeki
etkisi sonuçta aynı olmakta fakat brüt tutarla kayıt yapılmadığı durumda,
MSUGT’ye aykırılık söz konusu olmaktadır.
Ayrıca, pert hale gelen aracın işletmenin duran varlıklarından çıkarılmasında birikmiş amortismanlar dikkate alındığı için, bu tür satışlarda
amortisman kayıtlarının nasıl yapıldığı da önem taşımaktadır. Bu kapsamda, işletmeler genellikle, 217 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 83
numaralı paragrafından hareket etmekte ve üçer aylık amortisman kayıtları
yerine yıllık amortisman kayıtları yapmaktadırlar. Buna göre; geçici vergi
beyannamesi ekindeki gelir tablosu, dönem sonu işlemler kayıtlarda gösterilmeksizin geçici vergi döneminin son günü itibariyle çıkarılacak mizandan hareketle düzenlenebilmektedir. Bu durumda, yasal defter kayıtları
dışındaki hesaplamalar ve mizanın ise, istenildiğinde ibraz edilmek üzere
muhafaza zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla, Tebliğ’deki açıklamaya uyulmak suretiyle yıllık, üçer aylık veya aylık olarak muhasebe kayıtları
tutulması mümkün bulunmaktadır.
Bu çerçevede, amortisman kayıtlarını yıllık, üçer aylık (geçici vergi dönemleri itibariyle) ve/veya aylık yapan işletmeler için yukarıdaki örnekte
belirtilen çekme belgeli (pert) araç satışının muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibi yapılabilecektir.
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a) Amortisman Kayıtlarının Yıllık Yapılması Durumunda Pert
Araç Satışlarının Muhasebeleştirilmesi
Yukarıdaki örnekte, işletmenin yıllık (31.12.2012) amortisman kayıtları yaptığı varsayıldığında, araç satış kâr veya zararı bir önceki yılın
sonundaki (31.12.2011) birikmiş amortisman tutarına göre hesaplanacaktır. Söz konusu satışla ilgili muhasebe kaydı, iki ayrı yevmiye maddesi
ile yapılabileceği gibi tek yevmiye maddesi ile de yapılabilmektedir. İki
ayrı yevmiye maddesi ile kaydedilmesi durumunda, pert aracın satış kaydı
ile satılan aracın net değerinin kaydı iki ayrı yevmiye maddesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda, aktife kayıtlı binek otomobilinin ikinci el satışa
konu olması nedeniyle, pert araç satışına % 1 KDV oranı uygulanacak ve
KDV hariç 20.000 TL araç satış hasılatı 679 hesaba kaydedilecektir. Tek
yevmiye maddesi ile kayıtta ise, her iki durum bir arada gösterilmektedir.
Burada önemli olan husus, gelir tablosu ilkelerine uygun bir şekilde 679
ve 689 hesapların brüt tutarları üzerinden gösterilmek suretiyle 690 hesaba
yansıtılmasıdır.
Bu çerçevede, iki ayrı yevmiye maddesi ile kayıt yapıldığında, pert aracın satış kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:
25/12/2012
102 BANKALAR

20.000
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞ. OLAĞAN DIŞI GEL. VE
KÂR.

200
20.000

Satılan ağır hasarlı (pert) aracın net değerinin kaydı ise; taşıtın maliyet bedelinden brikmiş amortismanları çıkarılmak suretiyle, aşağıdaki gibi
yapılacaktır:
25/12/2012
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR
689 DİĞER
OLAĞANDIŞI GİD. VE
ZAR.

10.500
31.500
254 TAŞITLAR

42.000

Yukarıdaki kayıtların tek yevmiye maddesinde muhasebeleştirilmesi
ise aşağıdaki şekilde olacaktır:
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102 BANKALAR
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR
689 DİĞER
OLAĞANDIŞI GİD.
VE ZAR.

25/12/2012

20.200
10.500
31.500
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OLAĞANDIŞI
GEL. VE KÂR.

42.000
200
20.000

Yukarıda görüldüğü üzere, aracın satışı nedeniyle elde edilen hasılat
679 hesaba kaydedilirken, aracın maliyetinden birikmiş amortismanlar düşülmek suretiyle de aracın duran varlıklar arasından çıkışı yapılarak 689
hesaba kaydedilmiştir. Böylece, 679 ve 689 hesaplar, MSUGT’ye uygun
bir şekilde brüt tutarları ile “690- Dönem kâr veya zararı” hesabına aktarılmak suretiyle gelir tablosunda gösterilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan,
eğer söz konusu araç tam hasarlı (hurda) olarak satılmış olsaydı; KDV Kanununun 17/4-g bendi gereğince hurda teslimleri KDV’den istisna olduğu
için KDV hesaplanması söz konusu olmayacak ve bunun dışındaki muhasebe kaydı aynı şekilde yapılacaktır.
b) Amortisman Kayıtlarının Üçer Aylık Yapılması Durumunda
Pert Araç Satışlarının Muhasebeleştirilmesi
Örnekteki işletmenin geçici vergi dönemleri itibariyle üçer aylık amortisman kayıtları yaptığı varsayıldığında, araç satış kâr veya zararı en son
ayrılan amortisman tutarının da dahil edildiği birikmiş amortisman tutarına
göre hesaplanacaktır. Bu durumda, en son 9 aylık amortisman ayrıldığı için
ve aylık amortisman tutarı 700 TL [42.000*(0,20/12)] olduğu için, 2012
yılı için 6.300 TL (700*9); 2011 yılı için ise 10.500 TL birikmiş amortisman dikkate alınmış olacaktır. Bir başka ifadeyle, pert araç satışı ile ilgili
olarak toplam 16.800 TL birikmiş amortismanın kayıtlardan çıkarılması
gerekmektedir. Bu durumda, muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:
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25/12/2012
102 BANKALAR
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR
689 DİĞER
OLAĞANDIŞI GİD. VE
ZAR.

20.200
16.800
25.200
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OLAĞANDIŞI
GEL. VE KÂR.

42.000
200
20.000

c) Amortisman Kayıtlarının Aylık Yapılması Durumunda Pert
Araç Satışlarının Muhasebeleştirilmesi
25/12/2012
102 BANKALAR
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR3
689 DİĞER
OLAĞANDIŞI GİD. VE
ZAR.

20.200
18.200
23.800
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OLAĞANDIŞI
GEL. VE KÂR.

42.000
200
20.000

Örnekteki işletmenin pert araç satışı ile ilgili olarak yukarıdaki her üç
durum için (yıllık, üç aylık ve aylık) yapılan muhasebe kayıtlarının, araç
satış kârı ile dönem kârı üzerindeki etkisini aşağıdaki gibi bir tabloda özetlemek mümkündür:
Tablo 1: Yıllık, Üç Aylık ve Aylık Amortisman Kayıtlarının Etkileri
Taşıtın Maliyeti (254)
Birikmiş Amortisman (257)
Taşıtın Net Değeri (689)
Satıştan Elde Edilen (Sigorta tazminatı
tutarı + araç satış bedeli) (679)
Araç Satış Kârı veya Zararı
Amortisman Giderleri (770)
Dönem Kârı veya Zararı (690)

YILLIK
42.000
10.500
31.500
50.000

ÜÇ AYLIK
42.000
16.800
25.200
50.000

AYLIK
42.000
18.200
23.800
50.000

18.500
18.500

24.800
(6.300)
18.500

26.200
(7.700)
18.500
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Tablo 1’de görüldüğü üzere; amortisman kayıtlarının aylık veya üç aylık tutulması durumunda araç satış kârı, yıllık amortisman kayıtlarına göre
daha fazla olmaktadır. Fakat, yıl içerisinde kaydedilen amortisman giderlerinden dolayı, her üç durumda da dönem kârı aynı olmaktadır. Bununla
birlikte, yıl içerisinde (aylık veya üç aylık) kaydedilen amortisman giderlerinin faaliyet kârını azaltması nedeniyle, faaliyet kârı üzerinden analiz yapan finansal bilgi kullanıcıları yanlış kararlar alabilmektedirler. Dolayısıyla, gelir tablosu dipnotlarında bu tür hususların açıklanması, finansal bilgi
kullanıcılarının bu türden yanlış kararlar almalarının önlenmesi açısından
önemli olacaktır (Öğredik, 2006).
4. ARAÇ SATIŞ KÂRININ YENİLEME FONUNA ALINMASI
VE ARAÇ YENİLEME İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
İşletmeler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin satışından sağlanan
kârı yukarıdaki gibi 679 ve 689 hesaplara brüt değerleri ile kaydetmek
suretiyle dönem kârı veya zararı hesabında gösterebilmektedirler. Bunun
dışında, duran varlık satış kârının yenileme giderlerini karşılamak üzere
pasifte geçici bir hesapta tutulması da mümkündür. Verginin belirli bir
süre ertelenmesi suretiyle bir tür vergi teşviki sayılan ve genellikle Yenileme Fonu olarak ifade edilen bu uygulama hakkında, V.U.K.’un 328 ve
329’uncu maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, amortismana
tabi bir iktisadi kıymetin satışından yada sigorta tazminatından doğan fazlalık yenileme fonu olarak pasifte geçici bir hesaba alınabilmekte ve bu hesapta üç yıl süre ile tutulabilmektedir7. Bu süre içinde kullanılmamış olan
kârlar ise üçüncü yılın vergi matrahına eklenmektedir8. Ancak, üç yıldan
7 Yenileme fonu ayrılabilmesi için, genel olarak; iktisadi kıymetin amortismana tabi olması, bilanço esasına göre defter tutulması, iktisadi kıymetin yenilenmesinin işin mahiyeti
gereği zaruri bulunması veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olması, satın alınan iktisadi kıymet ile yenilenenin aynı neviden olması,
yenileme fonuna ayrılan kârın üç yıl süreyle pasifte tutulabilmesi, şartları aranmaktadır.
8 Yenileme fonu uygulamasındaki 3 yıllık süre hesaplanırken satışın yapıldığı tarihin
dikkate alınıp alınmayacağı konusu Kanun maddesinde net olmayıp, Maliye Bakanlığı uygulaması ile Danıştay kararları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı, 3 yıllık sürenin hesabında iktisadi kıymetin satışının yapıldığı tarihi dikkate alırken;
Danıştay kararlarında ise satışın yapıldığı tarihin dikkate alınmadığı görülmektedir. Bu sorunun çözümü noktasında çeşitli çözüm önerileri getirilmiş ve halen de getirilmeye devam
etmekte olup, ancak ayrı bir çalışma konusunda ayrıntılı olarak üzerinde durulmayı gerektirdiğinden, bu çalışmada, Maliye Bakanlığının mevcut uygulamasından hareketle örnek
olayın muhasebe kaydı açıklanmıştır.
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önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde, bu kârların o yılın
vergi matrahına eklenmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, yukarıdaki örnekte belirtilen pert araç dolayısıyla sağlanan kârın araç yenilenmesinde kullanılması durumunda muhasebe kayıtlarının nasıl olması gerektiği, aşağıdaki örnek uygulama üzerinden açıklanmaktadır.
ÖRNEK: ABC işletmesi, ağır hasarlı (pert) araç satışından sağladığı 18.500 TL’lik kârı, yeni araç alımında kullanmak üzere yenileme
fonu hesabına almıştır. Söz konusu işletme, 30.06.2013 tarihinde KDV
dahil 60.000 TL’ye yeni bir binek otomobili satın almış ve aynı tarihte
aktifine kaydetmiştir.
İşletmenin, pert araç satışından sağladığı kârı (18.500 TL) yeni araç
alımında kullanmak üzere pasifte geçici bir hesaba alması durumunda muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:
25/12/2012
679 DİĞER
OLAĞANDIŞI GEL.VE
KÂR.

50.000
549 ÖZEL FONLAR
679 DİĞ. OLAĞAN DIŞI GEL.
VE KÂR.

18.500
31.500

İşletme, 2012 yılında henüz araç yenilemesi yapmadığından 549 Özel
Fonlar hesabındaki 18.500 TL 2013 yılına devredecektir. 30.06.2013 tarihinde yeni bir binek otomobili satın alınmasının muhasebe kaydı ise şu
şekilde olacaktır:
30/06/2013
254 TAŞITLAR

60.000
102 BANKALAR

60.000

Yenileme fonunun yeni satın alınan binek otomobilinin amortismanına
mahsup edilmesi ile ilgili olarak, 1’inci ve 2’nci yılda, genellikle aşağıdaki
kayıtlar yapılmaktadır:
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1’inci yıl mahsup kaydı:
31/12/2013
549 ÖZEL FONLAR

6.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR4

6.000

2’nci yıl
mahsup
kaydı:
31/12/2014
549 ÖZEL FONLAR

12.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR

12.000

Kullanılmayan kârın 3’üncü yılın (31.12.2014) vergi matrahına eklenmesi kaydı:
31/12/2014
549 ÖZEL FONLAR
770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ

500
11.500
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR

12.000

Yukarıdaki her üç muhasebe kaydı V.U.K.’un 328. maddesine uygun olmasına rağmen, amortisman giderlerinin ilk üç döneme eksik yüklenmesi
nedeniyle muhasebe ilkelerine aykırı bir uygulamadır. Bu nedenle, 549Özel Fonlar hesabından karşılanması gereken amortismanları gider kaydederek muhasebe ilkelerine; cari yıl amortismanlarını karşılayan yenileme
fonunu ise gelir kaydederek V.U.K. düzenlemesine uyulmasının sağlanması mümkündür (Sevilengül, 2005). Bu durumda, yenileme fonunun ilgili
yıl amortismana mahsup edilmesine ilişkin aşağıdaki kayıtların yapılması
uygun olacaktır.
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1’nci yıl amortismanının ayrılması ve yenileme fonuna mahsup
kaydı:
31/12/2013
770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
Amortisman ayrılması

6.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR

6.000

31/12/2013
549 ÖZEL FONLAR
Yenileme fonunun gelir
yazılması

6.000
679 DİĞ. OLAĞAN DIŞI GEL.
VE KÂR.

6.000

2’nci yıl amortismanının ayrılması ve yenileme fonuna mahsup
kaydı:
31/12/2014
770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
Amortisman ayrılması

12.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR

12.000

31/12/2014
549 ÖZEL FONLAR
Yenileme fonunun gelir 679 DİĞ. OLAĞAN DIŞI GEL.
yazılması
VE KÂR.

12.000
12.000

Kullanılmayan kârın 3’üncü yılın (31.12.2014) vergi matrahına eklenmesi kaydı:
31/12/2014
549 ÖZEL FONLAR
Yenileme fonu
bakiyesinin gelir
yazılması

500
679 DİĞ. OLAĞAN DIŞI GEL.
VE KÂR.

500

5. SONUÇ
İşletmelerin kaza sonucu ağır hasarlı (pert) araçlarının satışı genellikle, sigorta şirketi aracılığıyla (işletmece verilen vekaletnameye istinaden)
üçüncü bir kişiye satış şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu durumda, sigorta tazminat bedeli için sigorta şirketine herhangi bir mal/hizmet teslimi söz
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konusu olmadığından KDV’siz fatura; pert araç satışından sağlanan gelir
için ise üçüncü kişiye KDV’li fatura düzenlenmesi suretiyle muhasebeleştirme yapılacaktır.
İşletmelerin ağır hasarlı (pert) araç satışından sağladığı gelirin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)’de yer alan Gelir Tablosu
İlkeleri’ne uygun olarak, brüt tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Böylece, pert araç satış tutarı ile aracın net değerinin muhasebe kayıtlarında ve gelir tablosunda açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle gelir tablosu
ilkelerine uygun hareket edilmesi sağlanmış olacaktır. Burada önemli olan
husus, gelir tablosu ilkelerine uygun bir şekilde 679 ve 689 hesapların brüt
tutarları üzerinden gösterilmek suretiyle dönem kârı veya zararı hesabına
yansıtılmasıdır. Diğer taraftan, tam hasarlı (hurda) araç satışı durumunda;
KDV Kanununun 17/4-g bendi gereğince hurda teslimleri KDV’den istisna
olduğu için KDV hesaplanmayacak ve diğer muhasebe kayıtları pert araç
satışı ile benzer şekilde yapılacaktır.
Pert hale gelen aracın işletmenin duran varlıklarından çıkarılmasında
birikmiş amortismanlar dikkate alındığı için, bu tür satışlarda 217 Seri
Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca yıllık, üçer aylık veya aylık olarak muhasebe kayıtları tutulması mümkündür. Amortisman kayıtlarının
aylık veya üç aylık tutulması durumunda araç satış kârı, yıllık amortisman
kayıtlarına göre daha fazla olmaktadır. Fakat, yıl içerisinde kaydedilen
amortisman giderlerinden dolayı, her üç durumda da dönem kârı değişmemektedir. Bununla birlikte, yıl içerisinde (aylık veya üç aylık) kaydedilen
amortisman giderlerinin faaliyet kârını azaltması nedeniyle, faaliyet kârı
üzerinden analiz yapan finansal bilgi kullanıcıları yanlış kararlar alabilmektedirler. Dolayısıyla, gelir tablosu dipnotlarında bu tür hususların açıklanması, finansal bilgi kullanıcılarının bu türden yanlış kararlar almalarının önlenmesi açısından faydalı olacaktır.
İşletmelerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin satışından sağlanan kârı, 679 ve 689 hesaplara brüt değerleri ile kaydetmek suretiyle
dönem kârı veya zararı hesabında gösterebildikleri gibi, yenileme giderlerini karşılamak üzere pasifte geçici bir hesapta tutmaları da mümkündür.
Yenileme Fonu olarak ifade edilen bu uygulama kapsamında yapılacak
muhasebe kaydında, amortisman giderlerinin ilgili dönemlere eksik yüklenmesini önlemek için, 549-Özel Fonlar hesabından karşılanması gereken
amortismanların gider; cari yıl amortismanlarını karşılayan yenileme fonunun ise gelir kaydetmek yerinde olacaktır.
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TÜRKİYE’DE KAMU VE ÖZEL YATIRIMLAR ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: DIŞLAMA ETKİSİ (1980-2010)
EMPİRİCAL ANALYSİS OF THE RELATİONSHİP BETWEEN PUBLİC
AND PRİVATE INVESTMENTS IN TURKEY: CROWDİNG OUT
(1980-2010)
Yrd. Doç. Dr. Sevinç YARAŞI R TÜLÜMCE*
Arş. Gör. Selçuk BUYRUKOĞLU**
Öz
Kamu yatırımları ve özel yatırımlar arasındaki ilişki politika yapımcıları ve ekonomistler için oldukça önemlidir. Kamu yatırımlarının özel
yatırımlar üzerindeki etkisi iktisadi düşünce sistemleri perspektifinden
analiz edilmektedir. Genişletici maliye politikasının finansmanı da iktisadi
düşünce sistemleri arasındaki temel ayrım noktasını oluşturmaktadır. Bu
çalışmada, Türkiye’de kamu yatırımları ve özel yatırımlar arasındaki ilişki
1980-2010 periyodu için Johansen Eş-bütünleşme ve Granger nedensellik
testleri ile analiz edilmektedir. Bulgular, uzun dönemde faiz oranları ile
özel yatırımlar arasındaki negatif ilişkiyi (crowding out) ortaya koyarak,
Neo-klasik yaklaşımı desteklemektedir. Ayrıca Granger nedensellik testi
ile özel yatırımlardan kamu yatırımlarına doğru bir nedenselliğin varlığı
tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dışlama etkisi, Kamu yatırımları, Özel yatırımlar,
Johansen Eş-bütünleşme, Granger Nedensellik
Abstract
The relationship between public investment and private investment is
very important for policy makers and economists. The effects of public
investments on private investments are analyzed from the perspective of
economic thought systems. Financing of an expansionary fiscal policy
constitutes the main difference between the economic thought systems. In
this study, the relationship between public and private investment is analyzed by using Johansen co-integration and Granger causality tests for the
* Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
** Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
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period 1980-2010 in Turkey. Findings show the negative relationship between interest rates and private investment (crowding out) in long term, by
supporting the neoclassical approach. In addition, the results of Granger
causality test indicate that there is a causality from private investments to
public investments.
Keywords: Crowding-out, Public investments, Private investments, Johansen Co-integration, Granger Causality.
GİRİŞ
Devletin harcamaları ve finansmanı ile harcamaların ekonomik etkileri
arasındaki ilişki politika yapımcıları ve iktisatçıları yakından ilgilendirmektedir. Devletin ekonomiye müdahalesinin gerekliliği iktisadi düşünce
akımlarındaki temel ayrım noktasını oluşturmaktadır. Klasik iktisadi düşünce perspektifinde, devletin ekonomideki görev ve yetkileri sınırlı olmalıdır. Çünkü klasikler, devletin kaynakları özel sektörden çekerek piyasanın etkinliğine zarar verdiğini kabul etmektedirler. Klasikler, devletin
harcama ve vergiler gibi maliye politikası araçlarını kullanarak, ekonomiye müdahale etmesinin özel yatırımlar üzerinde negatif etkiler yaratacağını savunmaktadırlar. Klasiklerin aksine Keynesyen iktisatçılar, devletin
ekonomideki müdahaleci rolünün gerek yatırımlar gerekse diğer maliye
politikası amaçları için gerekli olduğunu ifade etmektedirler. Keynesyen
modelde, devletin yatırım harcamaları gibi özel sektörü teşvik edici müdahalelerinin özel kesimi destekleyerek milli geliri artıracağı kabul görmektedir. Bu kapsamda kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisinin
analizinde temel üç yaklaşım söz konusudur. İlki genişletici maliye politikası sonucunda yatırımların ve milli gelirin pozitif etkileneceğini savunan
Keynesyen yaklaşımdır. İkincisi kamu harcamaları artışının borçlanma ile
finansmanı sonucunda faizlerin artarak özel yatırımları dışlayacağını öngören Neoklasik yaklaşımdır. Neoklasiklere göre, artan kamu harcamaları
borçlanma ile finanse edildiğinde faizler yoluyla özel yatırımlar negatif
etkilenmektedir. Bu olgu “dışlama (Crowding-out) hipotezi” olarak bilinmektedir. Kamunun borçlanması bir anlamda özel sektörün tasarruflarının
kamuya aktarılması ve özel kesimin yatırım amaçlı kullanacağı fonların
azalması demektir. Bu çerçevede borçlanma faiz oranları ve iç borç stoku gibi değişkenlerin özel yatırımlar üzerindeki etkisinin analizi gerekli
olmaktadır. Sonuncu yaklaşım ise kamu harcama artışlarının vergilerle ya
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da borçlanma ile finansmanının özel sektör yatırımları ve diğer değişkenler üzerinde etkisinin aynı olacağını savunan Ricardian yaklaşımıdır. Bu
üç yaklaşım perspektifinde,kamu harcamaları ve özel sektör harcamaları
arasındaki ilişkinin analizinde temel sorunsal, kamu yatırım harcamalarının özel yatırımlar üzerindeki etkisinin tamamlayıcı mı yoksa dışlayıcı
mı olduğudur. Kamu sektörü ve özel sektörün harcama alanları birbirine
rakip durumda ise genellikle dışlama etkisinin varlığı beklenen bir sonuç
olmaktadır.
Literatürde dışlama etkisine yönelik pek çok çalışma mevcuttur. Ancak yapılan çalışmalar doğrultusunda, kamu yatırımlarının özel yatırımlar
üzerindeki etkisine ilişkin bir görüş birliği sağlanamamaktadır. Bu sebeple, kamu yatırımları ve özel sektör yatırımları arasında tamamlayıcı ya da
dışlayıcı etkilere yönelik farklı bulgulara rastlanılmaktadır. Gelişmekte
olan ülkelerde yapılan çalışmalarda (Blejer, Khan, 1984; Ashauer, 1989),
genellikle tamamlayıcılık etkisinin olduğu bulgularına ulaşılmaktadır. Bu
durum beklentilerle de aynı doğrultudadır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde, kamu yatırımlarının özel sektörü teşvik etmede ve kalkınmanın sağlanmasında önemli olduğu bilinmektedir. Bu ülkelerde kamu yatırımları, özel
sektör yatırımlarını kolaylaştırıcı olduğu gibi karlılığı da artırarak sermaye
birikimine de katkıda bulunmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye için 1980-2010 periyodunda Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri ile kamu yatırımları ve özel
sektör yatırımları arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Çalışma borçlanma
faiz oranlarının, enflasyonun ve iç borç stokunun özel sektör yatırımları
üzerindeki etkisini de araştırmayı amaçlamaktadır. Böylece iç borçlanma
ile harcamaları finanse etmenin özel sektör yatırımlarını nasıl etkilediği de
ortaya konulmaktadır. Çalışmanın birinci kısmında dışlama etkisine ilişkin teorik çerçeveye ve literatür taramasına, ikinci kısmında değişkenler ve
metodoloji ile ampirik analize yer verilmektedir. Çalışma,ampirik bulguların genel yorumları ve Türkiye değerlendirmesini içeren sonuç kısmı ile
son bulmaktadır.
1. DIŞLAMA ETKİSİ: TEORİK ÇERÇEVE
Devletin ekonomiye müdahalesini gerektiren maliye politikası amaçları
arasında ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve gelir dağılımında adaleti sağlama yer almaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için kullanılan maliye
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politikası araçları kamu harcamaları ve vergilerdir. Kamu harcamalarının
üretim, istihdam, fiyatlar genel düzeyi, yatırımlar ve milli gelir gibi çeşitli
faktörler üzerinde etkileri söz konusudur. Uygulanan harcama politikaları,
özel sektör yatırımlarını dolaylı ve doğrudan etkilemektedir. Kamu yatırım harcamalarının özel sektör yatırımlarını teşvik edeceği ve milli geliri
artıracağı Keynesyen yaklaşım çerçevesinde ifade edilmektedir. Bu yaklaşıma göre, devletin yatırım harcamalarını artırması sonucunda oluşan
bütçe açıkları da ekonomide genişletici etki yaratacaktır. Keynesyen görüş genişletici maliye politikası ile çıktı düzeyinin arttığını, yatırımların
pozitif etkilendiğini savunmaktadır (Motlaleng, 2011, 96; Traum, Yang,
2010, 2; Bahmani-Oskooee, 1999, 634). Neoklasik iktisatçılar ise kamu
harcamalarının artması sonucunda ortaya çıkan bütçe açıklarının faizlerin
yükselmesine neden olacağını iddia etmektedirler. Bütçe açıkları borçlanma ile finanse edildiğinde, özel sektörün yatırım yapma isteği faiz getirisi
ile yer değiştirmektedir. Diğer deyişle, kamu harcamalarındaki artışların
etkisi yatırımlardaki eşit miktarlı azalma meydana gelmektedir. Eğer hükümet artan harcamalarını (bütçe açıklarını) borçlanma ile finanse ederse, ulusal tasarruflarda ve yatırımlar için ödünç verilebilir fon arzında bir
azalma ile karşılaşılmaktadır. Daha yüksek faiz oranları da sermaye birikiminin azalması ve milli gelirin kapasitesinin düşmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durumda, genişletici bir maliye politikasının ekonomik büyümeyi
teşvik etmediği, sadece kamu yatırımlarının özel yatırımlarla yer değiştirdiği söylenebilmektedir. Literatürde bu etki “dışlama hipotezi” olarak
adlandırılmaktadır (Link, 2006, 324-325; Carlson, Spencer, 1975, 3; Bahmani-Oskooee, 1999, 633). Ancak belirtilmesi gerekmektedir ki; devlet
harcama politikasını özel sektöre rakip olacak alanlarda (gıda, konut vs.)
gerçekleştiriyorsa dışlama etkisinin ortaya çıkması muhtemeldir. Dışlama
etkisinin ortaya çıkması sadece devletin rakip alanlarda faaliyetlerde bulunmasıyla değil devletin finansman politikasıyla da ilişkilidir. Bilindiği
gibi devletin harcamaları artırması sonucunda ortaya çıkan finansman ihtiyacı vergiler, borçlanma ve para basma ile karşılanmaktadır. Uygulanan bu
finansman yöntemleri özel yatırımcının kararları üzerinde etki yaratarak,
dışlama etkisine yol açabilmektedir. Bu noktada dışlama hipotezinin hem
devlet yatırım harcamalarının özel yatırımlar üzerindeki etkisi ile hem de
devletin finansmanında borç politikasının kullanılması ile analiz edilmesi
gerekmektedir. Aksine,devlet özel sektörü tamamlayıcı alanlarda (eğitim,
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altyapı, araştırma, geliştirme vs) yatırımlarını gerçekleştiriyorsa tamamlayıcı etkinin varlığından söz etmek mümkündür. Tamamlayıcılık etkisinin
temel koşulu ise devletin genellikle özel sektörü teşvik edici alanlarda,
özendirici politikalar uygulamasından geçmektedir. 1980’li yıllardan beri
iktisatçılar tarafından açıklanan dışlama etkisinde temel soru, kamu ve özel
yatırımların ekonomi üzerinde farklı bir etkiye sahip olup olmadıklarıdır.
Eğer iki yatırımın etkileri farklı ise bu durumda iki yatırım arasındaki ilişkilerin ve bağın araştırılması önemlidir. Özel ve kamu yatırımları arasında
tamamlayıcılık etkisi varsa, ilerleyen süreçteki soru sosyal refahın nasıl
maksimize edileceğidir. Fakat iki yatırım arasında dışlama etkisi söz konusu ise araştırılması gereken soru bu etkinin nasıl azaltılacağıdır (Cavallo,
Daude, 2011, 65-66).
İktisadi düşünce sistemleri açısından harcamaların finansmanı noktasındaki son görüş ise Ricardian yaklaşımına dayanmaktadır. Barro (1989)
tarafından geliştirilen Ricardian Denklik Teoremi’ne göre, vergilerin ve
borçların ekonomi üzerinde yaratacağı etki aynıdır, reel faizler üzerinde
de bir etkisi yoktur. Vergiler yerine borçlanma ile harcamaların finansmanı
milli geliri ve reel faizleri etkilememektedir. Bu noktada, Ricardian denkliği bütçe açıklarının özel sektör yatırımlarını dışlamadığı üzerinde tartışma
sunmaktadır.Tüketiciler rasyonel ise bugünkü harcama artışlarının gelecekteki vergilerle finanse edileceğini bilmektedirler. Dolayısıyla günümüzde
artan kamu harcamaları gelecekteki vergilerle finanse edileceğinden, bugün bireyler tasarruflarını artırmaya başlayacaklardır. Uzun dönemde ise
özel kesim tasarruflarında değişiklik olmayacağı gibi, bütçe açıkları faiz
oranlarını da etkilemeyecektir. Sonuç olarak Ricardian yaklaşımına göre,
bütçe açıkları vergilerle ya da borçlanma ile finanse edildiğinde ekonomi üzerindeki etki aynı olmaktadır. Kamu harcamalarındaki bir artış tasarruflardaki eşit artışla karşılanarak, tüketim ve yatırım üzerinde etki yaratmamaktadır (Barro, 1974; Barro, 1989; Bahmani-Oskooee, 1999, 634).
Özetle, kamu yatırımları (harcamaları) ve özel sektör yatırımları arasındaki
ilişkide üç yaklaşım üzerine odaklanmaktadır. Genişletici maliye politikası
uygulandığında Keynesyen yaklaşım özel yatırımların pozitif etkilendiğini
(tamamlayıcılık etkisi), Neoklasik yaklaşım negatif etkilendiğini (dışlama
etkisi), Ricardian yaklaşımı ise etkisiz olduğunu savunmaktadır.
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2. LİTERATÜRE BAKIŞ
Kamu yatırımları ve özel yatırımlar arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar iki noktaya odaklanmaktadırlar. Birincisi kamu yatırımlarının özel
yatırımları tamamladığı hipotezi (crowding-in) iken, ikincisi kamu yatırımlarının özel yatırımları dışladığı (crowding-out) hipotezidir. Bu iki durumda literatürde hem birden fazla ülkeyi hem de tek ülkeyi içeren çok
fazla çalışma mevcuttur. Farklı ülkeleri bir arada analiz eden çalışmalar
arasında Ahmed ve Miller (1999), Erden ve Holcombe (2005), Nieh ve Ho
(2006), Atakuren (2010) vs. yer alırken, tek ülkede kamu yatırımlarının etkisini araştıran çalışmalar arasında Bangladeş için Majumder (2007); Namibya için Motlaleng (2011); Almanya için Czarnitzki ve Fier (2002); Fiji
için Seruvatu ve Jayaraman (2001); ABD için Friedman (1978); Japonya
için Hatano (2010); Hindistan için Serven (1996), Sahu ve Panda (2012);
Pakistan için Khan ve Gill (2009), Hussain vd. (2009), Mısır için Fayed
(2012) çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalardan Erden ve Holcombe
(2005), Majumder (2007) ve Motlaleng (2011)vs. tamamlayıcılık etkisini;
Friedman (1978), Hatano (2010), Atakuren (2010), Sahu ve Panda (2012)
çalışmaları ise dışlama etkisini ampirik olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca
dışlama etkisinin araştırılmasında sadece borçlanmanın özel sektör yatırımları üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar (Khan ve Gill, 2009; Fayed,
2012) olduğu gibi kamu harcamalarının alt sınıflandırmasını gözeterek
dışlama etkisini ortaya koyan çalışmalar (Serven, 1996; Ahmed ve Miller,
1999; Hussain vd., 2009) da mevcuttur.
Türkiye literatüründe özel yatırımlar ve kamu yatırımları arasındaki
ilişkiyi baz alan çalışmalar arasında Başar ve Timurlenk (2007), Altay ve
Aydın (2008), Altunç ve Şentürk (2010), Durkaya ve Beken (2010), Çil
Yavuz (2001) vs. yer almaktadır. Ancak Türkiye için de farklı ampirik analiz sonuçları ile karşılaşılmaktadır. Çil Yavuz (2001), Şimşek ve Kadılar
(2006), Günaydın (2006), Altunç ve Şentürk (2010) çalışmaları kamu ve
özel yatırımlar arasında tamamlayıcılık ilişkisini, Kesbiç (1998), Uysal ve
Mucuk (2003), Başar ve Timurlenk (2007) ise dışlama etkisini ortaya koymaktadırlar. Şimşek (2003) çalışması sadece askeri harcamalarda tamamlayıcılık etkisini ortaya koyarken, Bilgili (2003) çalışması cari harcamalarda tamamlayıcılık etkisini ifade etmektedir. Farklı ülkeler ve Türkiye için
yapılan ampirik çalışmalarınözet ve bulguları Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1: Dışlama Hipotezine İlişkin Bazı Çalışmaların Özet ve
Bulguları
Yazar(lar)/Çalışmanın Yılı/Ülke (ler)/
Yöntem/Çalışmanın kapsadığı yıllar

Bulgular

1. Farklı Ülkeler İçin Yapılan Çalışmalar
Uzun vadeli kamu altyapı yatırım
projeleri özel yatırımları teşvik
ederken, diğer yatırım projeleri yaServen/1996/Hindistan/VAR/1960-1995
tırımları dışlamaktadır. Kısa vadeli
kamu yatırımları ise özel yatırımların tamamını dışlayabilmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde ulaştırma ve haberleşme harcamaları tamamlayıcı etkiler yaratırken, sosyal
Ahmed ve Miller/1999/39 Gelişmiş ve
güvenlik harcamaları dışlama etkisi
gelişmekte olan ülkeler/Regresyon Analiyaratır. Kamu harcamalarının fizi/1975-1984
nansmanında vergiler borçlanmaya
göre daha fazla dışlama etkisi yaratır.
Czarnitzki ve Fier/2002/Almanya/Probit İnnovasyon
yatırımları
özel
Model/1996-1999
yatırımları tamamlayıcı niteliktedir.
Erden ve Holcombe/2005/31 Ülke/Panel Kamu yatırımları özel yatırımları
Veri Analizi/ 1980-1997
tamamlayıcı niteliktedir.
Majumder/2007/Bangladeş/KointegrasKamu harcamaları dışlama etkisinyon, hata düzeltme/1976-2006
den ziyade tamamlayıcı etki yaratır.
Cari harcamalar özel yatırımlar
üzerinde dışlama etkisine sahipken;
Hussain vd./2009/Pakistan/
alt yapı, sağlık ve eğitim gibi gelişJohansenEşbütünleşme/1975-2008
tirme harcamaları özel yatırımları
teşvik etmektedir.
Hatano/2010/Japonya/Kointegrasyon,
Kamu yatırımları özel yatırımları
Hata Düzeltme/1955-2005
dışlamaktadır.
Atakuren/2010/35 Gelişmiş Ülke/Probit
Kamu yatırımları özel yatırımları
Analizi/1970-2000
teşvik etmez.
Kamu harcamalarının artması özel
Motlaleng/2011/Namibya/Vektör hata
sektör yatırımlarını teşvik ederken,
Düzeltme/1990-2005
bütçe açıkları özel yatırımları dışlamaktadır.
Yerel bankalardan borçlanmak özel
Fayed/2012/Mısır/JohansenEşbütünleşkredilere göre daha fazla dışlama
me/1998-2010
etkisine sebep olmaktadır.
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Sahu ve Panda/2012/Hindistan/Hata Düzeltme Modeli/1975-2008

Uzun dönemde kamu yatırımları
özel yatırımları dışlamaktadır.

2. Türkiye İçin Yapılan Çalışmalar
Kesbiç/1998/Blinder-Solow/1980 Sonrası
Özcan vd. /2001/OLS/1969-1999
Bilgili/2003/Kointegrasyon,Hata Düzeltme/
1988:1-2003:1
Uysal ve Mucuk/2003/EKK/1975-2000

Şimşek/2003/Nedensellik, Hata
Düzeltme, Kointegrasyon/1970-2001

Çil Yavuz/2005/Granger Nedensellik,
Kointegrasyon, Vektör hata Düzeltme/
1980-2003
Şimşek ve Kadılar/2005/Sınır
testi/1963-2002

Kuştepeli/2005/Kointegrasyo/1963-2003
Günaydın/2006/Kointegrasyon, Nedensellik/1987-2004
Taban ve Kara/2006/Eşbütünleşme, Birim Kök Testi/1989-2004

Başar ve Timurlenk/2007/VAR/19802005
Altay ve Altın/2008/EKK/1980-2005
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Kamu kesiminin özel sektörü dışladığını ortaya koymaktadır.
Kamu yatırımları ve özel yatırımlar
arasında tamamlayıcılık bulgusuna
ulaşılmıştır.
Kısa ve uzun dönemde hem dışlama
hem de tamamlayıcı hipotezlerini
destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır.
Kamu yatırımları özel yatırımları
dışlamaktadır.
Askeri harcamaların ve sosyal güvenlik harcamalarının özel yatırımlar üzerinde pozitif etki yarattığı,
diğer kamu harcama kalemlerinin
özel yatırımları dışladığı ifade edilmektedir.
Kamu yatırımlarının özel yatırımlar
üzerinde tamamlayıcılık etkisi yarattığı ortaya konulmaktadır.
Artan kamu sermaye harcamaları
özel sektör çıktısını, verimliliği ve
özel sermaye birikimini artırmaktadır.
Kamu harcamalarının özel yatırımları teşvik ettiği, bütçe açıklarının
ise dışladığı ifade edilmektedir.
Kamu yatırımları özel yatırımları
tamamlamaktadır.
Kamu sabit sermaye yatırımları
ile özel sektör yatırımları arasında
bir tamamlayıcılık ilişkisi yoktur.
Kamu iç borçlanması özel sektör
yatırımlarını dışlamaktadır.
Dışlama etkisinin var olduğu ancak
düşük boyutta olduğu bulgular arasındadır.
Uzun dönemde kamu harcamaları
artışı yatırımları dışlamaktadır.
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Bulgular, faiz ödemelerinden kamu
yatırımlarına doğru tek yönlü nedensel bir ilişkinin olduğunu ortaya
Durkaya, Ceylan ve Beken/2010/Hata dü- koymuştur. Ayrıca çalışmada, bu
zeltme ve Eşbütünleşme/1980-2008
iki değişken arasında negatif bir
ilişki olduğu için faiz ödemelerinin
kamu yatırımlarını dışladığı tespit
edilmiştir.
Kamu yatırımları özel sektör yatıAltunç ve Şentürk/2010/ARDL Sınır
rımları ile tamamlayıcılık ilişkisi
Testi/1980-2009
içindedir.

Kaynak: Literatür taraması sonucunda tarafımızca derlenmiştir.
3. TÜRKİYE’DE DIŞLAMA ETKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
Kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerinde dışlayıcı ya da özel
yatırımların marjinal verimliliğini artırdığı için tamamlayıcı etkisi vardır.
Bu durumda, Türkiye’de kamu ve özel yatırımlar arasındaki ilişkinin varlığının ve yönünün tespit edilmesi çalışmanın temel sorunsalı olmaktadır.
Acaba Türkiye’de kamu yatırımları ve özel yatırımlar arasında nasıl bir
ilişki vardır? Kamu yatırımları özel sektör yatırımlarını dışlar mı? Yoksa
iki yatırım arasında tamamlayıcılık mı vardır? Artan harcamaların finansmanında iç borçlanmaya gidilmesinin ve iç borçlanma faiz oranlarının özel
yatırımlar üzerindeki etkisi nasıldır? Bu sorulara çalışmanın ampirik analiz
bulguları ile cevap verilmeye çalışılacaktır.
3.1. Değişkenler ve Yöntem
Çalışmada kullanılan verilerden iç borçlanma faiz oranları ile iç borç
stoku verileri Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı’ndan, diğer
değişkenler Kalkınma Bakanlığı’ndan elde edilmiştir. Kamu yatırımları,
özel yatırımlar ve iç borç stoku değişkenleri GSYİH’ya oran olarak dikkate alınmaktadır. Çalışmada kullanılan değişkenlerden OY_GSYİH:Özel
yatırımların GSYİH içindeki oranını, KY_GSYİH: Kamu yatırımlarının
GSYİH içindeki oranını, İBS_GSYİH: İç borç stokunun GSYİH içindeki
oranını, İBFO: İç borçlanma faiz oranlarını ve Enflasyon: Enflasyon oranını ifade etmektedir.
1980-2010 zaman aralığındaki kamu yatırımları ve borçlanmanın özel
yatırımlarla ilişkisi Johansen Eş-bütünleşme ve Granger Nedensellik testEYLÜL - EKİM 2013
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leri ile analiz edilmektedir. Eş-bütünleşme analizi (Johansen, 1988), seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığının tespiti için
geliştirilmiş bir yöntemdir.Johansen Eş-bütünleşme yönteminde serilerin
aynı seviyeden durağan olması, değişkenler arasında eş-bütünleşmenin
ve uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığının araştırılması için temel
koşuldur.Bu sebeple her değişkenin zaman serisi özelliklerini incelemek
için öncelikle serilerin durağan olup olmadıkları araştırılmaktadır. Yapılan birim kök testleri sonucunda, serilerin aynı dereceden durağan oldukları tespit edilmiştir. Sonrasında uygun gecikme uzunluğu belirlenerek,
VAR analizine dayalı Johansen eş-bütünleşme analizine geçilmektedir.
Johansen eş-bütünleşme uzun dönem denge modelinden sonra ise seriler
arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesi için Granger Nedensellik testine yer verilmektedir. Çünkü Granger (1988)’e göre değişkenler arasında
eş-bütünleşme ilişkisinin olması aynı zamanda bir nedensellik ilişkisinin
varlığına da işaret etmektedir. Bu çerçevede birim kök testlerinin yapılması, gecikme uzunluğunun belirlenerek VAR modeli varsayımlarının test
edilmesi, Johansen Eş-bütünleşme testleri ile hata düzeltme modeline dayalı geliştirilmiş Granger nedensellik testinin yapılması ampirik analizin
aşamalarını oluşturmaktadır.
3.2. Ampirik Analiz ve Bulgular
Kamu yatırımları ve özle yatırımlar arasındaki ilişkinin belirlenmesine
yönelik olarak belirlenen değişkenlerin birim kök testleri Tablo 2’de yer
almaktadır.
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Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları
ADF
DEĞİŞKENLER
OY_GSYİH
(Seviyesinde)
Birinci farkında
KY_GSYİH
(seviyesinde)
Birinci farkında
İBS_GSYİH
(seviyesinde)
Birinci farkında
Enflasyon
(seviyesinde)
Birinci Farkında
İBFO
(seviyesinde)
Birinci Farkında

Philips-Peron

sabit
-1.94516
(0.3082
-5,018081
(0,0003)
-1,494966
(0.5224)

Sabit+trendli
-1,838447
(0.6606)
-5,037883
(0.0018)
-2,894793
(0.1786)

Sabit
-1.945162
(0.3082)
-5.036797
(0.0003)
-1.379207
(0.5790)

Sabit+trendli
-1,838447
(0.6606)
-5,037843
(0.0018)
-2.058242
(0.5470)

-4.345089
(0,0019)
-1,492071
(0.5238)
-6,539768
(0.0000)
-0,989144
(0.7436)
-8,289432
(0.0000)
-0,975198
(0.7485)
-10,70905
(0.0000)

-4.298337
(0.0103)
-2,286084
(0.4283)
-10.80525
(0.0000)
-1,473541
(0.8155)
-8,2333443
(0.0000)
-1,281895
(0.8725)
-10,95851
(0.0000)

-4.737483
(0.0007)
-1.394695
(0.5715)
-6,539768
(0.0000)
-2,420148
(0.1419)
-9,191444
(0.0000)
-2,553367
(0,1137)
-10,37470
(0.0000)

-5.419229
(0.0007)
-2.353661
(0.3945)
-6,417481
(0.0001)
-2,602210
(0.2819)
-8,890871
(0.0000)
-2,704413
(0,2419)
-10,95851
(0.0000)

Değişkenlerin tümü birinci farkında durağandır. Serilerin tümünün birinci farkında durağan olması, değişkenlerin eş-bütünleşik olup olmadığının araştırılmasını gerektirmektedir. Tablo 3’de görüldüğü gibi, Akaike ve
Schwarz bilgi kriterleri uygun gecikme sayısını “1” olarak göstermektedir.
Ancak bir gecikmeli modelde otokorelasyon sorunu ile karşılaşıldığından
“2” gecikmeli model ile ampirik analize devam edilmektedir.
Tablo 3: Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
Gecikme
1
2
3

LR
NA

FPE
1.25e+08
  118.9006*   4121632.*
28.56854
5597820.

AIC
SC
HQ
32.83629
33.07203
32.91012
  29.39084*   30.80529*   29.83383*
29.52784
32.12099
30.33998
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VAR(2) modeli varsayımlarının test sonuçları ise Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4: VAR(2) Modeli Varsayımlarının Test Sonuçları
Modülüs
0.901729
0.901729
0.672258
0.672258
0.664875
0.664875

Otokorelasyon
Gecikme
LM stat
1
28.05794
2
28.21955
3
29.98632
4
32.88452
5
32.14953
6
31.28327

Değişen varyans
P value
0.3052
0.2978
0.2248
0.1340
0.1537
0.1798

İstatistik
318.39

P value
0.2233

Tablo 4’e göre istikrar koşulları yerine getirildiği gibi modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunu ile karşılaşılmamaktadır. Sonraki aşamada eş-bütünleşme testinin yapılmasında uygun model spesifikasyonunun
belirlenmesi için Pantula Prensibi’nden yararlanılmıştır.
Tablo 5. Pantula Prensibine Göre Trace (İz) İstatistikleri
Rank ®
(r=0)
(r=1)
(r=2)
(r=3)
(r=4)

Model 2
80.00 (0.028)
Ho red
50.65 (0.09)
Ho red
22.33 (00.57)
Ho kabul
8.47 (0.78)
Ho kabul
9.164 (0.64)
Ho kabul

Model 3
78.29 (0.009)
Ho red
49.04 (0.038)
Ho red
21.66 (0.32)
Ho kabul
7.76 (0.49)
Ho kabul
2.017 (0.15)
Ho kabul

Model 4
103.33(0.003)
Ho red
63.62 (0.05)
Ho red
35.35 (0.23)
Ho kabul
17.28 (0.39)
Ho kabul
3.48 (0.81)
Ho kabul

Tablo 5’de eş-bütünleşme analizinin gerçekleştirilmesinde kabul edilen uygun model spesifikasyonu, Model 2 olarak belirlenmektedir. Model
2’nin kullanıldığı eş-bütünleşme analizi sonuçları Tablo 6’de yer almaktadır.
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Tablo 6: Johansen Eş-Bütünleşme Test Sonuçları
İz (trace) Test İstatistiği
Öz Değer Test istatistiği (Max Eigenvalue)
İz İstatistiği Kritik Değer (%5) En Büyük Öz Değer
Kritik Değer (%5)
80.00479
76.97277
29.35004
34.80587
50.65474
54.07904
28.32475
28.58808
22.33000
35.19275
13.85362
22.29962
8.476381
20.26184
5.805019
15.89210
2.671362
9.164546
2.671362
9.164546

Johansen eş-bütünleşme test sonuçlarına göre değişkenler arasında en
az bir eş-bütünleşme ilişkisinin var olduğu % 5 kritik değerde kabul edilmektedir. Bu durum serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini ifade
etmektedir. Uzun dönem denge modelinin sonuçları Tablo 7’de sunulmaktadır.
Tablo 7: Uzun Dönem Denge Modeli Sonuçları
OY_GSYİH

KY_GSYİH

İBS_GSYİH

İBFO

ENFLASYON

1.000.000

-3.008733

-1.418499

0.405679

-0.916348

47.98133

Stdrt Hata

(2.01613)

(0.25417)

(0.14891)

(0.19393)

(16.8011)

T-stat

[1.4923]

[5.580] ***

[2.724]***

[4.725] ***

C

Not:Parantez içindeki değerler standart hataları, T-stat değerleri t istatistik değerlerini göstermektedir. t-istatistikleri için kritik değerler
1.645(%10), 1.96(%5), 2.578(%1). ***,**,* yüzde 1, 5, 10 anlam düzeylerini göstermektedir.
Tablo 7 dikkate alındığında uzun donem denge modeli aşağıdaki gibidir:
OY_GSYİH-3*KY_GSYİH-1.41*İBS_GSYİH+ 0.40*İBFO-0.916.*ENFLASYON=0 ise
OY_GSYİH= 3. KY_GSYİH+1.41*İBS_GSYİH-0.40. İBFO+0.916*ENFLASYON

Uzun dönemde iç borç stokunun ve enflasyonun özel yatırımlar üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitiftir. Ancak iç borçlanma faiz oranının özel
yatırımlar üzerindeki etkisi anlamlı ve negatiftir. Genişletici politikaların
borçlanma ile finansmanı sonucunda artan faiz oranları özel yatırımları
dışlamaktadır. Bu nokta, faiz oranları aracılığıyla dışlama etkisinin meydana geldiğini göstermektedir. Son dönem literatürde dışlama etkisinin
uzun ve kısa dönem dışlama etkisi olarak sınıflandırıldığı görülmektedir
EYLÜL - EKİM 2013
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(Buiter, 1975, 2). Türkiye için Johansen Eş-bütünleşme bulgularımız da
son literatürle tutarlı şekilde uzun dönem ve dolaylı bir dışlama etkisini
ortaya koymaktadır.
Seriler arasında uzun dönemli eş-bütünleşik ortak bir hareketin varlığı
tespit edildikten sonra bu ilişkinin yönünün belirlenmesi için hata düzeltme modeline dayalı kısa ve uzun dönem nedensellik analizi gerçekleştirilmektedir. Tablo 8 kısa ve uzun dönem geliştirilmiş Granger nedensellik
testi sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 8: Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik
Testi Tablosu
Kısa Dönem Nedensellik
Bağımlı
Değişken

Uzun Dönem
Nedensellik

Açıklayıcı Değişkenler
OY_GSYİH

KY_GSYİH

İBS_GSYİH

İBFO

ENF

Hata Düzeltme
Katsayısı

--------

0.355974
(0.55)

0.0007 (00.97)

4.87491
(0.002)***

1.4333
(0.23)

-0.012699
(-0.39189)

-------

0.369214
(0.54)

0.696
(0.40)

1.100
(0.29)

0.020388
(1.87012) *

İBS_GSYİH 0.0667 (0.93) 0.0187 (0.89)

-------

4.055
(0.044)**

0.0379
(0.84)

0.115352 (1.088)

İBFO

0.088
(0.76)

0.821
(0.36)

0.681
(0.40)

------

0.0064
(0.93)

0.413904 (0.760)

Enflasyon

5.536
(0.018)**

0.289 (0.59)

4.408 (0.03)**

7.3673
(0.006)***

------

0.813059
(3.2085)***

OY_GSYİH

KY_GSYİH 2.790884
(0.009)***

Tablo 8’den görüldüğü gibi kısa dönemde %1 anlam düzeyinde iç borç
faiz oranlarından özel yatırımlara ve özel yatırımlardan kamu yatırımlarına
doğru bir nedensellik vardır. İç borç faiz oranları nedensellik testleri sonucunda da özel yatırımları etkileyen faktör olarak bulunmuştur. İç borç faiz
oranlarından iç borç stokuna doğru da beklenildiği gibi bir nedensellik söz
konusudur. Ayrıca özel yatırımlardan, iç borç stokundan ve iç borç faiz
oranlarından enflasyona doğru bir nedensellik de gözlenmektedir. Uzun
dönemde ise diğer değişkenlerden kamu yatırımlarına ve diğer değişkenlerden enflasyona doğru bir nedensellik vardır. Ampirik analiz bulgularına
göre, ülkemizde incelenen dönem aralığı için iç borçlanma faiz oranları
özel kesimin yatırım kararı almasında etkili bir faktördür. Faiz oranlarının
özel yatırımlar üzerindeki negatif etkisi dışlama hipotezinin var olduğunu
72

EYLÜL - EKİM 2013

MALİ

ÇÖZÜM

ortaya koymaktadır. Ayrıca özel yatırımlardan kamu yatırımlarına doğru
bir nedensellik bulgusu iki yatırımın birbiriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Nitekim ülkemizde kamu yatırımlarının GSYİH içindeki payı
yıllar itibariyle azalırken, özel sektörün yatırımları artmaktadır. Bu durum
ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar yanında devletin özel yatırımcıya sağladığı teşvik uygulamalarıyla da alakalıdır. Dışlama etkisini en aza indirebilmek için ya devletin borçlanma ile finansman (faiz oranları) konusunda
dikkatli davranması ya da özel sektör yatırımlarını teşvik edici daha da
geniş uygulamalara yer vermesi gerekmektedir.
SONUÇ
Devletin ekonomiye müdahalesi ve ekonomik etkileri iktisadi düşünce
okulları tarafından tartışılan bir konudur. İktisadi düşünce sistemlerinde
ayrım noktasını sadece devletin ekonomiye müdahalesi değil finansman
yöntemleri de oluşturmaktadır. Keynesyen yaklaşımda harcamaların artması ya da bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanı ekonomide genişletici etkiler yaratacaktır. Bu durumun aksini savunan Neoklasik iktisatçılara göre, kamu harcamalarının özellikle yatırım harcamalarının özel
sektörü destekleyerek, milli gelir üzerinde pozitif etkiler yaratması pek
mümkün değildir. Neoklasik iktisatçılara göre, artan kamu harcamalarının
finansmanında borçlanmanın kullanılması faizler yoluyla özel yatırımları
azaltmaktadır. Bu olgu literatürde “dışlama (crowding-out) hipotezi” olarak bilinmektedir. Artan harcamaların finansmanı üzerine odaklanan bir
diğer görüş ise Ricardian Denklik Teoremi’dir. Ricardian Denkliği, bütçe
açıklarının finansmanında borçlanmanın ve vergilemenin ekonomi üzerindeki etkisinin aynı olduğunu, diğer değişkenlerin ve yatırımların negatif
etkilenmediğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, iktisadi ekoller kamu
yatırımlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisine ve dışlamanın olup olmadığına odaklanmaktadırlar.
Bu çalışmada Türkiye’de 1990-2010 zaman aralığı için kamu yatırımları ve özel yatırımlar arasındaki ilişki borç faiz oranları ve iç borçlanma da
dikkate alınarak Johansen Eş-bütünleşme ve Granger nedensellik testleri
ile analiz edilmektedir. Johansen Eş-bütünleşme testi sonuçları uzun dönemde faiz oranları ile özel yatırımlar arasında dışlama etkisinin varlığını
ortaya koymaktadır. Türkiye’de özel yatırımlar faiz oranlarının artışından
negatif etkilenmekte ve bu bulgu Neoklasik yaklaşım ile tutarlılık arz etEYLÜL - EKİM 2013
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mektedir. Hata düzeltme modeline dayalı geliştirilmiş Granger nedensellik
testi sonuçları ise kısa dönemde faiz oranlarından özel yatırımlara ve uzun
dönemde özel yatırımlardan kamu yatırımlarına doğru bir nedenselliğin
varlığını göstermektedir. Türkiye’deki özel yatırımcı iç borçlanma faiz
oranlarını dikkate alarak yatırım kararı almaktadır. Ancak son yıllarda devam eden ekonomik/siyasi istikrarın varlığı ile özel yatırımcıya yönelik
uygulanan teşvik sistemi özel yatırımların artmasına neden olmaktadır.
Türkiye’de dışlama hipotezini en aza indirmek için devletin faiz oranları
ile borçlanma mekanizmasını dikkatli kullanması gerekmektedir. Öte yandan özel yatırımları artırmak için yatırımcıyı özendirici politikaların uygulanması ve teşviklerin sağlanması alınması gereken tedbirler arasındadır.
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2022 SAYILI KANUNA GÖRE ENGELLİLİĞİN TESPİTİ VE
ENGELLİLİĞE DAYALI AYLIKLARIN BAĞLANMASI İŞLEMLERİ
IDENTIFICATION OF DISABILITY AND RELATED PENSIONING
PROCESSES ACCORDİNG TO LAW NUMBER 2022
Mehmet Zülfi CAMKURT*
Öz
Engellilerle ilgili yapılan çalışmalar, Dünya nüfusunun yaklaşık %15’
inin, ülkemiz nüfusunun ise %12, 9’ unun bir tür engellilik yaşadığını ortaya koymuştur. Engelli bireylerin sayısı trafik ve iş kazaları, doğal afetler, savaş ve çatışmalar, beslenme ve madde bağımlılığı, yaşlanan nüfus,
diyabet, kalp ve damar hastalıkları, ruhsal rahatsızlıklar ile kronik sağlık
sorunları gibi nedenlere bağlı olarak da her geçen gün artmaktadır. Engelli
bireylerin yaşamlarını devam ettirmeleri, sosyal ve ekonomik standartları
yükseltmeleri çok ciddi parasal maliyetlere bağlıdır. Ülkemizde engellilere yönelik düzenlemelerle bir takım ekonomik ve sosyal haklar verilmiş
olmakla ve son yıllarda olması gerektiği gibi istihdama katılma, sosyal
hayata entegrasyon gibi konularda pozitif ayrımcılık yapılmakla birlikte,
bunların yeterli olduğunu söylemek güçtür. Ülkemizde engelli ve engelli
yakınlarına sağlanan en önemli ve düzenli ekonomik destekler; herhangi
bir prim ödeme şartına bağlı olmaksızın engelli aylığı, bakıma muhtaç engelli aylığı ve engelli yakını aylığı bağlanmasıdır. Aylık bağlanan kişiler
aynı zamanda sosyal güvenceye de kavuşmaktadırlar. Aylık bağlanması
için gerekli olan koşullar ise, belirli bir yaşta olmak, belirlenen engellilik
oranında engelli olmak ve kanununun öngördüğü muhtaçlık sınırı altında
gelire sahip olmak şeklinde sıralanabilir.
Anahtar Sözcükler
Engelli, Muhtaçlık, Engelli Sağlık Kurulu Raporu, Ön İnceleme, Sosyal
İnceleme, Engelli Aylığı, Bakıma Muhtaç Engelli Aylığı, Engelli Yakını
Aylığı, Fark Aylık

* SGK Başmüfettişi, SGK Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkanı, Yönetim ve Organizasyon uzmanı
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Abstract
Studies on disabled persons revealed that %15 of the world and %12,9
of the population of Turkey are facing some sort of disability. The number of people with disabilities is increasing day by day because of traffic
and occupational accidents, natural disasters, wars and conflicts, nutritition
and drug addiction, aging population, diabetes, heart and vascular diseases,
mental disorders and chronic health problems. The survival and rising economic and social standards of disabled people are bound to serious monetary costs. Disabled aimed regulations provide a set of economic and social
rights, such as participation to employment and integrating social life, that
positively discriminates the disabled in Turkey. Nevertheless it is difficult
to say that these measures are sufficient. The most important and regular
economic supports to disabled and their relatives in Turkey are; disability
pension without any premium conditional, disabled requiring care pension
and disabled relatives in need of care pension. People that enjoy disablity
allowance do have social security at the same time. The necessary conditions for pension can be listed as; being a citizen of Turkey, being at a certain
age, being disabled above the minimum proportion required for pension
and having income below the limit of dependency required by the law.
Keyword:
Disabled, Dependency, Disabled Health Board Report, Preliminary
Examination, Social Examination, Disabled Pension, Disabled Requiring
Care Pension, Disabled Relatives Pension, Diversity Pension
1. GİRİŞ:
Dünya nüfusunun yaklaşık %15’ inin bir tür engellilik1 yaşadığı tahmin
edilmektedir. Bu ise, dünya üzerinde bir milyardan fazla insanın bir tür
engellilikle yaşadığı anlamına gelmektedir. Değişik faktörlere bağlı olarak engelli insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu faktörlerden ilk
akla gelenler; trafik kazaları, doğal afetler, savaş ve çatışmalar, beslenme
1 Yasal mevzuatla uyumlu olması açısından (2022 sayılı Kanunda engelli ifadesi kullanılmakta iken, uygulama yönetmeliğinde özürlü ifadesi kullanılmaktadır.) ve kavram
kargaşasına meydan vermemek adına yazımızın sonraki bölümlerinde yönetmelik ve genelgelerde yer alan “özürlü” ifadesi yerine “engelli” ifadesi kullanılmıştır. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının, 2022 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili ikincil mevzuatta son
yasal düzenlemeleri de dikkate alarak, değişiklikler yapması gerekmektedir.
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ve madde bağımlılığı, nüfusun hızla yaşlanıyor olması, diyabet, kalp ve
damar hastalıkları ile akıl hastalığı gibi engellilik ile ilgili kronik sağlık
sorunlarıdır (Dünya Sağlık Örgütü(WHO), 2011, 1).
Dünya Sağlık Araştırmasına (World Health Survey) (WHO, 2011, 2)
göre; 15 yaş ve üstünde kişiler arasında engelli olarak yaşamak zorunda
olan kişi sayısı 785 milyon (% 15,6) olarak öngörülürken, Küresel Hastalık
Yükü (Global Burden of Disease) çalışmasında bu sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19,2) olarak tahmin etmektedir. Dünya Sağlık Araştırması, bu kişiler arasından 110 milyon kişinin (% 2,2) yaşamsal işlevlerini yerine getirme konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin etmekteyken; Küresel
Hastalık Yükü çalışmasında, şiddetli depresyon veya körlük gibi durumlara denk düşen engellilik kategorisi olarak “şiddetli engellilik” yaşayan kişi
sayısını 190 milyon (% 3,8) olarak tahmin etmektedir. 13 milyonu (% 0,7)
“şiddetli engellilik” olmak üzere 95 milyon olarak tahmin edilen çocuk engelliliğini (0-14 yaş) sadece Küresel Hastalık Yükü çalışması ölçmektedir.
Ülkemizde engelli bireylerin oranı ve sayısı konusunda yapılan çalışma ve araştırmalar, bu konuda dünya nüfusuna paralel durumun olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalar ülkemiz nüfusunun %12,9’
unun engelli bireylerden oluştuğunu ortaya koymuştur(Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, 2012).
Dünyada ve ülkemizde her geçen gün sayıları artan engelli bireylerin
yaşamlarını devam ettirmeleri, sosyal ve ekonomik standartları yükseltmeleri son derece zor, zor olduğu kadar da çok ciddi parasal maliyetlere bağlı
bulunmaktadır. Engellilerin engelliliklerinin tıbbi, ekonomik ve sosyal imkanlar zorlanarak giderilmeye çalışılması ya da bunun mümkün olmadığı
hallerde onlara yaşamlarını devam ettirmeleri ve belirli bir hayat standardının altına düşmemeleri için gerekli her türlü maddi ve manevi koşulların
sağlanması gerekmektedir.
Ülkemizde engellilere yönelik düzenlemelerle bir takım ekonomik ve
sosyal haklar verilmiş olmakla ve son yıllarda olması gerektiği gibi istihdama katılma, sosyal hayata entegrasyon gibi konularda pozitif ayrımcılık
yapılmakla birlikte, bunların yeterli olduğunu söylemek güçtür. Bu yazımızda, engellilik kavramı üzerinde durularak, çalışamayacak durumda olduğu için ekonomik özgürlüğe sahip olmayan engelli ve yakınlarına 2022
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun (T.C. Yasalar, 1976) uyarınca
EYLÜL - EKİM 2013

81

MALİ

ÇÖZÜM

ödenmesi gereken olan aylıkların bağlanma usul ve esaslarının sıkça değişmesi nedeniyle bu konu ele alınacaktır.
2.

ENGELLİLİK KAVRAMI VE ENGELLİ SAYILMA 		
KOŞULLARI:

2.1. Engellilik Kavramı ve Bağlı Kavramlar
Engellilik; bireysel ve toplumsal sonuçları olan, ruhsal, fiziksel, tıbbi,
medikal boyutları olan bir kavramdır. Engelliliğin karmaşık ve çok boyutlu
yapısı nedeniyle, engelliliği anlamak ve anlamlandırmak kadar, kesin bir
tanım yapmak da oldukça zordur. Bu nedenlerledir ki, kurum ve kuruluşlar
ile kişilere göre engelliliğin oldukça değişik tanımları yapılmıştır. Tarihsel kesitte dünyada engellilik konusuna yaklaşımlar ve tanımlamalar, ilgili
dönemlerdeki düşünsel kalıplara, engellilerin kendilerini tanımlamalarına
bağlı olarak değişiklikler göstermiştir (Erdurgan, 2010, 5).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO, 1983, 1) 159 sayılı Engellilerin
Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Sözleşmesinde engelliyi “fiziksel
ve ruhsal bir noksanlık (arıza) sonucu uygun bir işi sağlama (elde etme),
o işi koruma (devam etme) ve bu işte ilerleme ihtimalleri önemli bir biçimde azalmış kişi” olarak tanımlamıştır. Başbakanlık Özürlüler İdaresi
(2010, 33) ise engelliliği; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedene
bağlı olarak bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesinden ötürü toplumsal yaşama uyum sağlama
ve günlük gereksinimlerin karşılanmasında güçlük çekme, bu sebeplerle
korunma, bakım, iyileştirme danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç
duyma olarak tanımlamaktadır.
Engelli sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının
tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; engellilerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda
ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin
kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013,
1) ise engelli ve ağır engelli tanımları ayrı ayrı yapılmıştır. Sözkonusu
yönetmelikte, doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal
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ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal
yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri
olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler “engelli”; özür durumuna göre özür oranı
%50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini
başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık
kurulu tarafından karar verilen kişiler ise “ağır engelli”, olarak tanımlanmaktadır. Yine, 2022 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik bir 65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli Ve
Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2010, 3) ise, özür durumuna göre
toplam özür oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise, “başkasının yardımı
olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli” olarak kabul
edilmektedir.
2.2. Engelli Sayılma Koşulları
2022 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylık haklarından yararlanabilmek için belirtilen kanunun uygulamasına yönelik yapılan düzenlemelere göre engelli sayılmak gerekmektedir. Engelli ve ağır engelli sayılma
koşulları konuyla ilgili mevzuat düzenlemelerinden hareketle:
 Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmek,
 Kaybettiği yetenekleri nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama
ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlük çekmek,
 Korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymak,
 Engel durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit
edilip günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine
getirememek,
 Engelli ve ağır engelli olduğuna yetkili sağlık kurulu tarafından
karar verilmek,
şeklinde açıklanabilir.
3. AYLIK BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:
2022 sayılı Kanun kapsamında engelli ve engelli yakınlarına aylık bağlanmasında bir takım koşulların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu
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şartlar; kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yazılı başvuruda
bulunma, belirli bir yaşta olma, kanunen bakmakla yükümlü kişinin olmaması, engelli ya da engelli yakını olma, muhtaç olma şeklinde özetlenebilir. Engelli ve engelli yakını aylıklarının bağlanması için gerekli koşullarla
ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.
3.1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma:
2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya engelli yakınına aylık bağlanması için gerekli ilk koşul, kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişi, diğer tüm koşulları taşısa dahi, 2022 sayılı Kanun kapsamında kendisine aylık bağlanması
sözkonusu olmayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması ve yitirilmesiyle yasal düzenlemeler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda (T.C. Yasalar,
2009) yapılmıştır. Buna göre, vatandaşlık doğumla kendiliğinden ya da
sonradan kazanılmaktadır. Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı; soy bağı
yoluyla ya da doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır.
Doğumla kazanılan vatandaşlık, hukuken doğum anından itibaren anlam kazanmakta ve kanunlar karşısında hüküm ifade etmektedir. Soy bağı
yoluyla vatandaşlık ise, Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı anne
veya babadan evlilik birliği içinde doğan ya da Türk vatandaşı anne ve
yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocukların Türk vatandaşı olması şeklinde gerçekleşmektedir. Türk vatandaşı baba ve yabancı anneden
evlilik birliği dışında doğan çocuk ise, soy bağı kurulmasını sağlayan usul
ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığı kazanmaktadır.
Kişinin doğduğu yer vatandaşlığın kazanılmasının esaslarındandır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğan ve yabancı anne ve babasından
dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk,
doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmuş olan çocuklar, aksi sabit olmadıkça (anne-babadan dolayı
başka ülkenin vatandaşı olma vb.) Türkiye’de doğmuş sayılır ve Türk vatandaşı kabul edilir.
Türk vatandaşlığı; soy bağı yoluyla ya da doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılmanın yanı sıra, sonradan da kazanılabilmektedir. Buna
göre, soy bağı ve doğum yeri esasına bağlı olmamakla birlikte, yetkili makamların (idari ve adli) kararlarına veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kazanılıp kullanılmasına bağlı olarak da Türk vatandaşlığı kazanılır.
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2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya engelli yakınına aylık bağlanması için gerekli ilk koşul, kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Türk vatandaşlığının soy bağı yoluyla ya da doğum yeri esasına göre
kendiliğinden kazanılması ile sonradan kazanılmasının (yetkili makam
kararı, evlat edinilme, seçme hakkının kullanılması) aylık bağlanmasına
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
3.2. Yazılı Başvuruda Bulunma:
2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya engelli yakınına aylık bağlanması için gerekli en temel koşullardan birisi de, kişinin aylık bağlanması
için müracaatta bulunmasıdır. Aylık bağlanması için başvuruların mutlaka
yazılı olarak ve yetkili makamlara yapılması gerekmektedir. Başvuruların
şekli, yapılacak yer, usul ve esasları vb. hususlarla ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
3.3. Yaş Koşulunun Gerçekleşmesi:
2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı bağlanabilmesi için gerekli koşullardan birisi de, belirli bir yaşta olmaktır. Buna göre engelliliğe bağlı aylık bağlanabilmesine hak kazanılabilmesi için kişinin 18 yaşını
doldurmuş ve 65 yaşını da doldurmamış olması gerekmektedir. Bir başka
deyişle, 65 yaşını doldurmuş kişilere, 2022 sayılı Kanun kapsamında engellilik koşullarını taşısalar dahi engellilikten dolayı aylık bağlanmaz, bu
kişilere 65 yaş aylığı bağlanır. Yine 18 yaşını doldurmamış engellilere de
engelli aylığı bağlanmaz. Bu durumda olanlara engelli yakını aylığı bağlanır. Daha açık bir ifadeyle, engellilik nedeniyle kişinin aylığa hak kazanabilmesi için 18 – 65 yaş aralığında bulunması gereklidir.
3.4. Kanunen Bakmakla Yükümlü Kişinin Olmaması:
2022 sayılı Kanuna göre engelli aylığı bağlanması için, başvuruda bulunan kişiye kanunen bakmakla yükümlü kişinin bulunmaması gerekmektedir. “Kanunen bakmakla yükümlü kişisi olmama” ve “nafaka yükümlüsü” kavramları, 2022 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinde 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun (T.C. Yasalar, 2011) 364 üncü maddesinde
atıfla açıklanmıştır.
Türk Medeni Kanununa göre, eş ile anne ve babanın bakım borçlarına
ilişkin kanuni zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla herkes, yardım etmediEYLÜL - EKİM 2013
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ği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile refah durumlarına göre kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Buna göre nafaka yükümlüsü üstsoy, altsoy ve refah durumuna göre kardeşleri ifade etmektedir.
Medeni Kanunumuza göre; üstsoy-altsoy hısımlığı, bir diğerinden gelen
gerçek kişiler arasındaki hısımlığı ifade etmektedir. Üstsoy hısımlığı bir
kişinin; anne, baba, büyükanne, büyükbabası ve daha yukarıdakilerle olan
hısımlığı, altsoy hısımlığı ise bir kişinin çocukları, torunları ve onların altındakilerle olan hısımlığı ifade etmektedir.
Medeni Kanunumuza göre üstsoyu ve altsoyu ile kardeşi bulunmayan
veya üstsoyu veya altsoyu ile kardeşi bulunmakla birlikte, bir veya birden
fazla yakınından toplam olarak 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde
belirtilen tutara eşit veya daha fazla tutarda nafaka almayan veya alması
mümkün olmayanlar “kanunen bakmakla yükümlü kişisi olmayan” kişiler,
diğer koşulları taşımaları kaydıyla 2022 sayılı Kanuna göre engelli aylığı
bağlanmasına hak kazanmaktadırlar.
3.5. Engelli veya Başkasının Yardımı Olmaksızın Hayatını Devam
Ettiremeyecek Derecede Engelli Olma:
2022 sayılı Kanun kapsamında engellilik ve engelliliğe bağlı aylık bağlanabilmesi için gerekli en temel koşul, kişinin belirli oranda engelli olması
ve engellilik durumunun da yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilecek
raporlarla belgelendirilmiş olunması gerekmektedir.
Hangi sağlık kuruluşlarının engellilik raporu vermeye yetkili olduğuyla
ilgili hususlar 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık
Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2009) belirlenmiştir. Engellilik durumlarının tespiti ve belgelendirilmesiyle ilgili hususlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Buna göre, kişiye engelli aylığı bağlanabilmesi için toplam özür oranının %40 ile %69 arasında olması, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olanlara aylık bağlanabilesi için
toplam özür oranının %70 ve üzeri olması gerekmektedir. Yine engelli yakını aylığı bağlanabilmesi için de engellinin toplam özür oranının %40 ve
üzerinde olduğunun tespit edilmesi gereklidir.
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3.6. Muhtaç Olma ve Muhtaçlığın Tespiti:
Muhtaçlık dar anlamda, ihtiyaçlarını asgari ölçüde karşılamaya yetecek
gelire sahip olmama durumu olarak tanımlanabilir. Daha açık bir ifadeyle,
bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı olmayanların içinde bulunduğu durum muhtaçlık
olarak nitelendirilir. Bu bağlamda, bakacak kimsesi olmayan ve kendisine
de bakacak derecede sağlığı ve maddi olanakları bulunmayan kişiler de
“muhtaç” olarak ifade edilebilir.
Ülkemizde muhtaçlığın belirlenmesindeki ana kriter, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgari ücrettir. Genel bir ifadeyle, 4857 sayılı
İş Kanuna göre 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgari ücretin
net tutarından daha az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu aile fertlerini geçindirmeye
yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayan
kişiler muhtaç sayılabilir (İçli, 2013).
2022 sayılı Kanun uygulamasında muhtaçlık belirlenirken İş Kanununa
göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık net tutarı
esas alınır. Bu bağlamda, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama
aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin
aylık net tutarının 1/3’ ünden az olanlar ile bu tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kişiler “muhtaç” kabul edilirler2.
2022 sayılı Kanun anlamında aylık bağlanacak kişilerin muhtaçlık durumları, yaşanılan hanedeki kişi sayısı, gelir, servet ve harcamaları esas
alınarak belirlenir. Muhtaçlığın tespitine yönelik olarak hanenin gelir ve
harcama durumları ayrı ayrı belirlenerek, harcamalar hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınır ve hiçbir şekilde tespit edilen gelir
tutarından çıkarılmaz. Hemen belirtelim ki, harcama ve gelir tutarları arasındaki farkın harcamaların fazlalığından kaynaklanması durumunda fark,
gelir tutarına eklenir ve hesaplama bu şekilde dikkate alınır3. Gelirin har2 2013 yılının ikinci yarısı için muhtaçlık sınırı 730,29/3 = 243,43 olarak belirlenmiştir.
3 Düşüncemize göre, harcama tutarlarının geliri aşan kısmının herhangi bir araştırma
yapılmadan her şartta gelire eklenmesi her zaman muhtaçlığın doğru olarak tespitini sağlamaz. Ülkemizde yardımlaşma ve dayanışma kültürünün gereği olarak hemşeri dernekleri,
muhtarlıklar, belediye başkanlıkları, komşular, hayırseverler tarafından ihtiyaç sahiplerine
nakdi (zekat, sadaka vb.) ve ayni (yiyecek, giyecek, içecek) yardımların sıklıkla yapıldığı
bir gerçektir. Bu nedenle de, harcamaların gelirden fazla olması durumunda, fazlalığın gelire mi yoksa değişik kişi ve kuruluşlarca yapılan yardımlara mı dayalı olduğunun sosyal
incelemeler sırasında uzmanlarca belirlenmesi muhtaçlığın daha doğru olarak tespitini sağlar.
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camalardan fazla olması durumunda aradaki fark, harcamalara eklenmez.
Muhtaçlığın belirlenmesinde hanenin gelir ve harcamaları aşağıda açıklandığı şekilde belirlenir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2012, 5-6).
Hanenin gelir durumu;
 Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer
gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
 Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği
konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ ta biri,
 Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir
edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
 İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’ de biri,
 Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
 Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’ de biri,
 Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ ta biri ve (takdir
edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
 Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’ de biri,
 Hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’ de
biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’ de
biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
 Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
 Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan
aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim
yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım,
burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,
 Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
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 Tarımsal destek geliri tutarı,
 Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı
gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
 Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, hanenin gelir durumunun tespitine yönelik yapılacak işlemlerde, taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedelleriyle ilgili değerlendirme ilgili Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyetince yapılır.
Hanenin harcama durumu ise; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık,
ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması
dâhil edilerek yapılan hesaplama ile tespit edilir.
Örnek:1 32 yaşındaki Ali AK; eşi, 9 yaşında çocuğu ve 62 yaşındaki
babasıyla birlikte yaşamakta, %75 engelli, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında güvencesi bulunmamakta olup, günübirlik işlerde çalışmaktadır. Aylık ortalama 600.-TL gelir beyan etmiştir. 2022 sayılı Kanun
kapsamında başkasının bakımına muhtaç engelli aylığı bağlanması için
02.09.2013 tarihinde müracaatta bulunmuştur.
Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde; Eşinin 27 yaşında ev hanımı
olduğu, sosyal güvencesinin olmadığı, eşinden dolayı aylık 732 TL evde
bakım aylığı aldığı ve gelir testi sonucunda G0 kararı verildiği, çocuğu için
40 TL Şartlı Eğitim Yardımı aldığı, Ali AK’ın babasının herhangi bir gelirinin olmadığı ve gelir testi sonucunda G0 kararı verildiği, anlaşılmıştır.
Aylık Ortalama Gelir		
: 600 TL
Aylık Sosyal Yardım Toplamı
: 772 TL
Şartlı Eğitim Yardımı		
: 40 TL
Evde Bakım Aylığı			
: 732 TL(Hane gelirinin toplam 		
					tutarının hesabına katılmayacak)
Toplam Hane Geliri 600 + 40 = 640 TL
Kişi Başına Aylık Ortalama Gelir = 640/4 = 160 TL
Yapılan sosyal incelemede aylık hane harcaması aylık 800 TL olarak
tespit edilmiştir.
Kişi başına ortalama harcama = 800/4 = 200 TL
Kişi başına aylık ortalama gelir (160 TL), aylık ortalama harcamadan
(200 TL) daha az olduğu için, kişi başına aylık ortalama gelirin 200 TL
olarak gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir. Bundan hareketle, aile fertlerinin muhtaçlık sınırından (243,43 TL) daha az gelire sahip oldukları anlaşıldığından, kanuna göre muhtaçlık şartını sağladıkları anlaşılmaktadır.
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Örnek:2 37 yaşındaki Akif AKA; %45 engelli, herhangi bir sosyal
güvenlik kurumu kapsamında güvencesi bulunmamakta olup, günübirlik
işlerde çalışmakta, eşi, 9 ve 12 yaşında iki çocuğu, 62 yaşındaki babası,
55 yaşındaki annesi, 21 yaşında %80 engelli kız kardeşi ve 80 yaşındaki babaannesiyle birlikte yaşamaktadır. Aylık ortalama 900.-TL gelir beyan etmiştir. 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı bağlanması için
01.08.2013 tarihinde müracaatta bulunmuştur.
Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde; Eşinin 27 yaşında ev hanımı
olduğu, sosyal güvencesinin olmadığı, şahsi hiçbir gelir ve aylığının bulunmadığı anlaşılmıştır. Babasının SGK emeklisi olduğu ve aylık ortalama
900 TL maaş aldığı, 7.000 TL bedelli bir aracının olduğu anlaşılmıştır.
Annenin ev hanımı olduğu, sosyal güvencesi ve herhangi bir mal varlığının
olmadığı, SGK emeklisi eşi üzerinden sağlık yardımlarından yararlandığı,
%80 engelli kızı nedeniyle engelli aylığı aldığı anlaşılmıştır. Babaannenin
2022 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık aylığı aldığı, 500 m2 yüzölçümüne sahip 5.000 TL bedelli arsasının olduğu ve arsanın herhangi bir amaçla kullanılmadığı anlaşılmıştır. Kız kardeşinin herhangi bir gelir ve mal
varlığının olmadığı, sosyal güvenceden yoksun olduğu, 2022 sayılı Kanun
kapsamında başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek
derecede engelli aylığı, aldığı anlaşılmıştır.
Aylık Ortalama Gelir		
:900 TL
Aylık Sosyal Yardım Toplamı
: 1.253 TL (Hesaba katılmayacak)
Evde Bakım Aylığı			
: 732 TL (Hesaba katılmayacak)
Yaşlılık Aylığı			
: 130 TL (Hesaba katılmayacak)
%70 ve Üzeri 2022 Aylığı		
: 391 TL (Hesaba katılmayacak)
Mal Varlığı				:79,16 TL
Araç					
: 7.000/120 = 58,33 TL
Arsa					
: 5.000/240 = 20,83 TL
Toplam Hane Geliri 900 + 79,16 = 979,16 TL
Kişi Başına Aylık Ortalama Gelir = 979,16/8 = 122,395 TL
Yapılan sosyal incelemede aylık hane harcaması aylık 2.400 TL olarak
tespit edilmiştir.
Değerlendirmeye Alınacak Harcama = 2.400 – 1253 = 1.147 TL (Evde
bakım aylığı ve 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklar değerlendirme
dışıdır.)
Kişi başına ortalama harcama = 1.147/8 = 143,37 TL
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Kişi başına aylık ortalama gelir (122,395 TL), aylık ortalama harcamadan (143,37 TL) daha az olduğu için, kişi başına aylık ortalama gelirin
143,37 TL olarak gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir. Bundan hareketle, aile fertlerinin muhtaçlık sınırından (243,43 TL) daha az gelire sahip
oldukları anlaşıldığından, kanuna göre muhtaçlık şartını sağladıkları anlaşılmaktadır.
4. ENGELLİLİK DURUMUNUN TESPİTİ VE RAPOR 			
DÜZENLENME ESASLARI:
4.1. Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenme Usul ve Esasları:
2022 sayılı Kanun kapsamında bağlanacak aylıklara esas teşkil etmek
üzere engelli sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesiyle usul ve esaslar,
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenmiştir. Engelli sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastaneler Sağlık
Bakanlığınca belirlenerek, internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulur.
Yetkilendirilmeyen sağlık kurumları ve gerekli şekilde engelli sağlık kurulu teşekkül ettirilmemiş sağlık kurumlarının düzenlemiş olduğu sağlık
kurulu raporları 2022 sayılı Kanun uygulamasında değerlendirmeye alınmaz. Daha açık bir ifadeyle, engelli ve engelliliğe ilişkin aylıkların bağlanabilmesi için gerekli olan sağlık kurulu raporunun yetkilendirilmiş sağlık
kurumlarında usulüne uygun teşekkül ettirilmiş sağlık kurulları tarafından
düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Engelli sağlık kurulu raporlarının yukarıda belirtilen yönetmelik ekinde
yer alan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Formuna uygun olarak düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Kişinin özür oranı, engelli sağlık kurulunca yine sözkonusu yönetmelik ekinde yer alan Özür Oranları Cetvelinde
bulunan özür oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek engelli sağlık
kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazı ile açıkça belirtilir. Belirtilen cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler ile bunlara ait özür oranları,
fonksiyon kayıplarına göre engelli sağlık kurulunca ayrıca değerlendirilerek tespit edilir.
Engellilik sağlık kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Yapılacak oylamada, oylarda eşitlik olması halinde, kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
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4.2. Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz ve Raporun Onaylanması:
Engelli sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş olan raporun içeriğine her
zaman engelli ya da engellinin veli veya vasisi tarafından itiraz edilebilir. Bunun yanısıra engelli hakkında rapor düzenlenmesini isteyen kurum
tarafından da itiraz edilebilir. Sağlık kurulu raporlarına yapılacak itirazın
mercii ilgili il sağlık müdürlüğüdür. İlgililer başvurularını, itiraz dilekçesi
ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne yapmak zorundadırlar. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen kişi en yakın farklı bir
engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumuna gönderilir.
İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli
sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.
İlk sağlık kurumu tarafından verilen ile il sağlık müdürlüğünün gönderildiği sağlık kurumunca düzenlenmiş engelli sağlık kurulu raporlarının
farklılık arz etmesi durumunda; Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim
edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem
hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.
Engelli sağlık kurulu raporlarının usulüne uygun olarak düzenlenip
düzenlenmediği, rapor formundaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı ilgililer tarafından kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve
yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha,
kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır. Onaylanan sağlık kurulu raporunun bir nüshası ilgili kişiye
verilir. İlgilinin talebi üzerine hazırlanmış olan engelli sağlık kurulu raporlarından; engellinin yararlanabileceği hakları sayısınca veya talep ettiği
sayıda çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma
gönderilir. Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla
raporu veren sağlık kurumunda saklanır.
Engelli aylığı bağlanması için başvuruda bulunan kişiler, engelli sağlık
kurulu raporlarının düzenlenmesi sırasında herhangi bir ücret ödemezler.
Ancak, engelli sağlık kurulu raporunun ücretsiz alınabilmesi için, kişinin
öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunma92
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sı ve Vakıf Müdürü tarafından imzalanan sevk kağıdıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kurumuna başvuruda bulunması gerekmektedir.
Engelli sağlık kurulu raporlarının, yetkilendirilmiş sağlık kurumunca kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) iş gününde tamamlanarak
ilgiliye verilmesi esastır.
4.3. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun Geçerlilik Süresi:
Engelli sağlık kurulu raporları süresiz olabileceği gibi, kişinin durumuna göre süreli de düzenlenebilir. Ancak kurul raporunda, raporun sürekli
olup olmadığı ile süreli raporlarda raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir. Kişinin özür durumunun zaman içinde değişme ihtimali olduğu ve
hastalık bulgularının tam olarak görülemediği durumlarda kişinin mevcut
durumu esas alınarak süreli rapor düzenlenir. Engelli sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda raporun geçerlilik süresinin
mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Engelli sağlık kurulunca kişinin özür
durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, engelli sağlık
kurulu raporunun ilgili bölümünde bu husus açıkça belirtilir. Bu gibi durumlarda, özür durumunun değişmesine bağlı olarak, kişinin talebi üzerine
kişinin özür oranı yeniden belirlenerek, buna dayalı sağlık kurulu raporu
da yeniden düzenlenir.
Engelli sağlık kurulunca; engellinin özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek engelli
sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki engelli sağlık
kurulu raporu da kurula sunularak, engelli sağlık kurulunun belirleyeceği
süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.
5. ENGELLİLİĞE DAYALI AYLIKLARIN BAĞLANMASI, AYLIK 		
BAĞLAMA İÇİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME:
5.1. Engelliliğe Dayalı Olarak Bağlanacak Aylıklar:
2022 sayılı Kanun uygulamasında engellilere ve yakınlarına; engelli
aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığı adları altında ve
farklı tutarlarda üç tür aylık bağlanmaktadır. Aylıkların adları ve tutarları
farklılık arz etmekle birlikte, bağlanmalarında usul ve esas yönünden bir
farklılık bulunmamaktadır.
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5.2. Genel Hususlar ve Başvuru:
Engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı bağlanmasına ilişkin
başvuruların, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma Vakfına şahsen ve yazılı olarak
yapılması gerekmektedir. Aylık başvurusunun engelli tarafından şahsen
yapılması esas olmakla birlikte, kanuni temsilciler tarafından yapılması da
mümkündür. Ancak bu durumda, mahkemeden alınmış karar örneğinin,
vekil tarafından müracaatlarda da vekaletname örneğinin matbu olarak hazırlanmış Aylık Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir. 18 yaş altı
engelli yakını aylığı başvurularında; kişilerden engelli sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere
ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından
onaylı sureti de istenilmektedir.
Aylık bağlanmasına ilişkin başvurularda eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacağından, hak kaybına uğramamak ve gereksiz
zaman kayıplarıyla karşılaşmamak için kişilerin belgelerini eksiksiz olarak
başvuru formuna eklemesi gerekmektedir. Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyip, eksik belgelerin tamamlanmasıyla birlikte sisteme işlenmektedir. Başvurusu kabul edilen müracaat sahiplerine, taleplerini takip
etmelerine de yarayacak Başvuru Alındı Belgesi verilmektedir.
Engelli aylığı ve engelli yakını aylığı bağlanmasına yönelik başvurularda, kişilerden gelir durumlarının tespitine yönelik belge istenilmemesi
gerekmektedir.
5.3. Başvurularla İlgili “Ön İnceleme” ve “Sosyal İnceleme” 		
Yapılması:
Engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı bağlanmasına ilişkin
başvurularla ilgili, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlıklarınca ön inceleme ve sosyal inceleme olmak üzere iki aşamalı inceleme
yapılmaktadır. Ön inceleme, müracaat evraklarının tamam olup olmadığı,
usulüne uygun rapor alınıp alınmadığı, raporda belirtilen hususların aylık
almak için yeterli özrü içerip içermediği hususlarının tespitine yönelik olarak yapılır.
Sosyal inceleme, müracaat sahibiyle ilgili çeşitli bilgilerin tespiti ve teyidine yönelik olarak hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen
bilgilerden oluşur. Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgi94
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ler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde
edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde
tespit edilmesi amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek
ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.
Sosyal inceleme, ön incelemeden farklı olarak belirli zaman periyotlarında tekrarlanır. Aylık almaya hak kazanan kişilerin durumlarında değişiklik olup olmadığına yönelik olarak sosyal incelemeler her yıl yenilenir.
Her bir inceleme sonucunda bilgi formları düzenlenerek, kişilerin durumu
tekrar değerlendirilir.
5.4. Başvuruların Aylık Bağlama Yönünden Değerlendirilmesi:
5.4.1. Aylığa Hak Kazanma ve Aylık Bağlanmasıyla İlgili Genel 		
Hususlar:
Türk vatandaşı olmakla birlikte her engelli ve/veya engelli yakınının
2022 sayılı Kanun kapsamında sağlanan aylıklardan yararlanması mümkün değildir. 2022 sayılı Kanun ve kanunun uygulanmasına yönelik yönetmelik hükümlerinde, engelli ve engelli yakını kişilerin sağlanan aylıklardan yararlanmalarıyla ilgili birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlar
anılan kanunun uygulama yönetmeliğinde tereddüde yer bırakmayacak
açıklıkta ve tek tek sayılmıştır(Camkurt, 2010, 248).
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak
suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’
ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan
kişilerin, 2022 sayılı Kanun uygulamasında muhtaç sayılacağı daha önce
açıklanmış idi. 2022 sayılı Kanun uygulamasında muhtaç sayılan kişilere,
durumlarına ve gerekli özel koşulları sağlamış olup olmadıkları da dikkate
alınarak; engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı veya başkasının
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığı
bağlanır.
Engellinin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması veya aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması durumları, aylığa hak kazanılmasında tek başına engel teşkil etmez.
Bu durumda, hanenin gelir ve harcamaları göz önünde bulundurularak,
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muhtaçlık durumu tespit edilir ve aylık bağlamayla ilgili işlem bu husus
dikkate alınarak tesis edilir. Daha açık bir ifadeyle, değerlendirmeler sonucu hane içinde kişi başına düşen geliri muhtaçlık sınırının altında olanlara
aylık bağlanır.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemlerin zorunlu haller dışında (mücbir sebepler, sistem arızaları, kontroller vb.), başvuru
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanması gerekmektedir.
5.4.2. Engelliye ve Engelliliğe Bağlı Aylık Bağlanmayacak Durumlar:
Engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı veya başkasının yardımı
olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığı bağlanması için başvuruda bulunan kişilerle ilgili sistem4 üzerinden yapılan sorgulamalar ile sosyal inceleme sonucu elde edilen verilere istinaden;
 Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir
gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler
dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları
kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı sayılanlar,
 Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
 Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir
mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,
 Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı
gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,
 Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak
üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar,
 Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel
kişilerce kendilerine bakılanlar,
aylık bağlanmasına hak kazanamaz.
4 Sistemle ifade edilen; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen, vatandaşların sosyal yardım için başvurularından hak sahipliğinin belirlenmesi ve ilgili yardım ya da desteğin teslimine kadar bütün süreçlerini içeren, karar destek sistemi niteliğinde
çevrimiçi olarak çalışan e-devlet uygulaması olan “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
Bilgi Sistemi”dir.
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5.4.3. Engelli Aylığı ve Aylık Tutarı:
65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, engelli olduklarını yetkili hastanelerden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam
özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam
altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun
vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken
bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün
olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği
müddetçe (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda ödenen aylıktır.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere; kişinin özür durumunu
sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi şart olup, toplam özür oranı %40’
ın altında olan ya da %70’ in üzerinde olan kişilerin engelli aylığından
yararlanması mümkün değildir.
65 yaşın doldurulmasından önce 2022 sayılı Kanun kapsamında %40
- %69 arası özür oranı nedeniyle engelli aylığı bağlanmış olan kişilerin aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bir başka deyişle, 65 yaşın
doldurulmasından sonra da bağlanacak aylık türünde bir değişiklik olmaz.
5.4.4. Başkasının Yardımı Olmaksızın Hayatını Devam Ettiremeyecek 		
Derecede Engelli Aylığı ve Aylık Tutarı:
Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde
engelli olduklarını yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu
raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı %70 ve üzerinde olan 18 yaşını
doldurmuş Türk vatandaşı engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının
herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık
hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu
olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış
ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.860) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda ödenen aylıktır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; başkasının bakımına
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muhtaç engelli aylığı talebinde bulunan kişinin özür durumunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi şart olup, toplam özür oranı %70’ in altında
olan kişilerin, başkasının bakımına muhtaç engelli aylığından yararlanması
mümkün değildir.
2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş aylığı almakta iken, %70 ve üzeri
engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları “%70
ve üzeri Engelli Aylığı” na dönüştürülür. Ancak özür derecesi %70’ in
altında olan kişilerin, bu yöndeki başvurularının Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarınca kabul edilmemesi gerekmektedir.
5.4.5. Engelli Yakını Aylığı ve Tutarı:
Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal
güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne ad altında olursa olsun
gelir veya aylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta
kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli
çocuklar hariç olmak kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve toplam özür oranı %40 ve üzerinde olduğu sağlık kurulu raporu
ile kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk
vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı
esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir
tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net
tutarının 1/3’ ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla,
(3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda bağlanan aylıktır.
18 yaşından küçük engelli yakınlarına aylık bağlanabilmesi için fiilen
bakım ilişkisinin olması ve bakıcı ile bakılan engelli kişinin aynı hanede
ikamet etmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, bir kişinin 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş aylığı
veya engelli aylığı alması, fiilen bakımını üstleneceği engelli yakını bulunması durumunda; fiilen bakım ilişkisinin olması ve aynı hanede ikamet
edilmesi şartlarıyla, ayrıca 18 yaş altı engelli yakını aylığı bağlanmasına
engel teşkil etmez. Bir başka deyişle, belirtilen şartların birlikte gerçekleşmiş olması durumunda bir kişi hem 65 yaş aylığı veya engelli aylığı hem
de engelli yakını aylığı bağlanmasına hak kazanabilir.
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5.4.6. Sosyal Güvenlik Kurumundan Aylık Alanlara Bağlanan 		
Fark Aylık ve Aylık Tutarı:
Engelli veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığı almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu
belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık
veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya
gelir toplamı tutarları, bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek
tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca
ödenir. Birden fazla sosyal güvenlik kurumundan (Banka sandıkları vb.)
ya da birden fazla dosya üzerinden aylık veya gelir alanlar için aradaki
fark, tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından ya da tercih
edecekleri tek bir dosya üzerinden ödenir. Bu kapsamda aylık farkı başlangıç tarihi Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurularının kayda geçtiği tarihi
izleyen aybaşıdır.
Ödeme fark niteliğinde olup, aylık olarak yapılacağından sabit bir tutar
olmayacak, ilgilinin durumuna göre değişkenlik arz edecektir. Fark aylık
ödenmesiyle ilgili tüm iş ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
yürütülmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ve Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir görevi bulunmamaktadır (Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, 2013, 7). Dolayısıyla, bu yöndeki taleplerin Sosyal
Güvenlik Kurumunun (SGK) merkez ve taşra birimlerine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkezleri) yapılması gerekmektedir.
Fark tutar mahiyetindeki ödemenin yapılabilmesi için, ilgililerin yetkili
hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporu ile birlikte, yetim olarak aylık veya gelir alınan Sosyal Güvenlik Kurumuna bizzat veya kanuni
temsilcilerince başvuruda bulunulması gerekmektedir.
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Aylık Bağlanması İçin
Gerekli Özel Şartlar

Aylık Bağlanması
İçin Gerekli Genel
Şartlar

 18 yaşından büyük,
65 yaşından küçük olup,
%40 - %69 oranında
engelli olmak,
 Türkiye İş Kurumu
tarafından herhangi bir
işe yerleştirilmemiş
olmak,

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olması,
 Sosyal güvenlik kuruluşlarının
herhangi birisinden
her ne ad altında
olursa olsun bir
gelir ve aylık alma 18 yaşından büyük
olup, %70 ve üzeri oran- ması,
 Nafaka bağlanda engelli olmak
mamış veya bağ Başkasının yardımı
olmadan hayatını devam lanmasının mümkün olmaması,
ettirememek
 Uzun vadeli si Engellinin 18 yaşıngorta kolları açısından küçük olması,
dan zorunlu olarak
 Engellinin engellilik
sigortalı olunması
oranının %40 ve üzerin- gereken bir işte
de olması,
çalışmamak,
 Engellinin bakımının  SYV Heyetince
yakını tarafından fiilen
Muhtaç olduğuna
yapılması,
karar verilmesi,

 Fark aylık alacak
kişinin engelli ve yetim
Fark Aylık olması,
Ödenmesi  Bağlanmış ve bağlanması gereken aylıklar
arasında fark olması,

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olması

Aylık
Aylık
Bağlamaya
Tutarı
Esas Gösterge* (TL)**

3.240

261,24

4.860

391,86

3.240

261,24

Maaşlar arasındaki fark
tutar ödenecektir.

*Aylık hesaplamaları; gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımıyla tespit edilmektedir. Bu sütunda hesaplamada kullanılan gösterge rakamı belirtilmiştir.
**2013 yılının ikinci yarısı için belirlenen tutarlardır.
6. AYLIKLARIN BAŞLANGICI, ÖDENMESİ, ARTTIRILMASI, 		
KESİLMESİ VE GERİ ALINMASI:
6.1. Aylık Hakkı, Aylıkların Başlangıcı ve Ödenmesi:
2022 sayılı Kanun kapsamında ilgili Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile
muhtaçlığı tespit edilerek engelliliğe ilişkin aylık (engelli aylığı, bakıma
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muhtaç engelli aylığı, engelli yakını aylığı) bağlanmasına karar verilen kişilerin aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır.
Daha açık bir ifadeyle, engelli ve engelli yakınlarının aylık bağlanmasıyla
ilgili başvuru formlarının müracaat edilen Sosyal Yardımlaşma Vakfının
kaydına alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren -muhtaçlıklarına karar verilmiş olunması kaydıyla- aylıkları başlamaktadır.
Engelli ve engelli yakınları, 2022 sayılı Kanun uygulaması kapsamında muhtaçlık kararı verilmiş olmak kaydıyla, başvuru tarihini takip eden
aybaşından itibaren aylığa hak kazanmaktadırlar. Engelliliğin tespitine
ilişkin sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihinin aylık başlangıç tarihine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi ya da muhtaçlık kararının verilmesindeki gecikmeler nedeniyle,
kişinin birikmiş olan aylıkları kendisine defaten ödenir. Bir başka deyişle,
aylığa hak kazanma başlangıç tarihinden ilk aylık ödemesinin yapıldığı
ödeme dönemine kadar olan aylık hakları için, aylığın bağlandığı tarihi
takip eden ilk ödeme döneminde toplu olarak ödeme yapılır.
Örnek:3 Ahmet KARA %70 oranında engelli olduğunu beyan ederek,
10.05.2013 tarihinde Sosyal Yardımlaşma Vakfına aylık bağlanması için
başvuruda bulunmuş, yetkili sağlık kurumunca düzenlenmiş 20.07.2013
tarihli raporda Ahmet KARA’ nın %70 oranında engelli olduğu tespit
edilmiştir. 20.07.2013 tarihinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından Ahmet
KARA’ nın muhtaçlığına karar verilmiştir.
Bu durumda, Ahmet KARA’ ya 01.06.2013 tarihi itibariyle aylık bağlanır ve birikmiş Haziran-Temmuz aylarına ilişkin birikmiş aylıklarda defaten kendisine ödenir.
2022 sayılı Kanun kapsamında kişilere bağlanacak engelliliğe ilişkin
aylıkların (engelli aylığı, bakıma muhtaç engelli aylığı, engelli yakını aylığı) ödeme gün ve dönemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
belirlenir. Belirlenen gün ve dönemlerde ödemeler; hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre vekillerine, vasilerine, kayyumlarına veya
velilerine peşin olarak yapılır.
Malul olmaları nedeniyle 2022 sayılı Kanun dışındaki mevzuata göre
gelir veya aylık alan hak sahiplerine ödenecek fark aylığın başlangıcı ise,
Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat tarihini izleyen aybaşıdır.
Bilindiği üzere, 2022 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine yapılan ödemeler daha önce Sosyal Güvenlik Kurumca yapılmakta idi. SosEYLÜL - EKİM 2013
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yal Güvenlik Kurumunca 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli ve engelli yakınlarına ödenen aylıklar, hak sahibi kişilerin doğum tarihlerinin
son rakamı esas alınarak ödeme tarihleri belirlenmiş idi (Camkurt, 2010,
262). 2022 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak aylık ödemelerinin, yapılan yasal değişikliklere istinaden Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarına geçmesinden sonra da bu uygulama aynı şekilde
devam edilmiştir. Engelli ve engelli yakını hak sahipleri 2022 sayılı Kanun
kapsamındaki aylıklarını, ödeme dönemlerini (Tüm ödemeler -başvuru tarihi itibarıyla engelli ve engelli yakınlarının hak ettiği ödemeler, dönem
ödemeleri, ek ödemeler vb.) yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında
yapılmaktadır) de göz önünde bulundurarak, doğum tarihlerinin son rakamlarına göre ilgili PTT şubelerinden alabileceklerdir.
Buna göre;
 Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olanlara her dönemin 5 inci günü,
 Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olanlara her dönemin 6 ncı günü,
 Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olanlara her dönemin 7 nci günü,
 Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olanlara her dönemin 8 inci günü,
 Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olanlara her dönemin 9 uncu günü,
ödeme yapılmaktadır.
6.2. Aylıkların Arttırılması veya Azaltılması:
2022 sayılı Kanun uygulamasında engelliliğe ilişkin bağlanan aylıklar,
engelli kişinin toplam özür oranındaki değişikliklere bağlı olarak arttırılır
ya da azaltılır. Engellinin özür oranındaki değişiklikler, Sağlık Bakanlığının veri tabanından elde edilecek sağlık kurulu raporlarına istinaden tespit
edilebileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince
mahallinde yapılacak sosyal incelemelerde de tespit edilebilir.
Engelliliğe ilişkin aylık almakta iken toplam özür oranı, engelli aylığı
tutarında artış yapılmasını gerektirecek şekilde değişenlerin aylıkları, engelli sağlık kurulu raporunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarına girdiği tarihi takip eden dönem başından itibaren artırılır. Bunun
yanı sıra aylık almakta iken toplam özür oranı, aylık türünü değiştirecek
şekilde azalanların aylıkları, engelli sağlık kurulu raporunun düzenlenme
tarihini takip eden dönem başından itibaren azaltılır.
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6.3. Aylıkların veya Aylık Farklarının Durdurulması, Yeniden 		
Bağlanması veya Kesilmesi:
2022 sayılı Kanun kapsamında kişilere engelliliğe dayalı bağlanan aylıkların bir takım durum değişikliklerine bağlı olarak geçici olarak durdurulması ya da süresiz olarak kesilmesi her zaman mümkündür.
6.3.1. Aylıkların Geçici Olarak Durdurulması ve Yeniden 			
Bağlanması:
2022 sayılı Kanun kapsamında engelliliğe ilişkin ödenen aylıklar, “adres değişikliği” ve “rapor süresinin dolması” na bağlı olarak durdurulur.
Durdurulan aylıkların yeniden bağlanması, kişilerin Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarına başvuruları ve başvurulara istinaden yerine getirilmesi gereken birtakım işlemlere bağlıdır.
2022 sayılı Kanun kapsamında engelliliğe ilişkin aylık almakta iken
ikametgah adresini başka bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının
görev alanına girecek şekilde değiştiren engelliler, Vakfın sistemi üzerinde görev listesine düşmektedir. Buna istinaden, Vakıf görevlisi tarafından
hane transferi işlemleri başlatılır. Bu durumda, Vakıf Mütevelli Heyeti
tarafından “adres değişikliği” şeklinde alınacak karara istinaden aylıklar
kesilir.
Resmi olarak ikametgah adresi değişmemiş, bir başka deyişle, adres
değişikliği kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmemiş olunsa dahi adres
değişikliğinin yerinde yapılacak sosyal incelemeler sonucu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf çalışanlarınca fiilen tespit edilmesi halinde de
Vakıf Mütevelli Heyetince alınacak “adres değişikliği” kararıyla aylıklar
durdurulur.
Yukarıda belirtilen durumlarda, sözkonusu kişilerin 1 (bir) yıl içerisinde yeni ikametgahlarıyla ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına
başvuruda bulunması gerekmekte olup, muhtaçlık halinin devam ettiğinin
Vakıf Mütevelli Heyetince tespit edilmesi halinde aylıkları durdurulduğu
tarihten itibaren yeniden başlatılır. Aylığın durdurulduğu süre zarfında alınamamış olunan aylıklarda müracaat tarihi takip eden ilk ödeme döneminde toplu olarak kişilere ödenir. Geçici olarak durdurulan aylıklar için takip
eden 1 (bir) yıl içinde başvuruda bulunulmadığı takdirde, kişinin aylığı
sistem tarafından tamamen kesilir (feshedilir).
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Süreli sağlık kurulu raporu bulunan engelliler için, raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etmeyenlerin aylıkları ödeme dönemleri öncesi yapılan merkezi
sorgulamalar neticesinde sistem tarafından geçici olarak durdurulur. Bu
konudaki işlem tamamen sistem tarafından yapılmakta olup, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı herhangi bir işlem yapmamaktadır. Rapor
süresinin dolum tarihinden itibaren bir yıl içinde yeni rapor getirilmesi halinde geçici olarak durdurulmuş olan aylıklar, durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılarak takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.
6.3.2. Aylıkların Kesilmesi (Feshedilmesi):
2022 sayılı Kanun kapsamında engelliliğe ilişkin ödenen aylıklar, geçici olarak kesilebildiği (durdurulduğu) gibi, bazı koşullarda sürekli olarak
da kesilmektedir. Yukarıda belirtilen durumların dışında aylık alanın ölümü ve gerekli yaş koşulunun yitirilmesi hariç, aşağıda belirtilen nedenlerle
kesilen (feshedilen) aylıkların yeniden bağlanabilmesi, kişilerin müracaatına bağlıdır. Bu durumda, yeniden aylık talebi için yapılacak başvurular
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yeni ve ilk başvuru olarak
değerlendirilecektir.
Engelliliğe ilişkin aylık alanlardan, engelli sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların aylığı kesildiği (feshedildiği) tarihten itibaren
5 (beş) yıl içerisinde aylık talebinde bulunmaları halinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yeniden sağlık kurulu raporu istenilmez.
Ancak 5 (beş) yıllık süre geçirildikten sonra başvuruda bulunulması durumunda, usule uygun olarak alınmış eski ama geçerli ya da yeni tarihli bir
sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.
6.3.2.1. Ölüm Nedeniyle Aylığın Kesilmesi:
2022 sayılı Kanun kapsamında engelliliğe ilişkin aylık almakta olan
kişinin ölümü halinde, aylığın kesilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, engelliliğe ilişkin aylık almakta iken ölen kişinin, yakınları tarafından ölümünün
ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmesi gereklidir.
Bunun yanı sıra ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar sonucunda öldüğü tespit edilen kişilerin aylıkları sistem
tarafından kesilmektedir. Alınan aylık, ölüm olayının gerçekleştiği tarihi
takip eden ilk ödeme döneminin başından itibaren kesilir.
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Engelliliğe ilişkin aylık almakta iken ölen kişinin ölmeden önce hak etmiş olduğu aylıkların alınabilmesi için, varisleri tarafından noterden ya da
mahkemeden alınmış veraset ilamı (mirasçılık belgesi) ve veraset intikal
vergisinden muaf olunduğuna ya da ödendiğine dair belgeyle birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edilmesi gerekmektedir.
Müracaatla ilgili yapılacak değerlendirme sonucu Vakıf Mütevelli Heyetince “varis eklenmesine” şeklinde alınacak karara istinaden birikmiş olan
aylıklar, müracaatı izleyen ödeme döneminde ilgililere ödenir.
6.3.2.2. Vazgeçmeye (Feragat) Bağlı Olarak Aylığın Kesilmesi:
Engelliliğe ilişkin aylık almakta olan kişinin tek taraflı irade beyanına
dayalı olarak, aylık almaktan vazgeçmesi durumunda da aylık kesilir. Daha
açık bir ifadeyle, aylığın kesilmesi için bizzat aylık sahibinin kendi isteği
ile aylıktan yararlanmak istemediğini yazılı olarak Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfına bildirmesi gerekmektedir. Vakıf Mütevelli Heyetince
verilen dilekçeye istinaden alınacak kararla aylık kesilir.
Kişinin almakta olduğu aylığından feragat etmesi (vazgeçmesi) durumunda, aylık kişinin yazılı müracaat tarihini takip eden ilk ödeme döneminin başından itibaren kesilir.
6.3.2.3. Muhtaçlığın Kalkmasına Bağlı Olarak Aylığın Kesilmesi:
2022 sayılı Kanun gereği engelliliğe ilişkin aylık almakta olan kişilerin
ve hane halkının genel durumunun, durum değişikliği olup olmadığının
tespitine yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek
suretiyle sosyal inceleme yapılmaktadır. Sosyal inceleme yılın değişik zamanlarında yapılır ve her yıl yenilenir. Bunun yanı sıra, aylık almakta olan
kişilerin durum değişikliklerinin tespitine yönelik olarak merkezi sistem
üzerinden de bir takım kontroller yapılmaktadır.
Veri tabanları üzerinde yapılacak merkezi incelemeler ile yerel bazdaki
sosyal incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda; muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde gelir elde edebilecek olması veya nafaka
alabilecek olması ya da başka sebeplerle muhtaçlık halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi durumunda, muhtaç olmadığına karar verilen kişilerin aylıkları Vakıf Mütevelli Heyeti Kararıyla “Muhtaç Olmama” kararıyla
kesilir.
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Yapılan merkezi ve sosyal incelemeler sonucu muhtaçlığının ortadan
kalktığının tespit edilmesi halinde, muhtaçlığı kalkanların aldığı aylıkla,
muhtaçlığın ortadan kalktığına ilişkin tespitin yapıldığı, tarihi takip eden
ilk ödeme döneminin başından itibaren kesilir.
6.3.2.4. Engellilik Oranının %40’ ın Altına Düşmesine Bağlı Olarak 		
Aylığın Kesilmesi:
Engellilik aylığı alanların, özürlülük oranındaki değişiklikler, Sağlık
Bakanlığının veri tabanı üzerinden yapılacak kontroller ve rapor teminleriyle tespit edilir. Özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan ve 18 yaşını dolduran kişilere bağlanan engelli aylıklar, engellilik oranının 2022 sayılı Kanunun öngördüğü asgari oranın (%40) altına düşmesi durumunda kesilir.
Bu durumda, engellilik durumunu gösterir yeni sağlık kurulu raporunun tarihi sisteme girilerek, Vakıf Mütevelli Heyetinin “Engellilik Oranının %40’ ın Altına Düşmesi” nedenine dayalı olarak alınacak kararına
istinaden, engelli sağlık kurulu rapor tarihini takip eden dönem başından
itibaren kesilir.
6.3.2.5. Aylık Alanın Sosyal Güvenlik Kaydının Tespit Edilmesi 		
Nedeniyle Aylığın Kesilmesi:
2022 sayılı Kanun kapsamında engelliliğe ilişkin aylıklara hak kazanabilmek için; hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından
bir gelir veya aylık almamak, isteğe bağlı prim ödememek, sosyal güvenlik
kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışmamak gerekmektedir.
Engelliliğe ilişkin aylık alanların, aylık aldığı dönemde yukarıda belirtildiği şekilde sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlarının ya da kayıt olmalarının gerektiğinin tespit edilmesi veya bu kurumlardan gelir ve aylık
alınması durumunda, alınan aylık sistem tarafından kesilir.
6.3.2.6. Engellinin 18 Yaşını Doldurması Nedeniyle Aylığın Kesilmesi:
18 yaşını tamamlamamış ve toplam özür oranının %40 ve üzerinde olduğu sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış durumundaki engellinin bakımın
üstlenen yakınlarının aylıkları, ödeme dönemleri öncesi sistem üzerinden
merkezi olarak yapılan sorgulamalar sonucu, engellinin 18 yaşını doldurduğunun tespiti halinde kesilir.
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18 yaşını dolduran engellinin, bakıcısı olduğu için aylık almakta olan
yakınının aylığı, 18 yaşını doldurduğu tarihi takip eden ilk ödeme döneminin başından itibaren kesilir.
6.3.2.7. 18 Yaş Altı Engelli ile Bakıcı Arasındaki Durum 			
Değişikliklerine Bağlı Olarak Aylığın Kesilmesi:
18 yaşından küçük engelli yakınlarına aylık bağlanabilmesi için fiilen
bakım ilişkisinin olması ve bakıcı ile bakılan engelli kişinin aynı hanede
ikamet etmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
Sistem aracılığıyla ödeme dönemlerinden önce yapılan merkezi sorgulamalar sonucunda, aynı hanede ikamet etmediği tespit edilen kişilerin aylıkları sistem tarafından kesilir. Yapılacak sosyal incelemede, resmi olarak
aynı adreste ikamet ettiği görülmesine karşılık, fiilen farklı ikametgahlarda
yaşadıkları tespit edilen kişilerin aylıkları Vakıf Mütevelli Heyetinin “Aylık Alma Şartlarını Sağlamama” kararına dayalı olarak kesilir.
Yine, 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için, bakıcı ile bakılan
aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin veya alınan
aylığın engelli için kullanılmadığının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı görevlileri tarafından yapılacak sosyal inceleme neticesinde tespit
edilmesi durumunda da, alınan aylıklar Vakıf Mütevelli Heyetinin “Aylık
Alma Şartlarını Sağlamama” kararına dayalı olarak kesilir.
18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı
hanede ikamet etmediğinin, aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın engelli için kullanılmadığının tespit edilmesi
halinde; engelli yakını aylığı, tespitin yapıldığı, tarihi takip eden ilk ödeme
döneminin başından itibaren kesilir.
6.3.2.8. Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılmaya Bağlı Olarak 		
Aylığın Kesilmesi:
2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya engelli yakınına aylık bağlanması için gerekli ilk koşulun, aylık bağlanacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiği daha önce açıklanmış idi. Bu bağlamda,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişiye, diğer tüm koşulları taşısa dahi, sözkonusu kanun kapsamında aylık bağlanması mümkün değildir.
2022 sayılı Kanun kapsamında engelliliğe ilişkin aylık almakta olan
kişinin herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığından çıkarılması ya da Türk
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vatandaşlığını muhafaza etmeksizin yabancı bir ülkenin uyruğuna geçmesi
durumunda almakta olduğu aylık kesilir. Bu durumun tespiti, ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilir.
2022 sayılı Kanun gereği engelliliğe ilişkin aylık almakta olanların aylıkları, Türk vatandaşlığının yitirildiği tarihi takip eden ilk ödeme döneminin başından itibaren kesilir.
6.3.2.9. Aylığın 1 Yıl Boyunca Aralıksız Olarak Alınmamasına 		
Bağlı Olarak Aylığın Kesilmesi:
Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamaların sonucunda; aylığı bir yıl boyunca aralıksız olarak almadığı tespit
edilen kişilerin aylıkları, sistem tarafından aylığın ilk defa alınmadığı tarihi takip eden ilk ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Belirtmek gerekir ki, burada esas olan aylığın aralıksız olarak 4 (dört) dönem boyunca
alınmamasıdır. Aylıkların ilgililer tarafından düzensiz bir şekilde alınmış
olması, aylığın 4 (dört) dönem aralıksız alınmama şartını sağlamadığından, aylığın kesilme nedeni olarak kabul edilmeyecektir.
İlgililer tarafından zamanında çekilmediği/çekilemediği için Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının hesaplarına iade edilen aylıklar,
engelli veya engelli yakını tarafından talep edilmesi halinde Vakıf görevlilerince, talep tarihini takip eden ilk ödeme döneminde kişilere ödenir.
Bu işlem için Vakıf Mütevelli Heyetinin herhangi bir karar vermesi gerekmemekte olup, yapılan işlemle ilgili Vakıf Mütevelli Heyetinin toplantı
gündemine bilgi olarak sunulmaktadır.
6.3.2.10. Fark Aylıkların Kesilmesi:
Bilindiği üzere, 2022 sayılı Kanun kapsamında fark aylık alınabilmesi
için engelli kişinin sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak gelir veya
aylık almakta olması gerekmektedir. Kişinin engellilik durumu ve oranı tek
başına fark aylık alması için yeterli değildir. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, sosyal güvenlik kurumlarından fark aylık olarak ödenmekte olan
aylıklar, yetim aylığı ve gelirin kesilmesi durumunda kesilir. Bir başka deyişle, sosyal güvenlik kurumlarından gelir ve aylık hususunda hak sahipliği
sona eren kişilerin 2022 sayılı Kanun kapsamında fark aylık alma hakları
sözkonusu olmayacaktır. Fark aylık, engellinin sosyal güvenlik kurumla108
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rından hak sahipliği durumunun sona erdiği tarihi takip eden aybaşından
itibaren kesilir.
6.4. Aylık veya Aylık Farklarının Geri Alınması:
2022 sayılı Kanun uygulamasında engelliliğe ilişkin aylık almakta olan
kişiler veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durum değişikliklerini en geç 3 (üç)
ay içerisinde ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirmek
zorundadırlar. Bu bildirim yükümlülüğüne uymayarak yersiz olarak aylık
almaya devam edenlere ödenmiş olan aylıklar kendilerinden geri alınır.
Kişiler tarafından yersiz olarak alınmış olan aylıklar, kendilerine yapılan
ödeme tarihinden geri tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan kanuni faiziyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca borç
tahakkuku ettirilerek, takip ve tahsili sağlanır.
Bildirim süresi içerisinde bildirim yükümlülüğüne uyulmuş olmakla
veya aylık hakkından feragat talebinde bulunulmakla birlikte, süresinde
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca aylık kesme işleminin yapılmayarak aylıkların ödenmeye devam edilmesi durumunda, geri tahsil edilecek aylık tutarları için,
kişilerden ayrıca kanuni faiz veya Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık
değişim oranlarına göre bir fark alınmaz. Yersiz aylık alınmasının nedeninin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının veya Vakfın işlemi süresinde yapmamış olmasından kaynaklanması durumda, yersiz olarak ödenmiş
olan aylığın esas tutarı ilgili kişilerden tahsil edilir.
2022 sayılı Kanun kapsamında alınan engelliliğe ilişkin aylıkların kesilmesi gereken ödeme dönemi başından itibaren her ne şekilde olursa olsun, fazla ve yersiz ödenmiş olan aylıklar ve tahakkuk ettirilmiş kanuni
faiz tutarları, borcun tahsilinden önce aynı kişiye tekrar aylık bağlanması
durumunda, aylıklardan mahsup edilir.
Aylık almakta olan kişinin toplam özür oranının, 2022 sayılı Kanuna
göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşmesi durumunda, aylık engelli sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem başından itibaren kesilir. Engelli sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığı veri
tabanından elde edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itibaren 3 (üç)
ay içinde yeni raporunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim
etmeyenlerin aldıkları yersiz aylıklar, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlıEYLÜL - EKİM 2013
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ğınca ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için yasal faizi ile
birlikte borç olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen borcun takip ve
tahsili sağlanır.
Aylık almakta iken toplam özür oranı, aylık türünü değiştirecek şekilde
azalan engellilerin aylıkları, engelli sağlık kurulu raporunun düzenlenme
tarihini takip eden dönem başından itibaren azaltılır. Sağlık kurulu raporunun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor
tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde yeni raporunu Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfına teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler daha
sonra ödenecek aylıklardan 1/4 oranında mahsuben tahsil edilir. Borçların
mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması durumunda, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca takip ve tahsili sağlanır.
6.5. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleyenlerden Aylıkların Geri Alınması:
2022 sayılı Kanun kapsamında sağlanan engelli aylıklarına hak kazanabilmek için gerçeğe aykırı belge düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, ödenmiş olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen
süre için Türkiye İstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
kanuni faiz tutarıyla birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca borç
tahakkuk ettirilerek, takip ve tahsili sağlanır.
Hak edilmediği halde ödendiği anlaşılan aylıkların kişilerden (engelli, engelli yakını vb.) tahsil imkanının bulunmadığı durumlarda, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığınca tahakkuk edilen borç, aylığın ödenmesinde kasıt, kusur veya ihmali olduğu tespit edilenlerden müteselsilen tahsil
edilir.
Hak edilmediği halde gerçeğe aykırı belge düzenlenmek suretiyle aylık
alındığının tespiti halinde; yukarıda açıklanan tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yanı sıra, gerçeğe aykırı belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında
Türk Ceza Kanunu gereği ceza kovuşturması yapılması için Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Yüksek mahkeme (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2003) konuyla
ilgili bir kararında özetle; 2022 sayılı Kanun gereği 65 yaş aylığı konusunda beyan olunan bilgilerin ilgili makam tarafından araştırma yapılmasını
gerektirmesi halinde, suçun oluşmayacağına ve yalan beyanın tespit edilip
başvurunun reddinin gerektiğine hükmetmiştir. Belgeleri düzenleyenlerin
110
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kamu görevlisi olduğunun tespiti halinde, bu kişiler hakkında ayrıca idari
soruşturma yapılır.
7. AYLIK KARARINA İTİRAZ, YARGI YOLUNA BAŞVURMA 		
VE AYLIKLARIN HACZİ:
7.1. Aylık Bağlamayla İlgili İşlemlere İtiraz ve Yargı Yoluna 		
Başvurma:
2022 sayılı Kanun kapsamında engelliliğe ilişkin aylık bağlanmasıyla
ilgili olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyetinin yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucu vermiş olduğu kararlara karşı her türlü itirazlar, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır.
Başvuru sahibinin vakıf mütevelli heyetinin almış olduğu karara itirazını
yazılı olarak yapması gerekir. İtirazla ilgili varsa bilgi ve belgelerin itiraz
gerekçesinin belirtildiği yazılı dilekçeyle birlikte Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfına verilmesi gereklidir. Bunun üzerine, başvuru sahibinin
dosyası yeniden görüşülmek üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.
Bilindiği üzere, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve
amaç yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için
menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları ile idari eylem
ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenlerce açılan tam
yargı davaları idari dava türleri olarak sayılmaktadır. 6352 sayılı Kanununun (T.C. Yasalar, 2012) 60 ıncı maddesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama
Usul Kanununun (T.C. Yasalar, 1982) “İtiraz” başlıklı 45 inci maddesinde
çok önemli değişiklikler yapılarak birçok yeni dava türünde temyiz yolu
kapatılarak bölge idare mahkemelerinin göreceği işler kapsamına alınmış
olunmakla birlikte, 2022 sayılı Kanunla ilgili davalara bakmakla yetkili
mahkeme ve temyiz merci konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır (Bilgin, 2012, 320-324). Yeri gelmişken belirtelim ki, 2022 sayılı Kanun uygulamasından kaynaklı davalarda verilen kararlarda, 2000 yılından
beri bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraz yoluna başvurulmaktadır.
Bu bağlamda, 2022 sayılı Kanun kapsamında engelliliğe dayalı olarak
alınan aylıkların bağlanması, durdurulması, kesilmesi, reddi, azaltılması
vb. işlemler de idari tasarrufa dayalı işlemler olup, idari işlemlerden doğan
ihtilafların çözüm yerinin ise idari yargı olduğuna tereddüt bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere, 2022 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklı
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davaların idare mahkemeleri nezdinde açılması gerekmektedir. İdare mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara itirazların ise bölge idare mahkemelerine yapılması gerekmektedir. Yüksek mahkeme (Yargıtay 10.Hukuk
Dairesi, 2010, 2011, 2012) birçok kararında, 2022 sayılı Kanunla ilgili
uyuşmazlıklarda idari yargının yetkili olduğuna ve adli yargı tarafından
verilmiş olan kararları, yargı yolu bakımından reddine karar verilmesi gerektiği yönünde hüküm tesis etmiştir.
7.2. Aylıkların Haczi:
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda
(T.C. Yasalar, 1986) 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (T.C. Yasalar, 2012) ile yapılan değişiklikle eklenen Ek Madde 2 ile 2022 sayılı Kanun gereği verilen
yaşlılık ve engelli aylıklarının, kişinin rızası olsa bile haczedilemeyeceği,
başkasına devir ve temlik edilemeyeceği, hüküm altına alınmıştır. Yüksek
mahkeme de (Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, 2102) hem geçmişte hem de
güncel kararlarında belirtilen kanuni düzenlemeye uygun kararlar vermiştir.
2022 sayılı Kanun gereği bağlanan aylıkların haczi, devri ve temlik
edilmesiyle ilgili herhangi bir hüküm anılan kanunda yer almamaktadır.
2022 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik yönetmeliğin 18’ inci maddesinde nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, aylıkların kişinin
rızası olsa bile haczedilemeyeceği, başkasına devir ve temlik edilemeyeceği düzenlenmiştir. 2022 sayılı Kanun gereği bağlanan aylıkların hacziyle ilgili herhangi bir hükmün olmaması da dikkate alınarak, 3294 sayılı Kanunla 2022 sayılı Kanun uygulamasına yönelik hükümler birlikte
değerlendirildiğinde; yönetmelikte yer alan “nafakaya ilişkin haklar saklı
kalmak kaydıyla” ifadesinin anılan kanun hükmüne açıkça aykırı olduğu
görülecektir. Kanunda kesin bir şekilde sınırlanmış ve açıkça belirtilmiş bir
konuda, yönetmelik düzenlemesiyle kişilerin aleyhine bir hususun (nafaka borçlarında haciz konulabileceği gibi bir istisnai durum) düzenlenmesinin hukuki olmayacağı açıktır. Bu yasal düzenlemeler ve yargı kararları
ışığında, düşüncemize göre 2022 sayılı Kanun gereği engelliliğe ilişkin
bağlanan aylıkların nafaka borçları dahil herhangi bir nedene dayalı olarak
haczi, devri ve temliki mümkün değildir.
Yasal düzenlemelerde 2022 sayılı Kanun gereği engelliliğe ilişkin bağ112
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lanan aylıkların hiçbir istisna getirilmeksizin haciz edilemeyeceği, devir
ve temlik edilemeyeceği hüküm altına alınmış olmakla birlikte, uygulamada bu yasağın zaman zaman kabul görmediği gözlenmektedir. Daha açık
bir ifadeyle, bankaların, alacaklı kişilerin icra müdürlüklerine başvurmak
suretiyle 2022 sayılı Kanun gereği aylık veya fark aylık ödemekle kurum
ve kuruluşlara yazı göndererek kişilere ödenecek aylıkların üzerine haciz
koymak istedikleri görülmektedir. Bu durumlarda, ilgili kurum ve kuruluşların kanunun emredici hükmünden hareketle haciz talebini reddetmesi
gerekmektedir. Ancak, haciz talebinin reddedilmeyip uygulanması halinde, aylık almakta olan kişilerin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde derhal
itirazda bulunması gerekmektedir. Yapılacak itiraza istinaden, ilgili kurum
ve kuruluşların haczi derhal kaldırması gerekmektedir. Yine, kanunun açık
hükmüne aykırı hareket eden kişiler hakkında idari ve adli yönden gerekli
işlemlerin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile adli merciler nezdinde şikayette bulunulabilir.
8. SONUÇ:
2022 sayılı Kanun kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
engelli ve engelli yakınlarına; engelli aylığı (18 yaşından büyük, %40 %69 engelli olanlar), bakıma muhtaç engelli aylığı (18 yaşından büyük,
%70 ve üzeri engelli olanlar) ve engelli yakını aylığı (18 yaşından küçük
yakını olanlar) olmak üzere üç türlü aylık alma hakkı tanınmıştır. Sözkonusu kanun kapsamında sosyal güvenceye sahip olmak için gerekli olan
şartlar ise; belirli bir yaşta olmak, belirlenen engellilik oranında engelli olmak ve anılan kanuna göre belirlenen muhtaçlık sınırı altında gelire sahip
olmak şeklinde özetlenebilir.
2022 sayılı Kanun uygulamasıyla herhangi bir şekilde prim ödeme şartına bağlı olmaksızın engelli ve engelli yakınlarına bağlanan aylıklar, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak yapılmaktadır. Prim ödeme koşuluna
dayanmayan bu aylıklar, engelli ve engelli yakınlarının asgari düzeyde yaşamlarını sağlamaya yönelik olup, sosyal yardım esasına dayanmaktadır.
Bir başka deyişle, engelliler herhangi bir prim ödeme ya da sigortalı olma
şartına bağlı olmaksızın Devlet tarafından sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır.
Yeterli olmamakla birlikte, özellikle yapılan son düzenlemelerle muhtaçlık sınırının asgari ücrete dayalı hale getirilmesi; hem aylıkların bir mikEYLÜL - EKİM 2013
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tar artışını hem de 2022 sayılı Kanunun uygulama alanının genişlemesini
sağlamıştır. Yine, 2022 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıkların en temel
şartlarından olan muhtaçlığın tespitine yönelik yöntem değişikliğine gidilerek, hane gelirinin yanı sıra harcamalarda göz önünde bulundurulmaya
başlanılmıştır. Muhtaçlığın belirlenmesinde, harcamaların dikkate alınması gerekli olmakla birlikte, nesnel bir tespit için harcamaların kaynağının
da sosyal inceleme sırasında uzmanlarca tespit edilmesinin zorunluluk olduğu değerlendirilmektedir.
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ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BİRİNCİ TEMETTÜNÜN
ÖDENMESİ ZORUNLU MUDUR?
Soner ALTAŞ*
Öz
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinde yer alan “pay
sahipleri için % 5 kar payı ayrılması” ibaresi, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nda “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirilmiştir. Eski Ticaret Kanunu uygulamasında %5 kâr payının, yani I.
temettünün ayrılması ile yasal yükümlülüğün yerine getirilmiş sayılacağı
genel kabul görmüş ve genelde I. temettünün ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması tercih edilmiştir. Yeni TTK uygulamasında I. temettünün dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda hala birtakım tereddütlerin
bulunduğu müşahede edilmektedir. İşte bu çalışmada, anonim ve limited
şirketlerde birinci temettünün ödenip ödenmeyeceği hususu üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: I. (birinci) temettü, kanuni yedek akçe, kâr dağıtımı, genel kurul, butlan.
I. GİRİŞ
Bilindiği üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi anonim şirketlerde kanuni yedek akçe ayrımını ve kullanımını düzenliyordu.
Anılan hükümler, TTK’nun 534. maddesi ile yapılan yollama gereği limited şirketleri de kapsıyordu. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 (TTK)2’nun ise 519. maddesi kanuni
yedek akçe ayırma yükümlülüğüne ayrılmış ve limited şirketlere ilişkin
610. maddede “Anonim şirketlere ilişkin 514 ilâ 527’nci madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.” denilerek anonim şirket hükümlerine
atıfta bulunulmuştur. Dolayısıyla, ETK’da olduğu üzere, TTK’ya göre de
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir .
2 Çalışmamızda, karışıklığa sebebiyet vermemek için, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Kanun için Eski Ticaret Kanunu manasında ETK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu için de mer’i Türk Ticaret Kanunu manasında TTK kısaltmaları kullanılmıştır.
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anonim şirketlerin kanunî yedek akçe ayrımına ilişkin hükümleri, limited
şirketlere tatbik olunacaktır.
ETK ile TTK’nın bahsigeçen maddeleri ilk bakışta aynı gibi görünse de
arada ufak bazı değişiklikler ve yenilikler bulunmaktadır. Bizim bu çalışmada üzerinde duracağımız husus da bu değişikliklerden birisi olan birinci
temettünün3 ödenmesi ile ilgilidir. Zira, ETK ile TTK’nın birinci temettüye
ilişkin hükümlerinin uygulanmasında tereddütler yaşandığı düşünülmektedir. İşte bu çalışmamızda, anonim ve limited şirketlerde şirket ortaklarına
birinci temettünün ödenip ödenmeyeceği hususu ETK ve TTK hükümleri
ile yargı kararları ışığında ele alınacaktır.
II. ETK’YA GÖRE BİRİNCİ TEMETTÜNÜN ÖDENMESİ
ETK’nın 466. maddesine göre anonim şirketlerin her yıl safi kârlarının
yüzde beşini ödenmiş esas sermayelerinin yüzde yirmisini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayırmaları zorunlu tutulmuştu. Uygulamada
bu ayrım I. tertip kanuni yedek akçe olarak bilinmektedir4. Anılan maddeye göre, kanuni haddini bulduktan sonra dahi hisse senedi ihraç primleri
ile iptal kârlarının ve de “safî kârdan, birinci tertip yasal yedek akçeden
başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle
kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın
yüzde onunun (II. tertip kanuni yedek akçe)” birinci ayrıma eklenmesi gerekiyordu.
TTK’nın 534. maddesiyle yapılan yollama çerçevesinde limited şirketler de; her yıl safi kârlarının yüzde beşini ödenmiş esas sermayelerinin yüzde yirmisini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayırmak ve
kanuni haddini bulduktan sonra da hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi
iptal kârları ve II. Tertip Kanuni yedek akçe ayırmakla mükelleftiler.
Bir başka deyişle, TTK’nun 466. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü
bendi göre, I. tertip kanuni yedek akçe ayrımında kanuni tavana ulaşılsa
3 Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde temettü için “kazanç, kâr payı” tanımı kullanılmaktadır.
Bu tanımdan hareketle, I. temettüyü, kısaca, ETK’nın 466. ve TTK’nın 519. maddesinde
düzenlenen ve şirket ortaklarına ödenen % 5 oranındaki kâr payı olarak tanımlayabiliriz.
4 Bilindiği üzere, Ticaret Hukuku’nda birinci ve ikinci tertip kanuni yedek akçe şeklinde
bir ayrım bulunmamaktadır, Buna karşılık, Vergi mevzuatı ve Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğlerinde kanuni yedek akçeler, I. tertip ve II. tertip kanuni yedek akçe (yasal
yedek akçe de denilmektedir) olmak üzere ikiye ayrılmış ve uygulamada da bu ayrım genel
kabul görmüştür. Biz de çalışmamızda bu ayrımı esas alacağız.
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dahi; safî kârdan, umumi yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr
payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri, II. tertip kanuni yedek
akçe olarak ayrılıp umumi yedek akçeye eklenmek zorunda idi (TTK,
m.466/f.2).
Dikkat edileceği üzere, ETK’nın 466. maddesinde “pay sahipleri için
% 5 kar payı ayrılması” şart koşulmuştur. Uygulamada %5 kâr payının
(I. temettünün) ayrılması ile bu yükümlülüğün yerine getirilmiş sayılacağı
genel kabul görmüş ve genelde vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler (gelir vergisinden kaçınmak) dolayısıyla anılan kâr paylarının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması tercih edilmiştir. ETK’nın
emredici kurallar için herhangi bir yaptırım öngörmemesi ve konuya ilişkin ikincil düzenlemelerin yokluğu nedeniyle bazı şirketler ise gerek kâr
dağıtımı gerek kanunî yedek akçe ayrımı hususlarında anılan yasal yükümlülükleri yerine getirmemiş ya da şirket kârının tamamının sermaye artırımında kullanılması gibi kanuna aykırı birtakım uygulamalara gitmişlerdir.
III. TTK’YA GÖRE I. TEMETTÜNÜN ÖDENMESİ
TTK’nın “Genel kanuni yedek akçe” kenar başlıklı 519. maddesinde;
“Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanunî yedek akçeye ayrılır.
Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;
a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı;
b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan
tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin
düşülmesinden sonra kalan kısmı;
c) Paysahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan
pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu;
genel kanunî yedek akçeye eklenir.
Genel kanunî yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye
ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka
işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz.
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Özel kanunlara tâbi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır.”
denilmektedir.
Dikkat edileceği üzere, ETK’nın 466. maddesindeki “umumi yedek
akçe” ifadesi yeni TTK’da “genel kanuni yedek akçe” söz dizimi ile değiştirilmiş, yine ETK’nın 466. maddesindeki “safî kâr” ifadesi yeni TTK’da
“yıllık kâr” olarak yer almış, safî kârın “yirmide biri” ve esas sermayenin
“beşte biri” tabirleri yerine yüzdesel rakamlar (%5 ve % 20) kullanılmıştır.
TTK’da konuya ilişkin düzenlemesinde dikkat çeken en önemli değişikliklerden birisi ise, ETK’nın 466. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü
bendinde yer alan “% 5 kâr payı ayrıldıktan sonra” ibaresinin “yüzde beş
oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirilmesi olmuştur. Bunun dışında, birinci ve ikinci tertip kanuni yedek akçe ayırma zorunluluğu,
holding şirketlerin II. Tertip kanuni yedek akçe ayırma zorunluluğundan
muaf olması ve özel kanunlara tabi anonim şirketlerin yedek akçelere ilişkin hükümlerde kendi mevzuatlarına tabi olması yeni TTK’da aynen muhafaza edilmiştir5.
Anılan değişikliğe ilişkin olarak 519. maddenin gerekçesinde “Madde,
6762 sayılı Kanunun 466 ncı maddesinden alınmıştır. Ancak, anılan 466
ncı maddenin ifadesi, uygulamada yorum güçlükleri doğurduğundan
gerek kelimelerin seçiminde, gerek söz diziminde önemli değişiklikler yapılmış, ancak içeriğe temel olan düşünce ve hükümler değiştirilmemiştir.”
denilmiştir. Buradan, Yasa Koyucu’nun ETK’nın 466. maddesinde yorum
güçlüğüne sebebiyet veren hususlardan biri olan “% 5 kâr payı ayrıldıktan
sonra” ibaresini bilinçli olarak “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten
sonra” şeklinde değiştirdiği anlaşılmaktadır. Bu değişikliğin, I. temettünün
dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki eski tartışmalara son vermiş olması
noktasında yerinde bir değişiklik olduğu kanısındayız.
Kanımızca TTK’nın 519. maddesinde yer verilen “yüzde beş oranında
kâr payı ödendikten sonra” ibaresi, anılan hakkın genel kurul kararına bağlı olup olmadığı yönündeki yerleşmiş görüşleri de değiştirecektir. Zira, kâr
dağıtımına ilişkin doktrinde ve içtihatlarda yerleşmiş görüş “sadece kârın
varlığının, pay sahiplerinin bunu talep ve dava edebil-meleri için yeterli
olmadığı; kâr payı muaccel hale gelmedikçe talep ve dava edilemeyeceği;
5 TTK’nın 520. maddesi gereği şirketin kendi paylarını iktisap etmesi halinde ayıracağı
kanuni yedek akçe bu genellemenin istisnasını oluşturur.
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pay sahiplerinin kâr payı üzerindeki hakkının muaccel olması için kural
olarak şirket genel kurulunun dağıtım kararı almasının gerekli olduğu”
yönündedir(Karahan, 2013, 20). Konu yüksek yargı kararları ile netleşecek
olmakla birlikte, bazı şirketlerde genel kurulun üst üste birkaç yıl toplantı
yapmadığı, bu nedenle kâr dağıtımı kararı alınmadığı dikkate alındığında,
şirket ortaklarının bu konuda bir genel kurul karar olmasa dahi, %5 oranındaki I. temettünün kendileri açısından müktesep hak olduğunu iddia
edip şirkete başvurması ve sonuç alamaması halinde yargı yoluna başvurmasının imkan dahilinde olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, TTK’nın açık
hükmü karşında, anonim ve limited şirket genel kurullarının I. temettünün
ödenmemesi yönünde bir karar almalarının da mümkün olmayacağı kanısındayız. Zira, TTK’nın 447. maddesinde genel kurulun, özellikle; pay sahibinin, kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran kararlarının batıl olduğu açıkça belirtilmiştir.
Kanımızca, şirket ortaklarına tanınan %5 oranında kâr payı yani I. temettü,
vazgeçilemez nitelikte bir haktır.
Peki, şirket ısrarla I. temettüyü dağıtmaktan kaçınırsa ne yapılmalıdır?
Yüksek Mahkeme, müteaddit6 ve müstakar7 kararlarında, genel kurulun
yetkilerini kötüye kullanarak, keyfi şekilde kâr dağıtmamaya veya cüz’i
miktarda kâr dağıtmaya karar vererek, pay sahiplerini mağdur etmesi durumunda, genel kurul kararını iptal eden mahkemenin, sadece iptal kararı
vermekle yetinmeyip, dağıtılması gereken kâr miktarını da belirleyerek bunun dağıtılmasına karar verebileceğine müstakar şekilde karar vermektedir. Nitekim, Yargıtay, 16.05.2003 tarihli konuya ilişkin kararında, önceki
kararlarındaki görüşlerini tekrar ile “Kural olarak bir sermaye şirketi türü
olan limited şirkete TTK.nun 533’üncü maddesi uyarınca bu şirketin sağlayacağı kazançtan yararlanmak amacı ile ortak olunur. Yine ilke olarak
bu tür şirketlerde ortağın kâr payı alacağı, ortaklar kurulunun TTK.nun
539/4’üncü maddesi gereğince kâr dağıtma kararıyla muacceliyet kazanır.
Ancak, şirket ana sözleşmesinde aksine hüküm yoksa şirket ortaklar kurulu
TTK.nun bu konudaki düzenlemeleri ile bağlı olup, tahakkuk eden kazanç
üzerinde dilediği gibi tasarruf yetkisine sahip değildir. Ortaklar kurulu bilançoya göre ortaya çıkan kazancı dağıtmaktan keyfi bir şekilde, diğer bir
değişle hot be hot sarfınazar edemez. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
6 Müteaadit: birçok. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr
7 Müstakar: istikrar bulmuş, yerleşmiş. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü, www.tdk.gov.tr

EYLÜL - EKİM 2013

123

MALİ

ÇÖZÜM

aykırı olan kararlar iptal ettirilebileceği gibi, şirketçe kâr dağıtmama konusunda haklı bir nedene dayanmayan direnme halinde ortaklar, kazancın kanun hükümleri gereğince tespit ve dağıtılmasını da talep ve dava
edebilirler. Bu nedenle somut olayda da davalı şirketin kuruluşundan beri
kâr payı dağıtmadığı, bu konuda ortaklar arasında uyuşmazlık çıktığı ve
davalı şirketin direngen hale geldiği anlaşıldığından, davacı ortağın kâr
payının tespit ve tahsilini mahkemeden isteme hakkı olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece, davalı şirketin faaliyet gösterdiği sektörün
genel gelişimi, davalı şirketin ekonomik faaliyet ve amaçları ayrıca şirket
işlemlerinin devamlı gelişmesini veyahut mümkün olduğu kadar istikrarlı
kâr payı dağıtılmasını temin bakımından 1999 yılında davalı şirketin kâr
payı dağıtmasının gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, ne oranda dağıtması
gerektiği yolunda bu sahada uzman kişilere bilirkişi incelemesi yaptırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir iken, sadece şirket bilançosu
esas alınarak yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi
yerinde değildir.” diyerek olumlu görüşünü devam ettirdiğini ortaya koymuş bulunmaktadır(Karahan, 2013, 23-24).
Yargıtay’ın ETK hükümleri çerçevesindeki görüşü dahi bu yönde iken,
TTK’nın 519. maddesindeki açık hüküm karşısında I. temettüyü ödemekten kaçınan şirketlere ilişkin kararının nasıl olacağını tahmin etmek güç
olmayacaktır.
TTK’nın yürürlüğü henüz çok yeni olduğundan, uygulamada anonim
ve limited şirketlerin yine vergisel nedenlerle I. temettüyü ödemekten kaçınıp kaçınmayacaklarını bugünden kestirmek zordur. Ancak, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın TTK’nın 210. maddesinin kendisine vermiş olduğu
yetki çerçevesinde, uygulamada yeterince bilinmeyen ve farklı görüşlerin/
uygulamaların ortaya çıkmasına sebebiyet veren başta kanunî yedek akçe
ayrımı olmak üzere kâr dağıtımını bir Tebliğ ile düzenlemesinin, uygulamada yeknesaklık sağlayacağını düşünmekteyiz.
IV. ÖZET VE SONUÇ
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinde yer alan “pay
sahipleri için % 5 kar payı ayrılması” ibaresi, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nda “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirilmiştir. Anılan değişikliğe ilişkin olarak TTK’nın 519. maddesinin
gerekçesinde “466ncı maddenin ifadesi, uygulamada yorum güçlükleri doğurduğundan gerek kelimelerin seçiminde, gerek söz diziminde önemli de124
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ğişiklikler yapılmıştır.” denilmiştir. Buradan, Yasa Koyucu’nun ETK’nın
466. maddesinde yorum güçlüğüne sebebiyet veren hususlardan biri olan
“% 5 kâr payı ayrıldıktan sonra” ibaresini bilinçli olarak “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirdiği anlaşılmaktadır.
Bu değişikliğin, I. temettünün dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki eski
tartışmalara son vermiş olması noktasında yerinde bir değişiklik olduğu
kanısındayız.
Ancak, uygulamada I. temettünün halâ dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunda birtakım tereddütlerin yaşandığı dikkate alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın TTK’nın 210. maddesinin kendisine vermiş olduğu yetki
çerçevesinde, uygulamada yeterince bilinmeyen ve farklı görüşlerin/uygulamaların ortaya çıkmasına sebebiyet veren başta kanunî yedek akçe ayrımı olmak üzere kâr dağıtımını bir Tebliğ ile düzenlemesinin, uygulamada
yeknesaklık sağlayacağını düşünmekteyiz. Zira, geçmişte ve bugün yaşanan tereddütlerin altında yatan en önemli sebeplerden birisi, kanımızca,
konunun ikincil düzenlemeler ile açıklığa kavuşturulmaması ve doktrinde
de konuya ilişkin ortak bir görüşün bulunmamasıdır. TTK’nın 210. maddesi “ticaret sicili müdürlükleri ile şirketlerin Bakanlık tarafından çıkarılacak
tebliğlere uymalarını” zorunlu tuttuğundan, şirketlerin birbirinden farklı
uygulamalara sahip olmaları böylece ortadan kalkmış olacaktır.
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ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BİRİNCİ TEMETTÜNÜN
ÖDENMESİ ZORUNLU MUDUR?
Soner ALTAŞ*
Öz
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinde yer alan “pay
sahipleri için % 5 kar payı ayrılması” ibaresi, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nda “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirilmiştir. Eski Ticaret Kanunu uygulamasında %5 kâr payının, yani I.
temettünün ayrılması ile yasal yükümlülüğün yerine getirilmiş sayılacağı
genel kabul görmüş ve genelde I. temettünün ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması tercih edilmiştir. Yeni TTK uygulamasında I. temettünün dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda hala birtakım tereddütlerin
bulunduğu müşahede edilmektedir. İşte bu çalışmada, anonim ve limited
şirketlerde birinci temettünün ödenip ödenmeyeceği hususu üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: I. (birinci) temettü, kanuni yedek akçe, kâr dağıtımı, genel kurul, butlan.
I. GİRİŞ
Bilindiği üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi anonim şirketlerde kanuni yedek akçe ayrımını ve kullanımını düzenliyordu.
Anılan hükümler, TTK’nun 534. maddesi ile yapılan yollama gereği limited şirketleri de kapsıyordu. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 (TTK)2’nun ise 519. maddesi kanuni
yedek akçe ayırma yükümlülüğüne ayrılmış ve limited şirketlere ilişkin
610. maddede “Anonim şirketlere ilişkin 514 ilâ 527’nci madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.” denilerek anonim şirket hükümlerine
atıfta bulunulmuştur. Dolayısıyla, ETK’da olduğu üzere, TTK’ya göre de
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir .
2 Çalışmamızda, karışıklığa sebebiyet vermemek için, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Kanun için Eski Ticaret Kanunu manasında ETK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu için de mer’i Türk Ticaret Kanunu manasında TTK kısaltmaları kullanılmıştır.
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anonim şirketlerin kanunî yedek akçe ayrımına ilişkin hükümleri, limited
şirketlere tatbik olunacaktır.
ETK ile TTK’nın bahsigeçen maddeleri ilk bakışta aynı gibi görünse de
arada ufak bazı değişiklikler ve yenilikler bulunmaktadır. Bizim bu çalışmada üzerinde duracağımız husus da bu değişikliklerden birisi olan birinci
temettünün3 ödenmesi ile ilgilidir. Zira, ETK ile TTK’nın birinci temettüye
ilişkin hükümlerinin uygulanmasında tereddütler yaşandığı düşünülmektedir. İşte bu çalışmamızda, anonim ve limited şirketlerde şirket ortaklarına
birinci temettünün ödenip ödenmeyeceği hususu ETK ve TTK hükümleri
ile yargı kararları ışığında ele alınacaktır.
II. ETK’YA GÖRE BİRİNCİ TEMETTÜNÜN ÖDENMESİ
ETK’nın 466. maddesine göre anonim şirketlerin her yıl safi kârlarının
yüzde beşini ödenmiş esas sermayelerinin yüzde yirmisini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayırmaları zorunlu tutulmuştu. Uygulamada
bu ayrım I. tertip kanuni yedek akçe olarak bilinmektedir4. Anılan maddeye göre, kanuni haddini bulduktan sonra dahi hisse senedi ihraç primleri
ile iptal kârlarının ve de “safî kârdan, birinci tertip yasal yedek akçeden
başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle
kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın
yüzde onunun (II. tertip kanuni yedek akçe)” birinci ayrıma eklenmesi gerekiyordu.
TTK’nın 534. maddesiyle yapılan yollama çerçevesinde limited şirketler de; her yıl safi kârlarının yüzde beşini ödenmiş esas sermayelerinin yüzde yirmisini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayırmak ve
kanuni haddini bulduktan sonra da hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi
iptal kârları ve II. Tertip Kanuni yedek akçe ayırmakla mükelleftiler.
Bir başka deyişle, TTK’nun 466. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü
bendi göre, I. tertip kanuni yedek akçe ayrımında kanuni tavana ulaşılsa
3 Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde temettü için “kazanç, kâr payı” tanımı kullanılmaktadır.
Bu tanımdan hareketle, I. temettüyü, kısaca, ETK’nın 466. ve TTK’nın 519. maddesinde
düzenlenen ve şirket ortaklarına ödenen % 5 oranındaki kâr payı olarak tanımlayabiliriz.
4 Bilindiği üzere, Ticaret Hukuku’nda birinci ve ikinci tertip kanuni yedek akçe şeklinde
bir ayrım bulunmamaktadır, Buna karşılık, Vergi mevzuatı ve Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğlerinde kanuni yedek akçeler, I. tertip ve II. tertip kanuni yedek akçe (yasal
yedek akçe de denilmektedir) olmak üzere ikiye ayrılmış ve uygulamada da bu ayrım genel
kabul görmüştür. Biz de çalışmamızda bu ayrımı esas alacağız.
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dahi; safî kârdan, umumi yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr
payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri, II. tertip kanuni yedek
akçe olarak ayrılıp umumi yedek akçeye eklenmek zorunda idi (TTK,
m.466/f.2).
Dikkat edileceği üzere, ETK’nın 466. maddesinde “pay sahipleri için
% 5 kar payı ayrılması” şart koşulmuştur. Uygulamada %5 kâr payının
(I. temettünün) ayrılması ile bu yükümlülüğün yerine getirilmiş sayılacağı
genel kabul görmüş ve genelde vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler (gelir vergisinden kaçınmak) dolayısıyla anılan kâr paylarının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması tercih edilmiştir. ETK’nın
emredici kurallar için herhangi bir yaptırım öngörmemesi ve konuya ilişkin ikincil düzenlemelerin yokluğu nedeniyle bazı şirketler ise gerek kâr
dağıtımı gerek kanunî yedek akçe ayrımı hususlarında anılan yasal yükümlülükleri yerine getirmemiş ya da şirket kârının tamamının sermaye artırımında kullanılması gibi kanuna aykırı birtakım uygulamalara gitmişlerdir.
III. TTK’YA GÖRE I. TEMETTÜNÜN ÖDENMESİ
TTK’nın “Genel kanuni yedek akçe” kenar başlıklı 519. maddesinde;
“Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanunî yedek akçeye ayrılır.
Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;
a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı;
b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan
tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin
düşülmesinden sonra kalan kısmı;
c) Paysahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan
pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu;
genel kanunî yedek akçeye eklenir.
Genel kanunî yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye
ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka
işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz.
EYLÜL - EKİM 2013

121

MALİ

ÇÖZÜM

Özel kanunlara tâbi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır.”
denilmektedir.
Dikkat edileceği üzere, ETK’nın 466. maddesindeki “umumi yedek
akçe” ifadesi yeni TTK’da “genel kanuni yedek akçe” söz dizimi ile değiştirilmiş, yine ETK’nın 466. maddesindeki “safî kâr” ifadesi yeni TTK’da
“yıllık kâr” olarak yer almış, safî kârın “yirmide biri” ve esas sermayenin
“beşte biri” tabirleri yerine yüzdesel rakamlar (%5 ve % 20) kullanılmıştır.
TTK’da konuya ilişkin düzenlemesinde dikkat çeken en önemli değişikliklerden birisi ise, ETK’nın 466. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü
bendinde yer alan “% 5 kâr payı ayrıldıktan sonra” ibaresinin “yüzde beş
oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirilmesi olmuştur. Bunun dışında, birinci ve ikinci tertip kanuni yedek akçe ayırma zorunluluğu,
holding şirketlerin II. Tertip kanuni yedek akçe ayırma zorunluluğundan
muaf olması ve özel kanunlara tabi anonim şirketlerin yedek akçelere ilişkin hükümlerde kendi mevzuatlarına tabi olması yeni TTK’da aynen muhafaza edilmiştir5.
Anılan değişikliğe ilişkin olarak 519. maddenin gerekçesinde “Madde,
6762 sayılı Kanunun 466 ncı maddesinden alınmıştır. Ancak, anılan 466
ncı maddenin ifadesi, uygulamada yorum güçlükleri doğurduğundan
gerek kelimelerin seçiminde, gerek söz diziminde önemli değişiklikler yapılmış, ancak içeriğe temel olan düşünce ve hükümler değiştirilmemiştir.”
denilmiştir. Buradan, Yasa Koyucu’nun ETK’nın 466. maddesinde yorum
güçlüğüne sebebiyet veren hususlardan biri olan “% 5 kâr payı ayrıldıktan
sonra” ibaresini bilinçli olarak “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten
sonra” şeklinde değiştirdiği anlaşılmaktadır. Bu değişikliğin, I. temettünün
dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki eski tartışmalara son vermiş olması
noktasında yerinde bir değişiklik olduğu kanısındayız.
Kanımızca TTK’nın 519. maddesinde yer verilen “yüzde beş oranında
kâr payı ödendikten sonra” ibaresi, anılan hakkın genel kurul kararına bağlı olup olmadığı yönündeki yerleşmiş görüşleri de değiştirecektir. Zira, kâr
dağıtımına ilişkin doktrinde ve içtihatlarda yerleşmiş görüş “sadece kârın
varlığının, pay sahiplerinin bunu talep ve dava edebil-meleri için yeterli
olmadığı; kâr payı muaccel hale gelmedikçe talep ve dava edilemeyeceği;
5 TTK’nın 520. maddesi gereği şirketin kendi paylarını iktisap etmesi halinde ayıracağı
kanuni yedek akçe bu genellemenin istisnasını oluşturur.
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pay sahiplerinin kâr payı üzerindeki hakkının muaccel olması için kural
olarak şirket genel kurulunun dağıtım kararı almasının gerekli olduğu”
yönündedir(Karahan, 2013, 20). Konu yüksek yargı kararları ile netleşecek
olmakla birlikte, bazı şirketlerde genel kurulun üst üste birkaç yıl toplantı
yapmadığı, bu nedenle kâr dağıtımı kararı alınmadığı dikkate alındığında,
şirket ortaklarının bu konuda bir genel kurul karar olmasa dahi, %5 oranındaki I. temettünün kendileri açısından müktesep hak olduğunu iddia
edip şirkete başvurması ve sonuç alamaması halinde yargı yoluna başvurmasının imkan dahilinde olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, TTK’nın açık
hükmü karşında, anonim ve limited şirket genel kurullarının I. temettünün
ödenmemesi yönünde bir karar almalarının da mümkün olmayacağı kanısındayız. Zira, TTK’nın 447. maddesinde genel kurulun, özellikle; pay sahibinin, kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran kararlarının batıl olduğu açıkça belirtilmiştir.
Kanımızca, şirket ortaklarına tanınan %5 oranında kâr payı yani I. temettü,
vazgeçilemez nitelikte bir haktır.
Peki, şirket ısrarla I. temettüyü dağıtmaktan kaçınırsa ne yapılmalıdır?
Yüksek Mahkeme, müteaddit6 ve müstakar7 kararlarında, genel kurulun
yetkilerini kötüye kullanarak, keyfi şekilde kâr dağıtmamaya veya cüz’i
miktarda kâr dağıtmaya karar vererek, pay sahiplerini mağdur etmesi durumunda, genel kurul kararını iptal eden mahkemenin, sadece iptal kararı
vermekle yetinmeyip, dağıtılması gereken kâr miktarını da belirleyerek bunun dağıtılmasına karar verebileceğine müstakar şekilde karar vermektedir. Nitekim, Yargıtay, 16.05.2003 tarihli konuya ilişkin kararında, önceki
kararlarındaki görüşlerini tekrar ile “Kural olarak bir sermaye şirketi türü
olan limited şirkete TTK.nun 533’üncü maddesi uyarınca bu şirketin sağlayacağı kazançtan yararlanmak amacı ile ortak olunur. Yine ilke olarak
bu tür şirketlerde ortağın kâr payı alacağı, ortaklar kurulunun TTK.nun
539/4’üncü maddesi gereğince kâr dağıtma kararıyla muacceliyet kazanır.
Ancak, şirket ana sözleşmesinde aksine hüküm yoksa şirket ortaklar kurulu
TTK.nun bu konudaki düzenlemeleri ile bağlı olup, tahakkuk eden kazanç
üzerinde dilediği gibi tasarruf yetkisine sahip değildir. Ortaklar kurulu bilançoya göre ortaya çıkan kazancı dağıtmaktan keyfi bir şekilde, diğer bir
değişle hot be hot sarfınazar edemez. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
6 Müteaadit: birçok. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr
7 Müstakar: istikrar bulmuş, yerleşmiş. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü, www.tdk.gov.tr
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aykırı olan kararlar iptal ettirilebileceği gibi, şirketçe kâr dağıtmama konusunda haklı bir nedene dayanmayan direnme halinde ortaklar, kazancın kanun hükümleri gereğince tespit ve dağıtılmasını da talep ve dava
edebilirler. Bu nedenle somut olayda da davalı şirketin kuruluşundan beri
kâr payı dağıtmadığı, bu konuda ortaklar arasında uyuşmazlık çıktığı ve
davalı şirketin direngen hale geldiği anlaşıldığından, davacı ortağın kâr
payının tespit ve tahsilini mahkemeden isteme hakkı olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece, davalı şirketin faaliyet gösterdiği sektörün
genel gelişimi, davalı şirketin ekonomik faaliyet ve amaçları ayrıca şirket
işlemlerinin devamlı gelişmesini veyahut mümkün olduğu kadar istikrarlı
kâr payı dağıtılmasını temin bakımından 1999 yılında davalı şirketin kâr
payı dağıtmasının gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, ne oranda dağıtması
gerektiği yolunda bu sahada uzman kişilere bilirkişi incelemesi yaptırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir iken, sadece şirket bilançosu
esas alınarak yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi
yerinde değildir.” diyerek olumlu görüşünü devam ettirdiğini ortaya koymuş bulunmaktadır(Karahan, 2013, 23-24).
Yargıtay’ın ETK hükümleri çerçevesindeki görüşü dahi bu yönde iken,
TTK’nın 519. maddesindeki açık hüküm karşısında I. temettüyü ödemekten kaçınan şirketlere ilişkin kararının nasıl olacağını tahmin etmek güç
olmayacaktır.
TTK’nın yürürlüğü henüz çok yeni olduğundan, uygulamada anonim
ve limited şirketlerin yine vergisel nedenlerle I. temettüyü ödemekten kaçınıp kaçınmayacaklarını bugünden kestirmek zordur. Ancak, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın TTK’nın 210. maddesinin kendisine vermiş olduğu
yetki çerçevesinde, uygulamada yeterince bilinmeyen ve farklı görüşlerin/
uygulamaların ortaya çıkmasına sebebiyet veren başta kanunî yedek akçe
ayrımı olmak üzere kâr dağıtımını bir Tebliğ ile düzenlemesinin, uygulamada yeknesaklık sağlayacağını düşünmekteyiz.
IV. ÖZET VE SONUÇ
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinde yer alan “pay
sahipleri için % 5 kar payı ayrılması” ibaresi, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nda “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirilmiştir. Anılan değişikliğe ilişkin olarak TTK’nın 519. maddesinin
gerekçesinde “466ncı maddenin ifadesi, uygulamada yorum güçlükleri doğurduğundan gerek kelimelerin seçiminde, gerek söz diziminde önemli de124
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ğişiklikler yapılmıştır.” denilmiştir. Buradan, Yasa Koyucu’nun ETK’nın
466. maddesinde yorum güçlüğüne sebebiyet veren hususlardan biri olan
“% 5 kâr payı ayrıldıktan sonra” ibaresini bilinçli olarak “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirdiği anlaşılmaktadır.
Bu değişikliğin, I. temettünün dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki eski
tartışmalara son vermiş olması noktasında yerinde bir değişiklik olduğu
kanısındayız.
Ancak, uygulamada I. temettünün halâ dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunda birtakım tereddütlerin yaşandığı dikkate alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın TTK’nın 210. maddesinin kendisine vermiş olduğu yetki
çerçevesinde, uygulamada yeterince bilinmeyen ve farklı görüşlerin/uygulamaların ortaya çıkmasına sebebiyet veren başta kanunî yedek akçe ayrımı olmak üzere kâr dağıtımını bir Tebliğ ile düzenlemesinin, uygulamada
yeknesaklık sağlayacağını düşünmekteyiz. Zira, geçmişte ve bugün yaşanan tereddütlerin altında yatan en önemli sebeplerden birisi, kanımızca,
konunun ikincil düzenlemeler ile açıklığa kavuşturulmaması ve doktrinde
de konuya ilişkin ortak bir görüşün bulunmamasıdır. TTK’nın 210. maddesi “ticaret sicili müdürlükleri ile şirketlerin Bakanlık tarafından çıkarılacak
tebliğlere uymalarını” zorunlu tuttuğundan, şirketlerin birbirinden farklı
uygulamalara sahip olmaları böylece ortadan kalkmış olacaktır.
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ANONİM ŞİRKETLERDE AZLIĞIN TALEBİ ÜZERİNE
FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİNİN ERTELENMESİ
Mustafa YAVUZ**
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte anonim şirket pay sahiplerinin konumları güçlenmiştir. Bu kapsamda pay sahiplerine bireysel ve
azlık olarak yeni haklar tanınmış, mevcut haklarda da iyileştirme yapılmıştır. Azlık pay sahiplerinin, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
kapsamında sahip olduğu finansal tabloların müzakeresinin ve buna bağlı
konuların görüşülmesinin ertelenmesini isteme hakkı, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve menfaatler dengesi göz önünde bulundurularak 6102
sayılı Kanunda yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmada, mülga 6762 sayılı
Kanun hükümleri ile karşılaştırmalı olarak, sözkonusu hakkın kullanımına
ilişkin usul ve esaslar hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgi verilmiştir. Ayrıca uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlara da cevap bulunmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, azlık, finansal tablolar, genel kurul, erteleme, dürüst hesap verme ilkesi.
1. GİRİŞ
Ticaret hukukunda belli bir paya birlikte veya tek başına sahip olan
azlık (azınlık) ortaklara, bir takım haklar tanınmıştır. Bu hakların öngörülmesinin temel amacı, çoğunluğun yetkilerini kötüye kullanmasını engellemek, azlığın çıkarlarını kötü niyetli çoğunluğa karşı korumak, çıkar
çatışmalarında çoğunluk ile diğer ortaklar arasında denge kurmak ve pay
sahiplerinin dolaylı da olsa yönetime katılımını sağlamaktır. Pay sahiplerinin bireysel çıkarları korunurken, aynı zamanda şirket tüzel kişiliğinin
menfaatleri de korunmuş olmaktadır. (Şuman, 2005, 11) Bu kapsamda azlık hakları, “azlığın, tek taraflı irade açıklaması ile kullanabildiği ve kural
olarak genel kurulun onayına bağlı olmayan haklar” şeklinde tanımlanabilir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 01.07.2012) (YTTK),
anonim şirketlerde azlık haklarını iyileştirmiş, ayrıca mevcut haklara yeni*
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lerini ekleyerek bu hakları zenginleştirmiştir (Yavuz, 2012, 103). YTTK’da
yer verilen olumlu azlık haklarından biri de, “finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesini isteme hakkı”dır. Bu hak, uygulamada karşılaşılan
sorunlar ve mevzuattaki belirsizlikler dikkate alınarak, YTTK’nın 420.
maddesinde düzenlenmiştir.
Bu çalışmamızda, YTTK hükümleri çerçevesinde, azlığın talebi üzerine
finansal tabloların ve buna bağlı konuların ertelenmesine ilişkin usul ve
esaslar hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgi verilecek; ayrıca bu hakkın kullanımında karşılaşılması muhtemel sorunlar ile bunlara dair çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.
2. FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİ İLE BUNA BAĞLI
KONULARIN GÖRÜŞMESİNİN ERTELENMESİ
2.1 YTTK’daki Düzenleme
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun (ETTK) 377. maddesinde yer alan “bilançonun tasdiki hakkındaki müzakerelerin ertelenmesine”
ilişkin azlık hakkı, küçük değişikliklerle ve bu sefer “finansal tabloların
müzakeresi ile buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi” şeklinde
YTTK’nın 420. maddesinde yeniden düzenlenmiştir.
Anılan maddede; “(1) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip
pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme,
414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine
ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel
kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. (2) Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan
ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst
hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.” denilmektedir. Sözkonusu hükme, daha açık bir şekilde Anonim Şirketlerin
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin
(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2012) (Yönetmelik) 28. maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkralarında da yer verilmiştir.
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Finansal tabloların müzakeresi ile buna bağlı konuların görüşülmesinin
ertelenmesi hakkı, anonim şirketlerde azlık pay sahipleri açısından kanuni
bir haktır. Bu hak, esas sözleşmeye konulacak bir hükümle ya da genel
kurul veya yönetim kurulu kararıyla sınırlandırılamaz ve ortadan kaldırılamaz; kullanımı başka bir şarta bağlanamaz.
2.2. Hakkın Konusu
Azlığın erteleme talep edebileceği hususlar “finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular”dır. ETTK’da “bilanço” ibaresi kullanılmışken, YTTK’da kapsam genişletilerek “finansal tablolar” ibaresi kullanılmıştır. Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS 1) göre ise tam bir finansal
tablolar seti; bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış
tablosundan oluşur. Bu halde, YTTK’da yer verilen hüküm kapsamında
azlık sadece bilançoda değil, aynı zamanda belirtilen tablolarda yer alan
bilgilerle ilgili olarak da erteleme talebinde bulunabilir.
Finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi halinde buna bağlı konuların görüşülmesi de ertelenecektir. Ancak, Kanunda hangi konuların
bu kapsamda olduğu belirtilmemiştir. Öğreti ve yargı kararlarında finansal
tabloların müzakeresi ile ilgili bağlı konular, finansal tabloların ertelemesi
ile etkilenecek olan ve bunlarla bağlantı içerisinde bulunan gündem maddeleri olarak yorumlanmıştır. Bu bağlamda, finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi halinde karın kullanım şekli ile dağıtılacak kar ve kazanç
payları oranlarının belirlenmesine ilişkin gündem maddelerinin de ertelenmesi gerekir. Bunun yanında azlık, finansal tablolarla ilgili konuların, ancak finansal tablolarla birlikte ertelenmesini isteyebilir. Yoksa finansal tablolardan ayrı olarak sadece ilgili konuların ertelenmesi talep edilemez. Zira
azlığa tanınan temel hak, finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesidir.
Yönetim kurulu üyelerinin ibrası ile bunların seçimine ilişkin gündem
maddelerinin ertelenip ertelenmeyeceği ise öğretide tartışmalıdır. Ancak,
YTTK’nın 413/III. maddesinde yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçiminin yılsonu finansal tablolarının müzakeresi
maddesiyle ilgili sayılacağı, ayrıca aynı Kanunun 424. maddesinde bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararının, kararda aksine açıklık
bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin ibrası sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir. Son düzenlemeler karşısında kanaatimizce, finansal
tabloların müzakeresinin ertelenmesi durumunda, yönetim kurulu üyeleriEYLÜL - EKİM 2013

129

MALİ

ÇÖZÜM

nin ibrası ile bunların görevden alınması ve seçimi de aynı şekilde ertelenmelidir. Bununla birlikte, yönetim kuruluna aday olan kişilerin tümü yeni
isimlerden oluşmakta ve yönetim kuruluna ilk defa seçilmekte ise seçimin
ertelenmesine gerek olmadığı öğretide kabul edilmektedir.
2.3. Hakkı Kullanmaya Yetkili Olanlar
Kanun koyucu, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesini talep etme hakkını her bir pay sahibine değil, azlığa
tanımıştır. Azlık kavramı ise halka açık olan ve halka açık olmayan şirketler bakımından farklı yüzdelerle tanımlanmıştır. Buna göre sözkonusu hak,
halka kapalı şirketlerde sermayenin onda birine (%10), halka açık şirketlerde ise yirmide birine (%5) sahip pay sahipleri tarafından kullanılabilecektir. Bahsi geçen oranda paya, bir pay sahibi tek başına sahip olabileceği
gibi, birden fazla pay sahibi de birlikte sahip olabilir. Bu hakkın kullanılabilmesi için azlığın sahip olduğu pay senetlerinin herhangi bir makama
veya kuruluşa tevdi edilmesi gerekmemektedir. Öte yandan, finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesini talep edebilecek azlığa ilişkin %10 ve
%5’lik oranlar, esas sözleşme ile hafifletilebilir, ancak ağırlaştırılamaz.
Yeri gelmişken belirtelim ki, ETTK’da sözkonusu hakkı “çoğunluk”
ve “azınlığın” kullanabileceği belirtilmişken, YTTK’da sadece “azlıktan”
bahsedilmiştir. Ancak, azlığın sahip olduğu hakka, doğal olarak, çoğunluk
da sahiptir ve “çoğunluk” kelimesinin kullanılmasının pratikte bir faydası
bulunmamaktadır. Bu bağlamda, YTTK’da bu kelimeye yer verilmemesi
herhangi bir hak ve menfaat kaybına neden olmayacaktır.
2.4. Talepte Bulunurken Gerekçe Gösterilip Gösterilmeyeceği Hususu
Azlığın erteleme talebi için herhangi bir gerekçe göstermek zorunda
olup olmadığı konusu öğretide tartışmalıdır. Bu husus, YTTK’da da açıklığa kavuşturulmamıştır. Genel kabul gören görüş, azlığın herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmadığı, aksi takdirde hakkın sınırlandırılmış
olacağı ve bu hakkın pratikte işlemez hale geleceği yönündedir. Ayrıca
mezkur Kanunun 420. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer
verilen “Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin
onda birine (…) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine (…) bir ay sonraya
bırakılır.” şeklindeki hüküm emredici niteliktedir.
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Azlığın gerekçe göstermesi gerektiğini savunan yazarlar ise YTTK’nın
420/II. maddesine dayanmaktadır. Bu maddede, müzakerelerin ikinci kez
ertelenebilmesi için finansal tabloların itiraza uğrayan noktaları hakkında
dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemesinin şart olduğunun
belirtildiği, dolayısıyla azlığın finansal tabloların belli bölümlerine itirazda
bulunacağı ve yönetim kurulunun da bu itirazlara cevap vereceği, gerekçe
göstermeden erteleme talebinde bulunulursa hakkın kötüye kullanılması
durumuyla karşı karşıya kalınabileceği savunulmuştur.
Ancak baskın görüş, erteleme için gerekçe gösterilmesinin gerekmediği
yönündedir. Durum böyle olmakla birlikte, Yönetmeliğin 28/IV. maddesinde, “Erteleme üzerine yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle
azlık pay sahipleri tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez.” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre hükümde
geçen “aynı veya farklı gerekçeler” ibaresi, birinci toplantıda azlığın erteleme talebinde bulunurken gerekçe göstermesi gerektiğine işaret etmektedir. Ancak Yönetmelik ile azlık hakkının kullanımına ilişkin Kanunda olmayan bir kısıtlama getirilmeye çalışılmıştır. Normlar hiyerarşisine aykırı
olan bu hükme öğretide karşı çıkılacaktır.
Sonuç olarak, her ne kadar Yönetmelikte “gerekçe” ibaresi kullanılmış
olsa da, kanaatimizce YTTK hükümlerine göre finansal tabloların müzakeresinin ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesini talep eden
azlık, erteleme için gerekçe göstermek zorunda değildir. Ancak, azlığın
bilançonun hangi noktalarına itiraz ettiğini açıklaması ve bunları toplantı
tutanağında belirtmesi menfaatine olacaktır. Kaldı ki, Yönetmeliğin 28/III.
maddesinde, azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri
sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılmasının ve bunların tutanağa
yazılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
2.5. Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenme Usulü
Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, azlık pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın,
toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılacaktır (YTTK md.
420/I). Azlık istemini “talep” şeklinde ve yazılı olarak yapmalı, “teklif”
olarak sunmamalıdır. Zira teklif, bünyesinde genel kurulun takdirine bırakmayı ve bir oylamayı ihtiva etmektedir. Azlığın erteleme talebi, genel
kurulda görüşülmeyecek ve herhangi bir şekilde oylamaya sunulmayacakEYLÜL - EKİM 2013

131

MALİ

ÇÖZÜM

tır. Nitekim hükümde de, “genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın” ibaresi yer almaktadır. Bunun yanında her ne kadar, YTTK’da “toplantı başkanının kararıyla” ibaresiyle kullanılmışsa da, toplantı başkanının
azlığın talebini kabul ya da reddetme hakkı yoktur. Toplantı başkanının
görevi, istemde bulunanların azlık oluşturup oluşturmadığını tespit etmek
ve durumu tutanağa bağlamaktır. Eğer ki, istemde bulunanların sahip olduğu pay oranı azlık oluşturmuyorsa kanuni şartların oluşmadığı gerekçesiyle toplantı başkanı talebi reddedebilecektir. Bunun dışında toplantı
başkanı, azlığın talebini yerindelik ve uygunluk bakımından bir denetime
tabi tutmayacaktır.
Diğer taraftan, Kanunda azlık tarafından erteleme talebinin ne zaman
yapılacağı belirtilmemiştir. Kanaatimizce azlık, erteleme talebini genel
kurul öncesinde şirkete bildirebileceği gibi, finansal tabloların müzakeresine ilişkin gündem maddesine geçilinceye kadar da bu talebini toplantı
başkanlığına sunabilir. Her iki durumda da, talebin toplantı tutanağına yazılması şarttır. Belirtelim ki, talep için finansal tabloların müzakeresinin
ertelenmesine ilişkin gündemde buna dair bir madde bulunmasına gerek
yoktur. Zira bu husus, gündeme bağlılık ilkesinin istisnasını oluşturur.
Azlık talepte bulunması halinde toplantı başkanı, finansal tabloların
müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini bir ay sonraya bırakacaktır. Bir aylık süre, asgari süredir. Bu süreden önce azlık muvafakat etmedikçe toplantı yapılamaz. İkinci toplantı için bir aydan daha fazla bir sürenin belirlenmesi ise mümkündür. Ancak bu durumda dürüstlük kuralıyla
bağdaşmayacak şekilde uzun bir süre belirlenmemelidir. Erteleme sadece
finansal tablolar ile buna bağlı konulara ilişkin olacaktır. Bunların dışında
kalan konular ise ertelemeye tabi değildir. Ertelenen gündem maddeleri dışında kalan diğer gündem maddelerinin görüşülmesine ise devam edilecek
ve bunlara ilişkin karar alınabilecektir.
2.6. Erteleme Kararının İlanı
YTTK’nın 420/I. maddesinde ertelemenin, anılan Kanunun 414/I. maddesinde yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirileceği ve internet
sitesinde yayımlanacağı ifade edilmiştir. Bu kapsamda, finansal tabloların
müzakeresi ile buna bağlı konuların ertelendiği, esas sözleşmede gösterildiği şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunacaktır. Eğer ki,
ilgili anonim şirket YTTK’nın 1524/I. maddesi bağlamında internet sitesi
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açmakla yükümlü bir şirket ise sözkonusu ilan şirketin internet sitesinde
de karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanacaktır. Ayrıca,
pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay
sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine,
bu husus iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Ertelenen genel kurul
toplantısı YTTK’nın 416. maddesi1 çerçevesinde çağrısız olarak yapılmış
olsa dahi, erteleme kararının yukarıda belirtildiği usulde ilan edilmesi zorunludur.
Diğer taraftan, YTTK’nın 420/I. maddesinde, izleyen toplantı için genel kurulun, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılacağı belirtilmiştir. Erteleme üzerine yapılacak olan genel kurul, yönetim kurulu
tarafından toplantıya çağrılacak ve bu toplantının tarihi de iki toplantı arasında en az bir aylık süre olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenecektir.
Ertelenen toplantının çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere,
toplantı tarihinden en az iki hafta önce pay sahiplerine ve çağrı usulüne
uyularak yapılacaktır. Kanunda açıkça ikinci genel kurulun çağrı usulüne
uyularak toplantıya çağrılacağı ifade edildiğinden, kanaatimizce ertelenen
toplantının “çağrısız genel kurul” şeklinde yapılması mümkün olamayacaktır.
2.7. Erteleme Üzerine Yapılacak İkinci Toplantı
Genel kurul, çağrıda belirtilen tarihte ve yerde, ertelenen gündemi/gündemleri görüşmek üzere yeniden toplanacaktır. Yönetim kurulu ve gerektiğinde varsa bağımsız denetçi, azlığın finansal tablolara ilişkin itirazları
hakkında genel kurulu bilgilendirecektir. Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, azlığın talebi ile genel kurul toplantısının ertelenmesi halinde daha
sonra yapılacak olan toplantı hukuken önceki toplantının devamı sayılır.
Bu bağlamda, ilk toplantıda alınan kararlar hukuken geçerli olup, bunlar
ikinci toplantıda tekrar müzakere edilmez. İkinci toplantıda sadece azlığın erteleme talebinde bulunduğu finansal tablolar ile buna bağlı konular
görüşülür. İlk toplantı için verilen vekaletnameler ve tevdi eden tarafından
YTTK’nın 416. maddesi; (1) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul
toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin
usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. (2) Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.” şeklindedir.
1

EYLÜL - EKİM 2013

133

MALİ

ÇÖZÜM

verilen talimatlar da, yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken önceki toplantının devamı sayılan ikinci toplantıda kullanılabilir.
Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında, ilk toplantıda Bakanlık
temsilcisi toplantıda hazır bulunmuşsa, ikinci toplantı için de Gümrük ve
Ticaret Bakanlığından temsilci görevlendirilmesi talep edilecektir. Bunun
yanında, ilk toplantıda oluşturulan toplantı başkanlığı, ikinci toplantıda da
görevine devam edecek ve toplantı, ilk toplantıda seçilen başkanı tarafından açılacaktır. Dolayısıyla, zorunlu bir durum olmadıkça, ikinci toplantıda yeni bir toplantı başkanlığı oluşturulmasına gerek yoktur.
Kural olarak, azlık pay sahipleri, erteleme üzerine yapılacak toplantıda
aynı veya farklı gerekçelerle finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesini talep edemeyecektir (Yönetmelik md. 28/IV). Bununla birlikte
azlık, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması sebebiyle toplantının yeniden ertelenmesini isteyebilecektir.
ETTK’dan farklı olarak YTTK’da yeni bir ertelemenin yapılmasının şartı
somutlaştırılmıştır. Buna göre, azlığın ikinci erteleme talebinde bulunabilmesi için finansal tabloların itiraza uğrayan noktaları hakkında dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri2 uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.
Peki, ikinci toplantıda, finansal tabloların itiraza uğrayan noktaları
hakkında dürüst hesap verme ilkelerine göre cevap verilip verilmediğini
kim, nasıl takdir edecektir? Bu hususta YTTK’da ve ikincil mevzuatta bir
düzenleme bulunmamaktadır. ETTK’ya istinaden çıkartılan mülga Komiserler Yönetmeliğinin 28. maddesinde ise “Verilen bilginin yeterli olmadığının ileri sürülmesi durumunda ise bilançonun müzakeresinin ertelenip
ertelenmemesi hususunda genel kurulca karar verilir.” denilmekteydi. Ancak bu hüküm Yönetmeliğe alınmamıştır. Her ne kadar durum böyle olsa
da, kanaatimizce Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde yeterli cevabın
YTTK’nın 515. maddesinde anonim şirketlerin finansal tablolarının çıkarılmasında dikkate alınması gereken “dürüst resim ilkesi” açıklanmıştır. Buna göre
anılan maddede, anonim şirketlerin finansal tablolarının, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şirketin malvarlığını,  borç ve yükümlülüklerini,  öz kaynaklarını
ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen
ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla,
finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi halinde yönetim kurulu itiraz konularını belirtilen esaslar çerçevesinde açıklayacaktır.
2
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verilip verilmediğine genel kurul karar vermelidir. Eğer ki, toplantıda hazır bulunan payların çoğunluğu verilen cevabı yeterli görmüşse, artık azlık
toplantının ertelenmesini isteyememelidir.
Öte yandan, azlığın talebi üzerine toplantının ertelenmesi üzerine yapılan ikinci toplantıda, başka bir azlık hakkını ilk defa kullandığı gerekçesiyle YTTK’nın 420/I. maddesine göre toplantının ertelenmesini isteyemez.
Bununla birlikte, finansal tabloların itiraza uğrayan noktaları hakkında, dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemesi üzerine ikinci erteleme talebinde bulunacak azlığın, ilk ertelemeyi isteyen azlık olması gerekmez. Zira mülga Komiserler Yönetmeliğinde yer alan “Erteleme üzerine
yapılacak toplantıda farklı nedenlerle değişik azlık tarafından bilançonun
müzakeresinin ertelenmesi talep edilemez.” hükmü meri Yönetmeliğe
alınmamıştır. Dolayısıyla, mevcut durumda, ikinci toplantıda farklı azlık
grubu da YTTK’nın 420/II. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde
toplantının yeniden bir ay sonraya ertelenmesini isteyebilir.
Diğer taraftan, bir konuya açıklık getirmek gerekirse, finansal tabloların
müzakeresinin ertelenmesine bağlı olarak azlık şirket defter ve belgeleri
üzerinde herhangi bir inceleme yapmaya yetkili değildir. Bu inceleme için
YTTK’nın 437. maddesinde öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerinin ayrıca bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmaları gerekir. Yoksa
erteleme kararı kendiliğinden azlığa inceleme hakkı sağlamaz.
2.8. Azlığın İsteminin Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı
Genel kurulun, azlığın finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi talebini dikkate almadan, müzakerelere devam edip karar alması halinde devam kararı ve bu kararla bağlantılı
olarak ertelenmesi gereken gündem maddelerine ilişkin alınan kararların
yaptırımı iptal edilebilirliktir. (Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu, 2003, 435)
Bir başka deyişle, azlığın istemini dikkate almayıp devam edilen genel
kurulda alınan kararların iptali için YTTK’nın 445 ve devamı maddeleri
uyarınca genel kurul tarihinden itibaren üç ay içinde pay sahipleri veya
yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesinde iptal davası açabilir.
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III. FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİNİN ERTELENMESİNE
İLİŞKİN AZLIK HAKKININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğretide birçok yazar tarafından finansal tabloların müzakeresi ve buna
bağlı konuların görüşülmesini erteletme imkanı sağlayan ve ETTK’nın
377. maddesinde, YTTK’nın ise 420. maddesinde düzenlenen azlık hakkı,
etkisiz ve sadece çoğunluk kararını geciktirici bir işlev ifa ettiği ve herhangi bir fonksiyonu olmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bu kapsamda,
sözkonusu hak, en güçsüz azlık hakkı olarak kabul edilmektedir.
Çünkü erteletmenin gerekçesi ne kadar haklı olursa olsun, çoğunluğun
bir ay sonra aynı finansal tabloları onaylamasına engel olunamamakta ve
böyle bir onaya karşı ancak iptal davası açılabilmektedir. Kanuna ve dürüst
hesap verme ilkelerine aykırı olan finansal tabloları onaylayan genel kurul
kararına karşı ertelemeden önce de iptal davası açılabildiğine göre finansal tabloların müzakerelerini erteletme boşlukta kalmaktadır. (Şener, 1990,
88) Bu halde bahsi geçen hak, sadece finansal tabloların müzakeresinin bir
kereye mahsus olarak ertelenmesi dışında başka bir yarar sağlamamaktadır.
Bu çerçevede bazı yazarlar, erteleme hakkının uygulamada kötüye kullanılmaktan ve şirket yönetiminin meşgul edilmesinden başka bir sonuç doğurmadığını, bu nedenle Kanundan çıkartılmasının yerinde olacağını ileri
sürmektedir. (Domaniç, 1988, 859) Zira sözkonusu azlık hakkının kaynağı
olan 1937 tarihli Alman Paylı Ortaklıklar Kanunundaki hüküm, kanundaki diğer önlemler, güvenlik sağlayıcı hükümler ve kurumlar nedeniyle
bu azınlık hakkına ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle 1965 tarihinde yeniden
düzenlenen mezkur Kanuna alınmamıştır. İsviçre’de de Ticaret Kanununda yapılacak değişiklik tasarısına benzer bir hükmün sevk edilmesi düşünülmüşse de faydası olmayacağı, gereksiz gecikmelere sebebiyet vereceği
düşüncesiyle bundan vazgeçilmiştir. (http://www.marmaraticaretabd.com;
Erişim-04.07.2013) Ancak kanun koyucu, bahsi geçen eleştirilere rağmen,
finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi hakkına YTTK’da yer vermiştir.
IV. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket pay sahiplerine bireysel haklar yanında azlık hakları da tanımıştır. Anılan Kanunda öngörülen azlık haklarından biri de, finansal tabloların müzakeresinin ve buna
bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesini isteme hakkıdır. Bu hak kap136
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samında, sermayenin %10’una, halka açık şirketlerde %5’ine sahip pay
sahipleri, herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın, finansal
tabloların (bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış
tablosu) müzakeresi ve buna bağlı konuların (karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, yönetim kurulunun
ibrası ile görevden alınması ve seçimi) görüşülmesinin ertelenmesini talep
edebilecektir. Bu istem üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek
olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla görüşmeler bir ay sonraya bırakılacaktır. Erteleme, esas sözleşmede gösterildiği şekilde ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan olunacak; internet sitesi açma yükümlülüğü varsa
bu sitede yayımlanacaktır. İzleyen toplantı için genel kurul, Kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılacaktır.
Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, azlığın talebi ile genel kurul toplantısının ertelenmesi halinde daha sonra yapılacak olan toplantı hukuken
önceki toplantının devamı sayılır. Bu toplantıda azlık pay sahipleri tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez.
Ancak, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları
hakkında yönetim kurulu tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca
cevap verilmemiş olması halinde azlık yeniden erteleme talebinde bulunabilir. Bu talep üzerine toplantının yeniden bir ay sonraya ertelenmesi
gerekecektir.
Azlığın talebi dikkate alınmadan, genel kurulda müzakerelere devam
edilmesi ve karar alınması halinde, bu karar ile bununla bağlantılı diğer
kararların iptali için yönetim kurulu üyeleri ve pay sahipleri, toplantı tarihinden itibaren üç ay içerisinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açma hakkına sahiptir.
Öğretide bazı yazarlar, sözkonusu azlık hakkının, işlevsel ve etkin olmadığını savunmaktadır. Kanaatimizce, bu olumsuzlukların bertaraf edilmesi ve ortaklık menfaatlerinin gereği gibi korunması için azlığın bu hakkını, “bilgi alma ve inceleme hakkı” ve “özel denetim isteme hakkı” ile
birlikte ve/veya bunlarla koordineli olarak kullanması faydalı olacaktır.
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