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SUNUŞ
Yeni bir yıla girdiğimiz 2014 ün ilk günlerinde dergimizin 120. sayısı
ile siz değerli okurlarımızın karşısındayız. Bu sayımızda da diğer sayılarımızda olduğu gibi değerli hocalarımızın, meslektaşlarımızın ve konusunda
uzman yazarlarımızın farklı konularda hazırlamış olduğu makaleler yer
almaktadır.
İlginizi çekeceğini inandığımız; şirket esas sözleşmelerin yeni Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilmesi, Kar Payı Hakkı, Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılma Hakkı, Tevsi Yatırımlarda Kazanç Bedelleri,
Türev Ürünleri, Yaşanan Vergi Sorunlarının Modern Vergi Sistemlerinde
Sorgulanması, Denetimde Kanıtsal Mantık, UFRS Uygulamalarında Denetçinin Rolü, Satış ve Tahsilat Döngüsü ile ilgili örnek uygulama, Kayıtlarını Elektronik Ortamda Tutmak Zorunda Olan Mükellefler ile SGK
Uygulamalarına yönelik konulardan; Ev Hizmetlerinde Çalışanlar, Gece
Çalışması, İşyerlerinde Mobing Uygulanmasının Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yeri ve Kadın Sigortalılara Uygulanan Pozitif Ayrımcılık gibi konular
bu sayımızda dikkatinize sunulmaktadır.
Geride bıraktığımız bir yıl içinde ekonomide, siyasette yaşadığımız
olumsuz olayların etkisi ile yeni bir yıla, olumlu ve pozitif duygularla
başlamamızı güçleştireceği ortadadır. Mesleğimizin de yaşanan bu olumsuzlardan yeni yılda da payını alacağı aşikardır. Ancak, her zamankinden
daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde umutlarımızı yitirmeden, heyecan ve daha çok çalışma isteği ile yeni başarılara
imza atarak 2014 yılını kucaklamak, mesleğimizin ve ülkemizin geleceği
adına çok büyük önem taşımaktadır.
Tüm beklentilerinizin gerçekleşeceği, yepyeni umutların yeşerdiği bir
dünyada sevdiklerinle sağlıklı günler geçirmenizi diler, yeni yılınızı ISMMMO
ailesi olarak kutlarız.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
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SAHTE/MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI ÜCRET
BORDROSU VEYA GİDER PUSULASI DÜZENLEME EYLEMİNİN
KAÇAKÇILIK SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Tahir ERDEM*
								
Öz
Bu çalışmada, hizmet ilişkisinin kayıt ve belge düzenine yansımasındaki temel vesika niteliğindeki ücret bordrosunun ve diğer önemli bir belge olan gider pusulasının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak
düzenlenmesi ve/veya kullanılması eylemlerinin Vergi Usul Kanununda
tanımlanmış “kaçakçılık suçları” bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, çalışmamızda öncelikle kaçakçılık suçlarının sahte
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve/veya kullanılması eylemlerine yönelik tanımı ele alınacak, ardından ücret bordrosu ile
gider pusulasının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlenmesi ve/veya kullanılması eylemleri kaçakçılık suçlarının bu kategorisi yönünden incelenecektir. Son olarak, meslek mensuplarının bu türdeki
eylemlerinin sonuçları Yargıtay içtihadı gözetilerek değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Kaçakçılık Suçları, Ücret Bordrosu, Gider Pusulası, Sahte Belge.
GİRİŞ
Vergi hukuku alanında düzenlenmiş temel suç kategorisi olan kaçakçılığın en önemli bölümünü belge sahteciliği eylemleri oluşturmaktadır. 213
sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 359’uncu maddesinde düzenlenmiş
olan kaçakçılık suçları içinde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge düzenlenmesi ya da kullanılması eylemleri ayrı ayrı suç olarak tanımlanarak sonuçlarına ağır cezalar öngörülmüştür. (T.C.Yasalar, 1961)
Bu kapsamda, VUK kapsamında düzenlenmesi öngörülen belgelerden
biri olan ücret bordrosu da kaçakçılık suçunun oluşumuna elverişli bir
belge olmanın yanı sıra, kaçakçılık suçunun oluşumu bakımında özellik
arz etmektedir. Özellikle, hizmet ilişkisinin gerçeğe aykırı şekilde ücret
*

Vergi Başmüfettişi
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bordrosuna yansıtılması durumunda gündeme gelecek suç eyleminin nitelendirilmesi hassasiyet taşımaktadır. Örnek olarak, istihdam ilişkisine
ilişkin bordronun işveren tarafından gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi
VUK’un 359’uncu maddesindeki kaçakçılık suçları kapsamında değerlendirmesi gereken bir konu olmakla birlikte, gerçekte hizmeti bulunmayan
biri adına ücret bordrosunun meslek mensubu tarafından düzenlenmesi eylemi Yargıtay Kararlarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 294/2’nci
maddesi kapsamında resmi belgede sahtecilik yönünden değerlendirilebilmektedir. (T.C.Yasalar, 2004)
Bu durumun tam tersi noktasında ise, gerçek bir çalışma karşılığında
ödenilen net ücretler üzerinden vergi kesintisi ve sosyal güvenlik yükümlülüğünden kurtulmak için “ödül” vb. diğer açıklamalarla gider pusulası
düzenlenmesi gibi eylemler de kaçakçılık suçu kapsamında değerlendirilmeye muhtaçtır.
Bu nedenle, çalışmamızda, sahte ya da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
ücret bordrosu düzenleme eyleminin VUK’un 359’uncu maddesinde düzenlemiş olan kaçakçılık suçu ve TCK’nın ilgili ceza maddeleri kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
1. SAHTE/MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE 		
DÜZENLEME NEDENİYLE OLUŞAN KAÇAKÇILIK SUÇU
1.1. Genel Çerçeve
Vergi Hukuku’nda yükümlülerin suç oluşturan eylemleri VUK’un “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359’uncu maddesinde tanımlanmıştır.
VUK’un “Kaçakçılık Suçları Ve Cezaları” başlıklı 359’uncu maddesinde,
kaçakçılık suçları ve söz konusu suçlara verilecek cezalar, fiillerin ağırlık derecesine göre üç grupta toplanmıştır. Bu bağlamda, fiillerin ağırlık
derecesine göre üç farklı ceza uygulaması kapsamında kademeli bir yapı
oluşturulmuştur. Bu çerçevede, belgede sahtecilik suçlarına da işlenen eylemlerin ağırlık derecesine göre üç ayrı kategori içinde yer verilmiştir.
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VUK
Madde

Suç Teşkil Eden Eylem

Cezası

359/b

Vergi kanunları uyarınca düzenlenen belgelerin asıl
veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak
düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak

Üç yıldan
beş yıla
kadar hapis
cezası

359/c

359/a-2

VUK’a göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması
bulunan kişilerin basabileceği belgelerin Bakanlık
ile anlaşma olmadan basılması
Bakanlık ile anlaşması olmayan kişilerin bastığı
belgelerin bilerek kullanılması
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi
ve/veya kullanılması
Belgelerin tahrif edilmesi

İki yıldan
beş yıla
kadar hapis
cezası
On sekiz
aydan üç
yıla kadar
hapis cezası

1.2. Belgede Sahtecilik
VUK kapsamında en ağır ceza öngörülen vergi suçu kategorisi içinde
yer alan belgede sahtecilik eylemi; vergi kanunları uyarınca düzenlenen ve
saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya bu belgeleri kullanmaktır.
Kanunda yer verilen tanım uyarınca sahte belge gerçek bir muamele
veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. Sahte
belgenin tanımı dikkate alındığında suça konu eylemin düzenlenen belgede içerik yönünden yaratılan sakatlığa dayandığı anlaşılmaktadır. Nitekim,
üzerinde sahtecilik yapılan belgeler vergi sistemi tarafından tanınan ve
düzenlenme ya da kullanılma konusunda zorunluluk getirilen belgelerdir.
Buna bağlı olarak da vergi sisteminin şekli dayanağını oluşturan bu belgelerde içerik olarak sahtecilik yapılması durumunda bunların vergi ilişkisine
etkide bulunan belgeler olmaları nedeniyle tanımlanan suç ve cezası da
özellik arz etmektedir.
Öncelikle suçun oluşumu açısından suça konu olan bu belgeler öngörülen koşulları havi olarak düzenlenmekle ya da kullanılmakla vergi ilişkisi açısından hukuki sonuç ve etki doğuracak güçtedirler. Bu etkinin vergi
ilişkisini gerçeğe aykırı şekilde yönlendirme gayretiyle kullanılması vergi
hukukunda suç olarak nitelendirilmiştir. Vergi sistemiyle birlikte vergi hukukunun temel olarak gerçek durumu kavrama ilkesine yönelik önemli bir
tehdit oluşturan vergilendirme alanındaki belgede sahtecilik eylemleri için
VUK’ta oldukça ağır cezalar öngörülmüştür.
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Burada, vergilendirme alanında yapılan sahtecilik eyleminin belirli hususiyetleri ortaya çıkmaktadır. Vergi kanunlarına göre düzenlenmiş olan
belgenin sahte olarak değerlendirilmesinde önemli olan husus tüm usul ve
şekil kurallarına uyularak varlık kazandırılan belgenin içeriğinin gerçek
bir muamele ya da duruma dayanmaması yani içerik olarak gerçeği yansıtmamasıdır.
Sahte belge düzenleme veya kullanma suçuna ilişkin olarak üzerinde
durulması gereken önemli bir nokta belgenin niteliğidir. VUK’un 359’uncu
maddesinin suç olarak nitelendirdiği sahte ya da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ya da kullanılması eylemleri herhangi bir kâğıt
üzerinde değil vergi kanunlarının düzenleme zorunluluğu getirdiği ve
VUK’un öngördüğü şekil-usul unsurlarını havi disipline edilmiş belgeler
üzeride işlenebilir.
VUK’un 359’uncu maddesinde yer alan kaçakçılık suçları, genel itibariyle seçimlik hareketli suçlardır. Kanunun gösterdiği hareketlerden
herhangi birinin yapılması halinde suçun meydana geleceği hükmü söz
konusu ise seçimlik hareketli bir suç gündeme gelir. Seçimlik hareketli
suçun meydana gelebilmesi için yasada gösterilen hareketlerden bir tanesinin yapılması yeterlidir. (Alacakaptan, 1975, 47) Kaçakçılık suçu, VUK’un
359’uncu maddesinde sayılan hareketlerden biriyle işlenebilirler. Dolayısıyla, VUK’un 359’uncu maddesinin (b) fıkrasındaki suçun oluşumu için
vergi kanunları uyarınca düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin;
- asıl veya suretlerinin
- tamamen veya kısmen
- sahte olarak düzenlemesi veya bu (şekilde düzenlenen) belgelerin
kullanması
yeterlidir.
Suçun tanımlanmasında, kanuni tipiklik unsuru olarak vergi kanunları uyarınca düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi veya bu (şekilde düzenlenen) belgelerin kullanılması öngörülmüştür.
VUK’un 359’uncu maddesinde tanımlanmış olan sahte belge düzenleme
eylemi vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin kanunda
öngörülen usul ve şekil kurallarına uygun ve öngörülen zorunlu bilgileri
havi şekilde ancak asıl veya suretlerinin tamamen veya kısmen gerçeğe
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aykırı içerikle tanzim edilmesidir. Bu şekilde tüm usul ve şekil kurallarına
riayet edilerek sahte belgenin gerçek olmayan bir içerikle hukuki sonuç
doğuracak nitelikte vücut bulmasına ve maddi alemde varlık kazanmasına
neden olma eylemi sahte belge düzenleme suçunu teşkil eder.
Suçun oluşumu açısından belgenin aslında yapılan sahtecilik kadar suretinde yapılan eylem de aynı etkidedir. Ayrıca belgenin tamamen sahte
olarak düzenlenmesiyle kısmen sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşumu
açısından önem arz etmemektedir. Bir belge üzerinde gerçek muamele ya
da durumla birlikte gerçeğe aykırı bir muamele ya da duruma yer verilmesi belgede sahtecilik suçuna neden olacaktır. Örnek olarak, beyaz eşya
satışına konu faturada gerçek işlemle birlikte gerçek olmayan işlemlere
de yer verilmesi durumunda belgede yer verilen gerçek olmayan işlemler
nedeniyle belge sahte olarak düzenlenmiş sayılacaktır. Satılan buzdolabı
ile birlikte satılmadığı halde faturada yer verilen televizyon belgeyi sakatlayacaktır. Ancak, sadece satışa konu olan emtianın mahiyet ya da miktar
itibariyle farklı gösterilmesi durumunda ise belge sahte değil muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı sayılacaktır. Satılan buzdolabı yerine belgede televizyona yer verilmesi ya da bir adet satılan buzdolabı yerine üç adet buzdolabına
yer verilmesi belgeyi muhteviyatı itibariyle yanıltıcı hale getirecektir.
VUK’un 359’uncu maddesindeki eylemlerin kaçakçılık suçunu oluşturması bakımından seçimlik hareketler olduğu belirtilmiştir. Suçun meydana gelebilmesi için yasada gösterilen hareketlerden bir tanesinin yapılması yeterlidir. Bununla birlikte, Yargıtay’ın istikrar kazanmış içtihadına
göre failin bu hareketlerden birkaçını birden işlemesi durumunda ise fail
açısından tek bir suç değil birden fazla suç (kaçakçılık suçu) oluşacaktır. Bu konuda verilmiş olan bir Yargıtay Kararında 4369 sayılı Kanun ile
değişik 213 sayılı Kanun’un 359/b-l bendinde yaptırıma bağlanan “sahte
belge düzenlemek” ve “sahte belge kullanmak” suçlarının birbirinden ayrı
ve bağımsız suçlar olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2008)
Aynı dönemde hem sahte belge düzenleyen hem de kullanan fail açısından
tek bir suç değil birden fazla kaçakçılık suçu oluşacaktır.
Ayrıca sahte belgeyi düzenleyen ve kullanan taraflar açısından da
VUK’un 359’uncu maddesinin (b) bendindeki kaçakçılık suçu ayrı ayrı
oluşacaktır. Kaçakçılık suçu kapsamında sahte belgeyi düzenleyen ve kullanan tarafların her biri açısından tek bir suça iştirak söz konusu olmayıp
hem düzenleyen hem de kullanan için ayrı ayrı suçların oluşması gündeme
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gelmektedir. Aynı mükellefin düzenlediği sahte belgeyi kendisinin kullanması da iki ayrı suçun oluşmasını netice verir. Örnek olarak, gerçek usulde
vergiye tabi olmayan çiftçilerden alım yapan tüccarın düzenlemiş olduğu sahte müstahsil makbuzunu kayda konu ederek kullanması bu durumu
yansıtır. Aynı mükellef açısından hem sahte belge düzenleme hem de kullanma suçu oluşur.
VUK’un 359’uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendi uyarınca vergi
kanunlarına göre düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan
belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
1.3. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge
Belgenin sahte olarak düzenlenmesine ya da kullanılmasına göre bir basamak daha aşağıda görülen eylem belgenin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
olarak düzenlenmesi veya kullanılmasıdır. Bu eylemlerde de esasen belgede öze/içeriğe yönelik bir sahtecilik bulunmakla birlikte sahtecilik mutlak
değil izafidir. Bu durum kanunkoyucunun muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belgeyi tanımladığı hükümden ortaya çıkmaktadır.
VUK’un 359’uncu maddesi uyarınca muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele
veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir. Dolayısıyla bu tanımdan anlaşılacağı üzere muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (MİYB) hem konu hem de eylem türü bakımından çok
daha dar kapsamlıdır. Sahte belgeden farklı olarak MİYB’de yanıltıcılığa
konu gerçek bir durum ya da muamele bulunmaktadır. MİYB bu gerçek
muamele ya da duruma dayanmakla birlikte düzenlenen belge gerçek muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde
yansıtmaktadır.
MİYB esasen gerçek bir işleme dayanmakla birlikte içeriği itibariyle
gerçek durumdan sapmalar barındıran yanıltıcılık unsuru barındırmaktadır. Bu belgede vergiye konu işlem, muamele ya da durum gerçekleşmiş
şeklinden farklı bir içerikle gösterilmektedir. Bu farklılık belgeye aktarılan
muamele ya da durumun nicelik (miktar) veya nitelik (mahiyet) itibariyle
gerçeğe aykırı şekilde yansıtılmasıdır.
MİYB, sahte belgeye göre konusu ve alanı daha dar olan bir suç tipidir.
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Sahte belgede içerikte gösterilen muamele ya da durum tamamen hayali ve
gerçek dışı olmakla birlikte MİYB’de içerikte gösterilen muamele ya da
durum çarpıtılmaktadır. MİYB’de belge ile işlem arasındaki bağ tam anlamıyla kopmadığından yapılan sahtecilik daha hafif nitelikte görülmüştür.
Sahtecilik tam anlamıyla hayali bir işlemin belgeye aktarılması olmakla
birlikte yanıltıcılık durumunda ise var olan bir işlem belgeye sadece bir
boyutuyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtılmasıdır. Gerçekleşen belirli bir
durum ya da muamelenin mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı
olarak belgeye bağlanması durumunda, işlem halen takip edilebilmekte
ancak mahiyet ya da miktar boyutlarından birisi itibariyle görünümündeki
sahihliğini kaybetmektedir. Dolayısıyla, MİYB iki taraf arasında var olan
bir durum ya da muameleyi mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı
şekilde yansıtan belgedir. Bu unsurlardan sadece birindeki sakatlık belgenin MİYB olarak kabulünü gerektirir. Her ikisinin de (hem mahiyet hem de
miktarın) gerçeğe aykırı olarak belgeye yansıtılması durumunda ise belge
MİYB değil sahte belge olarak kabul edilecektir.
Burada önemli bir ayrıntı yer almaktadır. Belgenin sadece mahiyet ya
da miktar unsurlarının birindeki gerçeğe aykırılık durumunda mahiyetindeki sakatlık belgeyi yanıltıcı hale getirmektedir. İçerikteki muamele ya
da durum bir boyutuyla gerçeğe aykırı olmakla birlikte halen izlenebilir
niteliktedir. Ancak, belgenin hem mahiyet hem de miktar itibariyle gerçeğe aykırı olması durumunda belgenin yanıltıcılığı değil sahteliği gündeme
gelecektir.
Ayrıca, yapılmış olan gerçek muamele ya da var olan duruma karşın
belgenin içeriğinde gerçek muamele veya durumdan tamamen ayrı ve bağımsız içerikle sahte bir unsura yer verilmesi durumunda belge sahte olarak
değerlendirilecektir. Buradaki eylem farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Gerçek muamele belgeye aynen yansıtılmakla birlikte, bu gerçek muamelenin
yanına gerçek olmayan bir muamele eklenebilir. Burada, gerçek olmayan
muamele nedeniyle belge sahte nitelik kazanır. Aynı belgede gerçek muamele veya durumun mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı aktarılmasının yanı sıra tamamen hayali bir işleme de yer verilmesi durumunda
da belgede sahtelik ortaya çıkacaktır.
MİYB düzenlemek ya da kullanmak suçları da esasen sahte belgede
olduğu gibi vergi kanunlarına göre düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan belgeler üzerinde işlenebilir.
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Kullanma suçunu teşkil eden eylem, düzenlenmiş olan muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belgenin vergi ilişkisinde ve işlemlerinde yararlanmak
amacıyla işleme konulmasıdır. Bu eylem belgenin defterlere kaydedilmesi
şeklinde ortaya çıkabileceği gibi1 beyannamede indirime konu teşkil etmesi de olabilir.2
VUK’un 359’uncu maddesinin ilk fıkrasının (a) bendinin ikinci alt
bendi uyarınca vergi kanunlarına göre düzenlenen ve saklanma ve ibraz
mecburiyeti bulunan belgeleri muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
2. SAHTE/MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE
SUÇUNUN KONUSUNU OLUŞTURMASI BAKIMINDAN
KANUNDA SAYILMIŞ OLAN BELGELER
Vergi hukukunun şekil ve usul boyutu 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
düzenlenirken vergi sisteminin belge düzenine de bu kaynakta yer verilmiştir. VUK’un mükellefin ödevlerini düzenleyen 2’nci kitabının 3 kısmı vesikalara yani belgelere ayrılmıştır. Bu kısımda, mükelleflerin belge
düzenine ilişkin uymaları gereken kurallara yer verilirken düzenlenmesi
gereken belgelerin bir bölümü de doğrudan Kanunda açıklanmıştır. Bu
belgeler isim isim Kanunda sayılmış olmanın yanı sıra bu belgelerin ne
şekilde düzenlenecekleri (tanzim şekli), hangi bilgileri içerecekleri (muhteviyatları) ayrıca Kanunda hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, VUK’ta
faturanın tarifi (md. 229), faturanın şekli (md. 230) faturanın nizamı (md.
231), fatura kullanma mecburiyeti (md. 232), perakende satış vesikaları
(md. 233), gider pusulası (md. 234), müstahsil makbuzu (md. 235), serbest
meslek makbuzları (makbuz mecburiyeti, makbuz muhteviyatı md. 236237), ücretlere ait kayıt ve vesikalar (ücret bordrosu, bordro yerine geçen
vesikalar md. 238-239), diğer evrak ve vesikalar (taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler md. 240, muhabere evrakı md. 241, diğer vesikalar md.
242) düzenlenmiştir.
1 “Sahte olarak düzenlenmiş faturaların 1997 ve 1998 takvim yılları içerisinde defter ve
kayıtlara intikal ettirilerek gelir ve katma değer vergisinde kullanıldığının anlaşılmasına
göre…”, (Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2002b).
2 “1997 yılının 11. ve 12 dönemlerine ait sahte faturaların katma değer vergisinde kullanılmasından dolayı 11. aydaki faturalar nedeniyle suç tarihinin 26.12.1997, 12. aydaki
faturalar nedeniyle suç tarihinin 26.1.1998 olup, eylemin iki ayrı suçu oluşturduğu…”,
(Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2002a).
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Vergi ödevinin maddi boyutunun doğru ve sağlıklı bir şekilde kavranabilmesi için öngörülen şekli vergi ödevleri anlamlı bir bütün olarak vergi
sistemini teşkil etmektedir. Bu sistem maddi vergi ödevinde olduğu gibi
şekli vergi ödevinde de geçerli olan “kanunilik ilkesi” çerçevesinde temel
dayanak noktası olarak VUK kapsamında düzenlenmiştir. Vergi sisteminin
en önemli unsurlarından biri olan vergi ilişkisinde kullanılacak belgeler de
büyük ölçüde usul ve şekil yönü de gözetilerek VUK kapsamında isim isim
sayılmış ve tarif edilmiştir. VUK’un 359’uncu maddesinde tanımlanan sahtecilik suçlarının konusunu da esasen vergi kanunlarında (VUK’ta) sayılan
ve doğrudan vergi ilişkisine yönelik öngörülen bu belgeler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, doğrudan vergi kanunlarında tanımlanmış olmamakla
birlikte VUK’un 242’nci maddesinde olduğu gibi vergi hukuku tarafından
tanınan ve vergi ilişkisinde ispat amacıyla kullanılan diğer belgeler üzerinde yapılan sahtecilik eylemleri açısından VUK’un 359’uncu maddesi geçerli olmayacaktır. Özel hukuk ya da kamu hukukunun diğer alanlarındaki
hükümlere göre düzenlenmiş olan ve vergi hukuku alanında tevsik ya da ispat amacıyla kullanılan belgeler üzerinde yapılan sahtecilik eylemleri 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine3 göre cezalandırılacaktır. Bu
noktada, VUK’un 242’nci maddesinde “diğer vesikalar” başlığı altında belirtilen mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi
hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi
evrakı muhafaza ve ibraz zorunluluğu kapsamına alınmış olmakla birlikte
bu belgeler VUK’un 359’uncu maddesindeki eylemlere konu olacak nitelikte belge özelliği taşımamaktadırlar.
3 Resmi belgede sahtecilik
Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen,
gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge
niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.
Özel belgede sahtecilik
Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne
göre cezalandırılır.
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Doğrudan VUK kapsamında düzenlenmiş olan belgeler arasında yazımızın konusunu teşkil eden ücret bordrosu ve gider pusulası da yer almaktadır. Ücret bordrosu VUK’un 238’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna
göre, işverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya
mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle
diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri
için bordro tutulmaz. Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malümat yazılır.
• Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan işverenlerin tutacakları ücret
bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.);
• Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;
• Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);
• Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;
• Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.
Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafından gösterilir. Bir aya ait
bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese
sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.
İşverenler ücret bordrolarını, belirtilen esaslara uymak şartıyla diledikleri
şekilde tanzim edebilirler.
VUK’un 234’üncü maddesinde “gider pusulası” düzenlenmiştir. Buna
göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle
defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin
vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia
içinde tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider
pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu
belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider
pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş
ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlariyle soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva
eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana
tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.
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3. ÜCRET BORDROSU VE GİDER PUSULASI BAKIMINDAN
SAHTE/MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE
SUÇUNUN OLUŞUMU
Ücret bordrosu ve gider pusulası doğrudan VUK’ta düzenlenmiş belgeler olarak VUK’un 359’uncu maddesinde belirtilen belge sahteciliği
eylemleri nedeniyle kaçakçılık suçunun oluşumuna elverişlidirler. Bu noktada, ücret bordrosu ve gider pusulası açısından belge sahteciliği nedeniyle
kaçakçılık suçunun oluşumu için çalışmamızın ilk bölümünde yer verilen
unsurların varlığı gerekmektedir.
VUK’un 359’uncu maddesinin (b) fıkrasındaki belge sahteciliğine ilişkin suçun ücret bordrosu ve gider pusulası açısından oluşumu için vergi
kanunları uyarınca düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan
bu belgelerin;
• asıl veya suretlerinin,
• tamamen veya kısmen,
• sahte olarak düzenlemesi veya bu (şekilde düzenlenen) belgelerin kullanması
yeterlidir.
Ayrıca, ücret bordrosu ve gider pusulası açısından VUK’un 359’uncu
maddesinin (a)-2 fıkrasındaki muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma suçunun oluşumu için gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar
itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtacak ücret bordrosu ya da gider pusulasının düzenlenmesi veya bu nitelikte düzenlenmiş belgenin kullanılması gerekir.
Bu kapsamda, mükellef tarafından ücret bordrosunun asıl veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi veya bu (şekilde
düzenlenen) belgelerin kullanılması durumunda VUK’un 359’uncu maddesinin (b) fıkrasındaki sahte belge düzenleme veya kullanma suçu gündeme gelecektir. Bu noktada, mükellefin sahte ücret bordrosunu hem düzenlemesi hem de kullanması durumunda her iki eylem için ceza gerektiren
iki ayrı suç oluşacaktır. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2008) Örnek olarak,
mükellefin işçi çalıştırmamış olmasına karşın gerçekte istihdam etmediği
akrabası bay (E) için sahte ücret bordrosu düzenleyerek bu belgeyi kayıtlarına aktarması durumunda (belgenin giderleştirme işleminde kullanılmasında) hem sahte belge düzenlemek hem de kullanmak bakımından iki ayrı
kaçakçılık suçu oluşacaktır.
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Bunun dışında, gerçekte istihdam edilen işçiye ödenen ücret için ücret
bordrosu düzenlenmesi yerine gider pusulası düzenlenerek yapılan ödemenin “ödül” ya da “muhtelif hizmet” gibi adlarla belgelendirilmesi ve bu
belgenin kayıtlara aktarılması durumunda da hem sahte belge düzenlemek
hem de kullanmak bakımından iki ayrı kaçakçılık suçu oluşacaktır. Örnek
olarak spor kulübünün istihdam ettiği sporcuya ödediği ücret üzerinden
gerçekleştirmesi gereken vergi kesintisi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinden kurtulmak için istihdam ilişkisini perdelemek üzere ücret bordrosu yerine gider pusulası düzenlemesi ve kullanması durumunda iki ayrı
kaçakçılık suçu gündeme gelecektir. Bu nedenle, kayba uğratılan vergiler
3 kat vergi ziyaı uygulanmak suretiyle talep edilecek, mükellef uzlaşma
hakkından yararlanamayacak ve 2 ayrı kaçakçılık suçuyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Bu son örnekte, ücret ödemesini perdelemek üzere düzenlenen gider
pusulasının gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde
yansıttığından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı nitelikte olduğunun kabul
edilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Ancak, mahiyet veya miktar itibariyle
gerçeğe aykırı şekilde yansıtma nedeniyle bir belgenin muhteviyatı itibariyle gerçeğe aykırı sayılarak sahte belgeye göre daha düşük cezayı ilzam
etmesi imkanı, düzenlemeye konu işlemin söz konusu belgede yansıtılabilmesi ön koşulunu gerektirir. Diğer bir ifadeyle, ödenen ücret ancak ücret
bordrosu üzerinde gösterilebileceğinden ücret için farklı mahiyetle gider
pusulasının düzenlenmesi sahte belge suçunu teşkil edecektir.
Bu noktada, önemli bir ayrım olarak, mükellefin (işverenin) gerçekte
çalıştırdığı işçisinin yerine bir başkası adına ücret bordrosu düzenlemesi
durumu, ücret bordrosunun muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği açısından özellik arz eder. Nitekim, söz
konusu bordro gerçek bir muamele veya duruma dayanmakta, bu muamele
veya durum mahiyet (işçilik/istihdam) veya miktar (çalışma süresi/gün
sayısı) itibariyle gerçeğe uygun şekilde belgeye yansıtılmakta, ancak gerçekte çalışan yerine başka bir kişi adına düzenlenmektedir. Bu yönüyle
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin kanuni tanımı dikkate alındığında,
gerçekte çalışan işçinin yerine başkası adına düzenlenen ücret bordrosunun
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı nitelik taşıyıp taşımayacağı tereddütlüdür.
Ayrıca, daha yüksek ücretten çalıştırılmasına karşın çalışan kişinin as110
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gari ücret üzerinden ücret bordrosu düzenlenmesi eyleminde de belgenin
mahiyet (işçilik/istihdam) veya miktar (çalışma süresi/gün sayısı) itibariyle gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesi durumunda ne sahte ne de
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz. Buna karşın, ücret bordrosunun gerçekte çalışılan süreden farklı
şekilde düzenlenmesi durumunda ise miktar (çalışma süresi/gün sayısı)
itibariyle gerçeğe aykırılık oluşacağından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge niteliği gündeme gelecektir.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ya da
kullanılması suçlarının failinin mükellef olması zorunlu değildir. Öngörülen şekil ve usul unsurlarına haiz belgeler üzerinde mükellef dışında mükellefin bir çalışanı, muhasebecisi, vekili gibi diğer kişiler de suçu işleyebilir. Ayrıca, bu belgeleri bulmak, emaneten almak ya da çalmak şeklinde
farklı şekillerde temin eden kişiler de bunların sahte olarak düzenlenmesi
fiilini işleyebilir.
Bu noktada, suçun doğrudan mükellef (işveren) tarafından işlenmesi
ya da mükellefin (işverenin) talimatıyla çalışanı veya muhasebecisi tarafından işlenmesi durumunda olayın gerçekleşme biçimine göre, doğrudan
mükellefin fail olması (TCK md. 37/1) veya dolaylı faillik (TCK md. 37/2)
(Erdem, 2008) hükmü kapsamında eylemin cezai sonuçlarından sorumlu
olması gündeme gelir. Eylemin mükellefle (işverenle) birlikte çalışan ve/
veya meslek mensubunun iştirakiyle işlenmesi durumunda iştirak hükümleri uygulanır. (TCK md. 37-41 ve VUK md. 360)
Sahte/muhteviyatı belge düzenlenmesi ya da kullanılması eylemlerinin
mükellefin (işverenin) bilgisi ya da katılımı dışında doğrudan meslek mensubu tarafından işlenmesi durumunda ise suçun niteliği değişecektir. Bu
konu özellikle önem arz etmektedir. 3568 sayılı Kanunun “Görevle ilgili suçlar” başlıklı 47’nci maddesi uyarınca meslek mensupları, görevleri
sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin
niteliğine göre Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri
uyarınca cezalandırılırlar. (T.C. Yasalar, 1989)
Belirtilen hükümler dikkate alındığında, meslek mensubunun sahte ücret bordrosu düzenleyerek, gerçekte çalışması ilişkisi bulunmayan kişilere
sosyal güvenlik hakkı gibi imkanlardan yararlanma fırsatı sağlaması durumunda TCK’nın ceza hükümleri kapsamında cezalandırılması gündeme
gelecektir. Nitekim, Yargıtayın 11. Ceza Dairesi tarafından verilen bir kaKASIM - ARALIK 2013

111

MALİ

ÇÖZÜM

rarda4 serbest muhasebeci olan sanığın, işyerinde çalışmayan kişiler adına
çalışıyormuş gibi ücret bordrosu düzenleyip Sosyal Güvenlik Kurumuna
vermekten ibaret eyleminin, 3568 sayılı Kanununun 2-A maddesi kapsamındaki işlerden olması halinde aynı Yasanın 47’nci maddesi aracılığıyla
5237 sayılı TCK’nın 204/2’nci maddesine uyan suçu oluşturacağı belirtilmiştir. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2012 ve 2007) Dolayısıyla, meslek
mensubunun ücret bordrosu düzenleyip Sosyal Güvenlik Kurumuna verme eyleminin, 3568 sayılı Kanununun 2-A maddesi kapsamındaki işler
den kabul edilmesi durumunda, sahte ücret bordrosu düzenleme eylemi
resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Nitekim, TCK’nın “resmi
belgede sahtecilik” suçunu düzenleyen 204’üncü maddesinin 2’nci fıkrası
uyarınca görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte
olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi
kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
SONUÇ
Ücret bordrosu ve gider pusulası Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş
belgeler olarak VUK’un 359’uncu maddesinde tanımlanmış “kaçakçılık
suçları” kapsamında belirtilen belge sahteciliği eylemleri üzerinden kaçakçılık suçunun oluşumuna elverişlidirler. Uygulamada, özellikle “fatura” üzerine yoğunlaşmış olan kaçakçılık suçları, esasen ücret bordrosu ve
gider pusulası açısından da oldukça önem arz eden bir risk alanı oluşturmaktadır. Bu konuda Yargıtayın içtihadı da gözetildiğinde özellikle meslek
mensuplarının gerek bu belgelerin düzenlenmesinde gerek kullanımında
“kaçakçılık suçlarının” oluşması riskini bertaraf etmek için yazımızda belirtilen unsurlara dikkat etmeleri yararlı olacaktır.
4

“…işyerinde çalışmadıkları halde fiilen çalışıyormuş gibi 1995, 1998 ve 1999
yıllarında işe giriş bildirgesi ve dönem bordrolarını katılan kuruma verdiğinin
iddia olunması karşısında, eylemin sübutu halinde sanık İsmail’in fiilinin 3568
sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’nun 47. maddesi aracılığıyla 765 Sayılı TCK. nun 339/1, diğer sanıkların fiillerinin ise 765 Sayılı TCK. nun 64. maddesi aracılığıyla 339/1. madde fıkrasındaki suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir görevinin üst
dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi
gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması”
112
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UYGULAYICI GÖZÜYLE UFRS UYGULAMALARINDA
DENETÇININ DESTEKLEYICI/TAMAMLAYICI ROLÜ
Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU*
Öz
Bu çalışmada amaç, bağımsız denetim süreçlerinin içinde yer alan süreç sahiplerinin UFRS kapsamında rolü ve etkilerini analiz etmektir. Bu
çerçevede bağımsız denetimin kurumsal yönetim uygulamalarıyla ilişkisi
ortaya konmuştur. Kurumsallaşma bağlamında da bağımsız denetim faaliyetlerinin işlevi, katkısı ile şeffaflaşmaya dönük etkinliği ele alınmıştır.
Türkiye uygulamasında bağımsız denetimin genel denetim ortamındaki
konumu değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Bağımsız Denetim, Gerçeğe Uygun Değer, Raporlama Modeli, Kurumsal Yönetim
1. Giriş
Kurumsal yönetim kavramı, bir olgu olarak literatürde kurumların nasıl yönetildiği ve kontrol edildiği ile ilgili karar alma süreçlerini, hesap
verebilirlik ve izleme temelinde şeffaflığın önemli bilgi aracı olarak ele
almaktadır. Bundan dolayı kurumsal yönetim uygulamaları önemli bir bilgi kaynağı olarak önem kazanmaktadır. Kurumsal yönetim sürecinde iki
temel unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki, yönetimin gözetim ve izleme
performansı ile ilgili olgunluk düzeyini ifade eden kurumsallaşma derecesidir. İkincisi ise, yönetimin ve paydaşların faaliyetlerinin standartlara ve
mevzuata uygunluğunu güvence altına alan hesap verebilirlik derecesidir
(Navajyoti ve Das, 2009).
Kurumsal yönetim aynı zamanda hissedarlar ile vekilleri arasındaki
ilişkilerin düzenlenmesinde ve problemlerin çözümünde (principal-agent
problem) (Marianne, 2009) bir stratejik yönetim tekniğidir. Hissedarlar
hisse değerlerindeki artıştan elde etmeyi bekledikleri getirilerin maksimizasyonu ile ilgili iken, profesyonel yöneticiler (vekil) kişisel menfaatlerine
ve şirketin büyümesine öncelik vermektedir. Ancak her hissedarın şirket
*
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yönetimine katılmadığı ve temsil edilmediği dikkate alınırsa, ortak ve yöneticiler arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.
Bağımsız denetim sisteminin kurumsallaştırılması belirtilen hissedar ile
vekil arasındaki menfaat çatışmasının ortadan kaldırılmasına yönelik bir
mekanizma olarak düşünülmüştür. Bağımsız denetim mekanizması özellikle çok ortaklı ve halka açık şirketlerin profesyonel yöneticilerinin hesap
verebilirliğini artıran ve standartların oluşmasına yönelik öneriler sunarak sermaye piyasalarının kurumsallaşmasını desteklemektedir. Bağımsız
denetçiler muhasebe standartlarının eksiksiz uygulanmasında ve finansal
tablolara yönelik ortaya çıkabilecek manipülatif işlemlerin önlenmesinde
önemli rol oynamaktadır.
Finansal tabloların bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi, özellikle profesyonel yöneticilerin hissedarlara ve paydaşlara karşı hesap verebilirliğini sağlamak üzere kullanılan önemli bir araçtır. Aynı zamanda,
bağımsız denetçilerin denetlediği finansal tabloların gerçeği yansıttığına
yönelik hissedarlara ve paydaşlara sunduğu raporlar, profesyonel yöneticilerin kurumsal yönetim ilkelerine göre faaliyet gösterip göstermediği konusunda bir gösterge niteliği taşımaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde
bağımsız denetim standartları olan objektiflik, bağımsızlık ve bütünlük ilkeleri bağımsız denetçilerin bu görevi yerine getirirken kamuoyuna makul
güvence sağlamaktadır. Bu sürecin etkinliği, bağımsız denetçilerin denetim standartlarına uyumunun yanında, ilgili kurumların denetim komitelerinin işlevsel olmasına bağlıdır (Vitols, 1995). Denetim komiteleri sadece
iyi kurumsal yönetişimin kurum içinde izlenmesinden sorumlu değil, aynı
zamanda yönetimin tüm denetçileriyle (iç denetim ve bağımsız denetim)
olan iletişiminde önemli bir köprü vazifesi üstlenmektedir.
Bağımsız denetimin etkinliğini görünür kılmak üzere iki temel standarda bu kapsamda yer vermek gereklidir. Bunlar sırasıyla denetimin icrası
ve icranın sonuçlarının belirlenen standartlara göre sunumudur. Bu husus
kurumsal yönetim uyumu yanında yatırımcıların korunması açısından da
önemlidir.
Hopt (2002) kurumsallaşmanın geliştirilmesi için bu sürece aracıların
(intermediaries) dahil olması gerektiğini belirtmektedir. Bu aracılığı yapacak en uygun mekanizmanın bağımsız denetçiler olduğunu savunmaktadır. Ek olarak, Yönetim Kurulunun performansının değerlendirilmesinde
ve izlenmesinde Bağımsız denetçilerin en önemli kontrol mekanizmasını
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oluşturacağını ifade etmektedir. Bu yaklaşımda özellikle Sarbanes Oxley
Yasası (2002) (Green, 2005) sonrası bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin
ayrıştırılması gerekliliği, gerekçeleriyle ile birlikte ortaya konmuştur. Bu
süreçte iç denetim bir risk yönetim mekanizması olarak öne çıkarken, bağımsız denetim şirketlerin mali değerinin piyasa göre en iyi bir yaklaşımla
tespit edilmesine yönelik bir teknik olmaktadır.
2. Gerçeğe Uygun Değerin Tespitine Yönelik Bir Yaklaşım Olarak 		
Bağımsız Denetim
UFRS uygulamaları açısından gerçeğe uygun değerin belirlenmesi ve
ölçümünün yapılması bağımsız denetimin etkinliğini belirleyici rol oynamaktadır. Özellikle pratikte karmaşık finansal ürünlerin değerlemesinin
ve uygun muhasebe kayıtlarının yapılmasında zorluklar yaşanmaktadır.
Muhasebe standartları açısından değerleme ve maliyetleri belirleme işlemlerinde muhasebe kayıtlarının anlaşılabilirliği, kıyaslanabilirliği, tahmin
edilebilirliği, uygun hesaplarda sunumu ve geçerliliği kritik önem taşımaktadır. Finansal tabloların güvenilirliğini doğrudan etkileyen bu konularda
bağımsız denetçiler gerekli detay inceleme ve kontrol testlerini uygulayarak kanaat oluşturmaktadır. Literatürde gerçeğe uygun değer yaklaşımı
bu yönüyle sadece muhasebe standartları açısından değil, aynı zamanda
Finans Teorisi- Etkin Piyasalar Hipotezi (efficient markets hypothesis)
(Malkiel, 2003, 59) ve sermaye piyasaları açısından da önemli bilgiler sağlamaktadır. Finansal tabloların gerçeğe uygun değeri yansıtması kuralına,
finans teorisinin de temel inceleme konularından birisi olan bilanço dışı
işlemlerin değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi örnek olarak verilebilir.
Kirkpatrick (2009) piyasaların etkinliğinin azaldığı durumlarda gerçeğe
uygun değeri belirlemenin zorluklarını ortaya koymaktadır. Özellikle gelişmekte olan piyasalarda sermaye piyasalarının yeterli derinliğe ve göstergelere sahip olmaması nedeniyle gerçeğe uygun değerin belirsizlikler taşıyabileceğini vurgulamaktadır. Küresel finansal krizin temelinde de hatalı
finansal araç fiyatlamaların etkileri geniş kitleleri etkilemiştir. UFRS uygulamalarının bu yönüyle piyasaların istikrarı açısından da önemli kontrol
mekanizması olarak ele alınması gerekmektedir. Bunun için standartlara
ihtiyaç vardır. Bağımsız denetim için en önemli standartlar Raporlama konusunda getirilen kurallardır. Raporlamaların kapsaması gereken standart-
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lar bu konudaki modelleri ifade eder. Bu kapsamda Raporlama standartları
konusundaki modeller, standartlarda yer alması gereken kuralları belirtir.
Bu kurallar her bir ülkenin hukuk ve muhasebe standartlarına göre farklı
biçimde tanımlanabilir. Ancak Raporlama modellerindeki bulunması gereken unsurlar söz konusu ülke koşullarına göre düzenlenmelidir.
3. Bağımsız Denetim Raporlama Modeli
Bağımsız denetim raporlarının temel işlevleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Mock ve ötekiler, 2012) :
1. Makul güvence sağlamak
2. Bağımsız görüş sunmak
3. Finansal tablolardaki hileleri ortaya koymak
4. Finansal tabloları uluslar arası raporlama standartlarına uygun olarak
sunmak
5. Finansal tabloların hazırlanma ve sunum sürecinde görev alan yönetimin değerlendirmesi ve hesap verebilirliğini sağlamak
6. Finansal bilgiler dışında diğer finansal olmayan önemli bilgileri ortaya koymaktır.
Denetim raporlarında yer alan bilgiler ile tüm kullanıcıların istekleri
arasında son dönemde tartışmaya açılan önemli uyumsuzluklar söz konusu
olmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere küresel düzeyde çalışmalar
devam etmektedir ve ilgili otoriteler tarafından ( PCAOB- Public Company
Accounting Oversight Board ve IAASB- International Auditing Accounting Standards Board) öneriler geliştirilmektedir. Center for Audit Quality
(2011) bağımsız denetçilerin değişen rolü üzerine bir rapor hazırlamıştır.
Söz konusu raporda paydaşların görüşleri analiz edilerek bağımsız denetçileri nasıl algıladıkları araştırılmıştır. Buna göre, bağımsız denetçilerin
gerekli olduğu ve görevlerine devam etmeleri yönünde sonuç ortaya konmuştur.
Bununla birlikte Gray ve diğerleri (2011) tarafından yapılan bir çalışmada ise, bağımsız denetim raporlarının yeterliliği tartışılmaktadır. Burada
bağımsız denetim raporlarında gelişmeye açık alanlar belirlenerek ihtiyaçlar açıklanmıştır. Özellikle raporların bulgularının açık olmadığı (clear),
makul güvence sunmada yetersiz kaldığı ve örnekleme yöntemlerinin tam
olarak anlaşılamadığı belirtilmiştir. Bir bağımsız denetim raporu hakkında
kanaat oluşturmak için denetçi görüşünü (audit opinion) okumanın yeterli
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olmadığı vurgulanarak tüm raporu (auditor report) okuduktan sonra durum
analizi yapabildikleri belirtilmiştir. Porter ve diğerlerinin (2009) yaptıkları analizde de benzer sonuçlar tartışılmakta olup, yatırımcıların İngiltere ve Yeni Zelanda piyasalarında bağımsız denetim raporunda denetçi
görüşünü %47 oranında okuma gereği duymadıkları belirlenmiştir. CFA
Institute (2010) tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre yatırımcıların %94’ünün bağımsız denetim raporlarında daha fazla bilgi olması
için istekte bulundukları, %60’ı denetim süreci hakkında açıklayıcı bilgi
olması, %72’si denetçi bağımsızlığının açıklanmasını, %66’sı ise denetim
raporlarında sunulan makul güvence düzeyinin açıklanmasını istediklerini
belirtmektedir.
4. Denetim Raporlarında Yer Alan İç Kontrole Yönelik Görüşler
Bağımsız denetçilerin iç kontrol sistemlerinin işlevselliğine yönelik
yaptıkları yorumlar şirketlerin risk yönetim süreçlerini etkinleştirmekte
ve onların sürdürülebilir bir süreçte olmalarını belirleyici olabilmektedir.
Bu durum finansal krizler dikkate alındığında, ekonominin sistemik risklerinin yönetilmesi için önemli bir araç olmaktadır. Scheneider ve Church
(2008) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bankacılık sistemine kredi
başvurularının değerlendirilmesinde bağımsız denetim raporunda yer alan
iç kontrol bilgilerinin karar alma sürecinde belirleyici olduğu vurgulanmaktadır.
Scheneider (2009)’a göre iç kontrol konusunda denetim raporundaki
bilgilerin profesyonel olmayan yatırımcılar tarafından fazla dikkate alınmadığı gözlenmiştir. Shelton ve Whittington (2008) tarafından yapılan bir
çalışmada, eğer denetçi görüşü olumsuz olarak yer alıyorsa iç kontrol konusunda yapılan açıklamaların dikkate alındığı değerlendirilmektedir. Bu
bilginin yatırımcılar tarafından ilgili kurumun risk düzeyini algılamasında
etkili olduğu vurgulanmaktadır.
De Franco ve diğerleri (2005), Cheng ve diğerleri (2006) ile Beneish
ve diğerleri (2007) tarafından piyasalarda iç kontrol zaafiyetinin nasıl algılandığı (market reaction) analiz edilmiştir. De Franco ve diğerleri (2005)
çalışmasında piyasanın iç kontrol sistemlerindeki zayıflığı negatif olarak
değerlendirdiği tespit edilmiştir. Cheng ve diğerleri (2006) çalışmasında
iç kontrol sistemindeki zayıflığın ve etkinsizliğin giderilmesine yönelik
yer alan yönetici beyanı bir dönemi aşıyorsa, olumsuz algılandığını ortaya
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koymuştur. Beneish ve diğerleri (2007) tarafından yapılan çalışmada ise, iç
kontrol alanındaki bilgilerin yatırımcılar tarafından dikkate alınmadığını
belirtmektedir. Ancak bunun temel nedeni bağımsız denetime yönelik güvendir. Bu açıdan bağımsız denetim sistemi güvence fonksiyonunu yerine
getirmektedir. Nitekim McConomy (1998) ile Clarkson (2000) çalışmalarında finansal tablolarda yer alan kazançların gerçeğe uygunluğuna yönelik sağlanan güvence bilgisinin özellikle halka açılma sürecindeki şirketler
açısından önemli bir gösterge olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte,
Bedard ve diğerleri (2010) finansal tablolardaki kazançlara ilişkin bilginin
piyasa tarafından daha güvenilir olduğu yönünde bir algı oluşturmadığını
savunmaktadır.
5. Türkiye İçin Mevcut Durum Analizi ve Öneriler
Genel olarak bağımsız denetim yalnızca bir finansal denetim süreci değildir. Uluslararası uygulamalar açısından bağımsız denetim raporları şirketlerin tüm finansal ve finansal olmayan risklerini kapsamaktadır. Türkiye
uygulaması açısından bağımsız denetim bir finansal denetim mekanizması
gibi algılanmaktadır. Türkiye’deki ilgili düzenlemeler bu yönde olmamasına rağmen bağımsız denetim sisteminin uygulanması vergi denetimi ile
iç içe geçmiştir. Bu durum her bir denetim sürecinin iç içe geçmesine bağlı
olarak literatürdeki “menfaat çatışması”nın (Conflict of interest) nedeni
olabilmektedir. Bu durum temel amacı ortakların haklarının korunması
için güvence hizmeti olan bağımsız denetçiliği de, vergiyle ilgili bir sürece götürmüştür. Bu açıdan bağımsız denetim ile ilgili düzenlemelerde söz
konusu algı alışkanlığını ortadan kaldıracak yeni kavram ve olgulara ihtiyaç bulunmaktadır. Uluslararası standartlar ve Yeni Türk Ticaret Kanunu
(YTTK) bu algı alışkanlığını ne yazık ki değiştirememiştir. Bunun temel
nedeni, bağımsız denetim sürecinde yer alan süreç sahiplerinin yeniliklere
yönelik kapalı olmasıdır.
6. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Küresel iş ortamında uluslar arası rekabetin önemi artmıştır. Bu ortamda özellikle şirketlerde gözlemlenen dikey ve yatay birleşmelerle yeni bir
süreç ortaya çıkmıştır. Bu süreçte kurumsal yönetim ve kurumsallaşmaya
yönelik uygulamalar önem kazanmaktadır. Hatta bu uygulamalar kurumsal
anlamda rekabet gücünün yeni bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu
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göstergeler şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarıyla birlikte anlamlı
hale gelmektedir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarının etkin bir
şekilde uygulanması bağımsız denetim sistemine bağlıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bağımsız denetim sisteminin etkinliği sermaye piyasalarının gelişmesine en önemli katkı yapacak bir araç olmaktadır. Bununla
birlikte, uluslar arası standartların bu sistem aracılığıyla uygulamaya geçmesi, ülkelerin kurumsallaşma derecesini de artırmaktadır. Yukarıda belirtilen sonuçların ortaya çıkması süreç sahibi olan denetçilerin yapmış oldukları faaliyetler konusunda önemli bir bilince sahip olmalarına bağlıdır.
Türkiye’de bağımsız denetim uygulamaları vergi denetimi ve iç denetim
süreçleriyle iç içe geçmiş durumdadır. Uygulamada farklılıklar olsa bile,
söz konusu denetim faaliyetlerinin bir birinden farklılaştığı ve hangi noktalarda önemli olduğu dikkate alınmamaktadır. YTTK ile birlikte iç denetim sürecinin yasal bir temele oturtulması, söz konusu denetim faaliyetleri
arasındaki çakışmayı ortadan kaldıracaktır. Ancak, uygulamada kurumsal
temelde vergi denetimi ile bağımsız denetim arasındaki uygulayıcılar yönünden var olan ilişki, Türkiye’nin uluslararası standartların uygulanması
konusunda elini zayıflatan ve çözüm bekleyen önemli bir süreçtir.
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KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI,
MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER
İbrahim ERCAN*
1- GİRİŞ
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun(T.C.Yasalar, 1961)
Mükerrer 242’nci maddesi ile, Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt
ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması
gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi
iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının
gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek
olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya
ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde
elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye
yetkili kılınmıştır.
Ayrıca, söz konusu maddede, 213 sayılı VUK ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara
ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu
hükme bağlanmıştır.
Bununla birlikte, VUK’un mükerrer 257’nci maddesinde, Maliye
Bakanlığı’nın bu Kanuna göre, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter,
kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt
araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda
izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığı’nda veya muhafaza etmekle görev*

Vergi Müfettişi
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lendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu, yine aynı maddede,
Maliye Bakanlığı’nın VUK’un 149’uncu maddesine göre devamlı bilgi
vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç
ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye
veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında
uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit
etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef
grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ilişkin usul ve
esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
Bu doğrultuda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca,
213 sayılı VUK ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(T.C.Yasalar, 2011)
uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği(Maliye Bakanlığı ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2011) yayımlanmış, ayrıca, Maliye Bakanlığı, elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 397
Sıra No’lu VUK Genel Tebliğini(Maliye Bakanlığı, 2010), mükelleflerin
elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesine yönelik olarak 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğini (Maliye Bakanlığı, 2012) yayımlamıştır.
Bununla birlikte, vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere
uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 431 Sıra No’lu VUK Genel
Tebliği (Maliye Bakanlığı, 2013) yayınlanmış ve kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine dair usul ve esasları
belirlemiştir. Bu yazımızda, söz konusu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar
doğrultusunda, kayıtların elektronik ortamda oluşturması gereken mükellefler ile, oluşturmaları, muhafaza ve ibraz etmeleri gereken kayıtlara değinilecektir.

126

KASIM - ARALIK 2013

MALİ

ÇÖZÜM

2. KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI,
MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER
Yayınlanmış olan 431 Sıra No.lu Tebliğ’de kayıtlarını elektronik ortamda oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorunda olan mükellefler aşağıdaki sıralanmıştır.
a) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I)
sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti
olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar;
-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye
teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip
olanlar,
-4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama,
toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
-5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B
cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak,
-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki
Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,
-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,
-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan
Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren
gerçek ve tüzel kişiler.
Bu doğrultuda, ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste (petrol ve
petrol türevi ürünler) kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile, ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi yukarıda sayılan Petrol Piyasası Kanunu, Doğal
Gaz Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında, bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar kayıtlarını elektronik ortamda
oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.
Ancak, yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunsalar dahi, 5018 sayılı
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Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası
kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar kayıtlarını elektronik ortamda oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorunda değildirler.
3. KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI,
MUHAFAZASI VE İBRAZI
3.1. Kayıtların Oluşturulması
Yazımızın önceki bölümünde belirttiğimiz kayıtlarını elektronik ortamda oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorunda olan mükelleflerin, kayıtlarını elektronik ortamda oluşturmak ve ibraz edilmek üzere yine elektronik ortamda muhafaza etmeleri gerekmektedir.
Söz konusu mükellefler, 431 Sıra No.lu Tebliğ ekinde belirlenen konulara ilişkin kayıtlarını, yine Tebliğ ekinde belirlenen asgari içeriğe sahip olacak şekilde ve yasal defterlerin tutulduğu para birimini kullanılarak
oluşturmak zorundadırlar. Yasal defterlerin Türk Lirası cinsinden tutulması zorunludur. Ancak, bazı mükellefler belirlenen kriterlere haiz olmak şartıyla defterlerini yabancı para cinsinden tutabilmektedirler. Bu durum da,
mükellefler yasal defterlerini hangi para biriminden tutuyorlarsa elektronik
ortamdaki kayıtlarını da aynı para biriminden oluşturmak zorundadırlar.
Bununla birlikte, mükellefler, ihtiyaç duymaları halinde söz konusu kayıtlara, Tebliğ ekinde belirlenen asgari içeriğe ilave bilgiler de ekleyebilirler.
Mükelleflerin kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini, işlemlerin yasal
defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamaları gerekir. Yasal deftere
kaydedilen işleme ilişkin kayıtlar da bir anlamda elektronik ortamda oluşturulmuş olacaktır.
Mükelleflerin elektronik ortamda oluşturmak zorunda olduğu ve 431
Sıra No.lu Tebliğ ekinde belirlenen asgari kayıt saklama gereksinimi belirlenen konulara değinecek olursak;
Satış kayıtları
- Satılan mal veya sunulan hizmetler dolayısıyla (iadeler dâhil) düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlar,
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- Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili
olarak oluşturulacak kayıtlar,
Alış kayıtları
- Temin edilen mal veya hizmetler dolayısıyla (iadeler dahil) alınan fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlar,
- Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili
olarak oluşturulacak kayıtlar,
Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları
- Dönem başı ve dönem sonu mal (ilk madde malzeme, yarı mamul,
mamul, ara girdi ve ticari mal) mevcutlarına ilişkin kayıtlar,
İthalat kayıtları
- İthalat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlar,
İhracat kayıtları
- İhracat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlar,
Üretim kayıtları
- Gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin, envanter ve randıman teknikleri kullanılarak kontrolüne yönelik olmak üzere oluşturulacak kayıtlar,
- Üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullere ait kayıtlar,
Yukarıda sıralanan konulara ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda,
asgari olarak bulunması gereken unsurlara Tebliğ ekinde ayrıntılı olarak
yer verilmiştir.
3.2. Kayıtların Muhafazası Ve İbrazı
Kayıtlarını elektronik ortamda oluşturan mükelleflerin kayıtlarını, vergi kanunları çerçevesinde istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmeleri zorunludur.
Mükelleflerce oluşturulan kayıtlara ilişkin her türlü dosya, veritabanı
dosyası, saklama ortamı ve görüntüleme araçları muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün kapsamındadır.
Mükelleflerin, elektronik kayıtları, istenildiğinde kolaylıkla erişilebilir,
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anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntülenebilir ve okunabilir kağıt
baskılar üretebilecek nitelikte muhafaza etmeleri gerekmektedir.
Muhafaza ve ibraz işleminin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması
zorunludur. Elektronik ortamda oluşturulan kayıtların muhafazası, mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde gerçekleştirilir.
Mükellefler, kayıtlara ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine, ilgili bilgi sistem veya sistemlerinin bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi
için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziki imkanı (uygun donanım ve
yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak
zorundadırlar.
Mükellefler, elektronik kayıtların oluşturulması sırasında kullanılan
bilgi işlem sistemlerinin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi ile ilgili her türlü önlemi almak zorundadırlar.
3.3. Sorumluluk Ve Ceza Uygulaması
Elektronik ortamda oluşturulan kayıtlarda yer alması gereken asgari
unsurlar ile, söz konusu kayıtların elektronik ortamda muhafazası ve istenildiğinde ibrazına ilişkin olarak 431 Sıra No.lu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, 213 sayılı VUK’un ceza hükümleri
uygulanacaktır.
Bu kapsamda, kayıtlarını elektronik ortamda oluşturan ve muhafaza
eden mükelleflerden söz konusu kayıtların elektronik ortamda ibrazı Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesine yetkili olanlarca talep edilmesi ve
ancak mükelleflerce söz konusu kayıtların ibraz edilmemesi halinde, bu
mükellefler hem 213 sayılı VUK’un mükerrer 355’inci maddesinde düzenlenmiş olan özel usulsüzlük cezası ve hem de 359’uncu maddede düzenlenmiş olan “gizleme fiili”ni işlediği kabul edilerek kaçakçılık suç ve
cezasıyla karşı karşıya geleceklerdir.
4- SONUÇ
Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine dair usul ve esaslara yönelik 431 Sıra No.lu
Genel Tebliğ yayınlamıştır.
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Söz konusu Tebliğ ile, ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste (petrol ve petrol türevi ürünler) kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile,
ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi yukarıda sayılan Petrol Piyasası Kanunu,
Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu kapsamında, bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama, ithalat ve ihracat
lisanslarından herhangi birisine sahip olanlara, kayıtlarını elektronik ortamda oluşturma, muhafaza ve ibraz etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu
mükellefler, 431 Sıra No.lu Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtlarını, elektronik ortamda oluşturmak
ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek
zorundadırlar.
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6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA
YER ALAN CEZAİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİ VE
YAPTIRIMLARI
Serbay MORAY*
Öz
Anayasa’nın 172.maddesinde devlete, tüketicileri koruyucu tedbirleri
alma görevi verilmiştir. Dolayısıyla tüketicinin korunması kavramı, gücünü anayasadan almaktadır. 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ile ilk kez tüketici hakları özel yasayla koruma
altına alınmış bulunmaktadır. Tüketicinin korunması ile ilgili düzenlemeler sadece tüketiciyi değil, belli standartta ve kalitede mal ve hizmet üretimini sağladığı için aynı zamanda üreticileri ve ülke ekonomisini de etkilemektedir. 1995 yılında yürürlüğe giren kanunda 2003 yılında birtakım
değişiklikler yapılmış ve tüketiciye yeni haklar sağlanmıştır. Ancak sürekli
değişen ve gelişen ticaret anlayışıyla birlikte firmaların satış teknikleri de
değişikliklere uğramıştır. Ortaya çıkan bu değişiklikler ile birlikte tüketici haklarının kapsamının genişletilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Buradan
hareketle tüm hane halklarını yakından ilgilendiren 4077 sayılı tüketici
kanunu günün ihtiyaçları ve gereklilikleri doğrultusunda revize edilmiştir.
Kapsamlı yeniliklerle birlikte 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında
kanun 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
ticari hayatta yerini almıştır.
I-GİRİŞ
Başta 76 milyon tüketici olmak üzere, tüm imalat ve ithalat sektörünü,
mal tedariki sağlayan esnaf ve tacirleri ilgilendiren yeni tüketici kanunu,
birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. 6502 sayılı kanunda getirilen
düzenlemelere uyulmaması hallerinin ve cezai yükümlülüklerin neler olduğu açıkça düzenlenmiştir.
Bu çalışmamızda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nda
cezai sorumluluk başlığı altında yer alan fiillerin neler olduğu ile bu fiil*
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lerin işlenmesi halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında, gerçek ve tüzel
kişi tacirlerin dikkatini çekmek ve değerli okuyucuları bilgilendirmek adına açıklamalara yer verilecektir.
II-KANUNA AYKIRI FİİLLER VE MÜEYYİDELERİ
1- Aşağıda yer verilen fiillerin işlenmesi durumunda, aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır:
a-Genel Esaslara Aykırılık(TK. Md. 4)
Kanunda yazılı olarak öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler on
iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir
bir şekilde düzenlenmelidir. Bunların bir nüshası tüketiciye verilmelidir.
Sözleşmede bulunması gereken bu şartlardan birinin olmaması halinde bu
eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhal giderilmelidir.
Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilememektedir. Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet
kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir
bedel talep edilemeyecektir.
Düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü
ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde
yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla
kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına
uygun şekilde verilmelidir. Öte yandan, temerrüt hali de dahil olmak üzere,
tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır.
b-Satıştan Kaçınma(TK. Md. 6)
Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir
yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamayacaktır. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep
yoksa bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafın134

KASIM - ARALIK 2013

MALİ

ÇÖZÜM

dan belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya
hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.
c-Tüketiciye Sipariş Edilmeyen Mal veya Hizmetin
Gönderilmesi (TK. Md. 7)
Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması
durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde,
tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
d-Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı
Konusunda Bilgilendirilmemesi(TK. Md. 18/1)
Tüketicinin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkı mevcuttur. Buna
göre, tüketici 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai
şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayabilir. Ayrıca sağlayıcı veya satıcı, cayma hakkı olduğu konusunda tüketiciyi bilgilendirmekle
yükümlüdür.
e-Taksitle Satış Sözleşmesinde Temerrüt Halinin İhlali
(TK. Md. 19/1)
Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde
düşmesi durumunda, satıcı
veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı
tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş
olması, tüketicinin de kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini
izleyen en az iki taksiti veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir
taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek
muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.
f- Alınan Faiz ve Komisyonun Erken Ödemede İndirim Konusu
Yapılmaması (TK. Md. 20)
Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi
gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki
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durumda da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda
ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla
yükümlüdür.
g-Tüketici Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik Hükümlerine
Uyulmaması(TK. Md. 21)
Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye
teslim etmeyi üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeler için; zorunlu içerik, cayma hakkı, erken ödeme ile
tüketici ve satıcının hak ve yükümlülükleri çıkarılacak olan yönetmelik ile
belirlenecektir. Dolayısıyla bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekmektedir.
h-Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yapılmaması(TK. Md. 23, 33)
Tüketicilere kredi verenin, teklif edilen kredi sözleşmesi koşullarını
içeren bilgi formunu sözleşmenin kurulmasından önce vermesi gerekmektedir. Konut finansmanı kuruluşları için de kanunda aynı yükümlülük öngörülmüştür.
ı-Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve Yapılan Değişikliklerin Tüketiciye Bildirilmemesi(TK. Md. 26)
Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilemez. Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde ise faiz oranında değişiklik
yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak
bildirilmesi zorunludur.
i-Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Bağlı Kredi Hükümlerine
Uyulmaması(TK. Md. 30)
Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve
buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi halinde, bağlı kredi sözleşmesi herhangi bir tazminat veya cezai şart
ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona ermektedir.
Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa
edilmediği hallerde, tüketicinin bedelden indirim hakkını kullanması halinde bağlı kredi de bu oranda indirilmelidir ve ödeme planı buna göre
değiştirilmelidir.
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j-Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Bağlı Kredi Hükümlerinin
İhlali (TK. Md. 35)
Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin seçimlik haklarından birini kullanması halinde, satıcı
ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumludur. Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu konutun teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim
edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 1
yıldır.
k-Mesafeli Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranılması
(TK. Md. 48,49)
Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir
teklifi kabul etmeden önce ödeme yükümlülüğü altına gireceği konu hakkında satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmelidir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaşmasından itibaren taahhüt edilen süre içerisinde edimini yerine getirmelidir. Mal satışlarında bu süre 30
günü geçemez.
Tüketicinin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Satıcı veya
sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli
sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan
dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve
istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.
Öte yandan mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin hazırlanacak olan yönetmelikte yer alan yükümlülüklerinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak olan yönetmeliğin ilgililerce takip edilmesi yerinde olacaktır.
Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde de, sözleşme kurulmadan önce tüketicinin ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu
bilgilendirmenin, ticari amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve sesli iletişim
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araçlarının kullanıldığı hallerde sağlayıcının kimliği ile görüşme talebinin
sebebi her görüşmenin başında belirtilmelidir. Tüketicinin sözleşmenin
kurulmasına dair kabul beyanı fiziki veya elektronik ortamda tespit veya
kayıt edilmelidir. Sağlayıcı, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça
belirlenecek olan diğer hususları kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmek durumundadır. Ayrıca tüketicinin cayma
hakkı konusunda önceden bilgilendirilmesi gerekmektedir.
l-Paket Tur ve Abonelik Sözleşmeleri Hükümlerine Uyulmaması(
TK. Md. 51,52)
Paket tur sözleşmelerinin kurulmasından önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur. Sözleşmenin kurulmasından sonra,
sözleşmenin bir örneği kağıt veya veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye
verilmelidir. Aynı şekilde abonelik sözleşmelerinin kurulmasından sonra
da sözleşmenin örneği tüketiciye verilmelidir.
Tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde tur düzenleyicisinin veya
aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhal iade
etmesi zorunludur.
Öte yandan, abonelik sözleşmelerinde satıcı veya sağlayıcı tüketicinin
aboneliğe son verme isteğini çıkarılacak olan yönetmelikte belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 15 gün içinde tüketici tarafından
ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın iade etmekle
yükümlüdür. Diğer yandan, satıcı veya sağlayıcı abonelik sözleşmesinin
feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek
üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu
sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü tutulmuştur.
m-Fiyat Etiketinin Mevcut Olmaması(TK. Md. 54)
Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve
ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulmalıdır. Etiket konulması mümkün
olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde
uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de aynı hükümlere göre düzenlenerek asılır.
138
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n-İhtiyari Garanti Taahhüdü Hükümlerinin İhlali(TK Md. 57)
İhtiyari garanti, tüketicinin yasal haklarının saklı kalması kaydıyla, mal
ve hizmetle ilgili değişim, onarım, bedel iadesi gibi hususlarda üretici veya
ithalatçı tarafından verilen ilave taahhüdü ifade etmektedir. Bu taahhütte,
tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu, garantiden faydalanma koşulları,
süresi, garanti verenin adı ile iletişim bilgileri yer almak zorundadır. Ayrıca taahhüdün yazılı veya veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi gerekmektedir.
2-Sözleşmelerde Yer Alan Haksız Şartın Bakanlıkça Verilen Süre
İçinde Sözleşmeden Çıkarılmaması(TK. Md. 5)
6502 sayılı yeni tüketici kanununda haksız şart; tüketiciyle müzakere
edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak
ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici
aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları olarak tanımlanmıştır.
Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak olan yönetmelikte haksız şart olduğu kabul edilen sözleşme şartları belirlenecektir. Buna
göre, belirlenen haksız şartların tüketici sözleşmelerinde kullanılmasıyla,
Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız şartın sözleşme metninden
çıkarılmaması halinde aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için
200,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
3- Aşağıda yer verilen fiillerin işlenmesi durumunda, aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 1.000,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanır:
a-Tüketici Kredisi ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirilmemesi (TK. Md. 24,43)
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai
şart ödemeksizin bu sözleşmelerden cayabilir. Ayrıca kredi veren veya satıcı, cayma hakkı olduğu konusunda tüketiciyi bilgilendirmekle yükümlüdür.
b-Kredi ve Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Faiz Oranının Değiştirilmesi (TK. md. 25,36)
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine
değiştirilemez.
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Konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmenin kurulduğu
tarihte belirlenen oran tarafların rızası dışında değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi halinde ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen
oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami
dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak
kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde bu yöntemin muhtemel etkileri
konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi şarttır.
c-Erken Kredi Ödemesinde Gerekli İndirimlerin Yapılmaması
(TK. Md. 27,37)
Tüketici, vadesi gelmemiş taksit borçlarını ödeyebileceği gibi, kredi
borcunun tamamını da ödeyebilmektedir. Bu hallerde kredi veren, erken
ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin
indirim yapmakla yükümlüdür.
Aynı hüküm konut finansmanı kredilerinde de yer almıştır. Konut finansmanı kredisinin erken ödenmesi halinde, konut finansmanı kuruluşu
erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına
ilişkin indirim yapmakla yükümlü tutulmuştur. Faiz oranının sabit olarak
belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden
fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı
kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici
tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi
36 ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde
ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde
tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.
d-Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Temerrüt
Halinin İhlali(TK. Md. 28/1, 34/1)
Belirli süreli kredi sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tümünün ifasını talep
etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini
ifa etmiş olması, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede te140
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merrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında
bulunması zorunludur.
Söz konusu hüküm benzer olarak konut finansmanı kredilerinde temerrüt hali için de uygulanmaktadır.
e-Tüketicinin Talebi Olmaksızın Kredi İle İlgili Sigorta Yaptırılması
(TK. Md. 29,38)
Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak
istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren
tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.
f-Tüketici Kredileri ve Konut Finansmanına İlişkin Diğer Hususların
İhlal Edilmesi(TK. Md. 31,39)
Belirli süreli kredi veya konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya
masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması
halinde kredinin ödenmesi ile kapanır. Tüketicinin açık talimatı olmaksızın
belirli süreli kredi veya konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili
mevduat sözleşmesi yapılamaz.
Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam
dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin/konut finansmanı kuruluşunun
hak ve yükümlülükleri, konut finansmanı reklamları, tüketici kredilerine
ilişkin reklamların zorunlu içeriği, yeniden finansman, bağlı kredi, cayma
hakkı, erken ödeme ve yıllık maliyet oranının hesaplanması, efektif yıllık
faizin hesaplanması, fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri
ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
hazırlanacak olan yönetmelikle belirleneceğinden getirilecek yükümlülüklere de uyulması gerekmektedir.
g-Ön Ödemeli Konut Satışında Şekil Şartına Uyulmaması(TK. Md. 41)
Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur.
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h- Ön Ödemeli Konut Satışında Sözleşmeden Dönme Hükümlerine
Aykırılık(TK. Md. 45)
Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel istenemeyecektir. Ayrıca tüketicinin ölmesi veya
kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi
hallerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.
Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken
tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin
satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün içinde tüketiciye geri verilmelidir.
ı-Ön Ödemeli Konut Satışına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine
Uyulmaması (TK. Md. 46)
Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile
satıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ve sözleşmeden dönme ile
diğer uygulama usul ve esasları çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenecektir. Bu nedenle yönetmelikte yer alacak yükümlülüklerinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
i-Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme
Formunun Verilmemesi(TK. Md. 40/2)
Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formunun verilmesi gerekmektedir.
j-İş yeri Dışında Kurulan Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması
(TK. Md. 47/3,4,5,7)
Tüketicinin, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen
herhangi bir öneri ile bağlanmadan önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenecek hususlarda bilgilendirilmesi zorunludur.
İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli
olmaz. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan
sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süre142
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mez. Satıcı veya sağlayıcı; tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini
yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamak, sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlü
tutulmuştur.
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai
şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının
kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim
altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir
belge vermesini isteyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda
tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma
süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.
Sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, doğrudan satışlar, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı,
bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirleneceğinden, yönetmelik hükümlerine de uyulması gerekmektedir.
k-Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşme Hükümlerine
Uyulmaması(TK. Md. 50/4,5,6,7,9,10,11)
Tüketicilere; devre tatil sözleşmeleri, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, değişim sözleşmeleri ve satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya
uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı
olduğu yeniden satış sözleşmeleri kurulmadan en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur
Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı
veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını
ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli
olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kağıt üzerinde veya kalıcı
veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai
şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre mülk hakkı
veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya
KASIM - ARALIK 2013

143

MALİ

ÇÖZÜM

sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre
tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım,
değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile
birlikte kendiliğinden sona erecektir.
Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa, tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin
bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi halinde,
bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir.
Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir
veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı,
yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü
belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün
içinde tüketiciye geri verilir.
Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemez.
Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden satım, değişim sözleşmeleri ve ön bilgilendirmenin içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve
yükümlülükleri, cayma hakkı, ön ödemeli satışlar ile diğer uygulama usul
ve esasları yönetmelikle belirleneceğinden ilgili hükümlerin de bilinmesi
gerekmektedir.
4-Konut Tesliminin Süresi İçinde Yapılmaması(TK. Md. 44)
Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecektir. Öngörülen teslim süresinin geçirilmesi ile birlikte, yükümlülüğe aykırı hareket edenler hakkında teslim
edilmeyen her konut için 20.000TL idari para cezası uygulanacağının
bilinmesi gerekmektedir.
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5- Aşağıda Yer Verilen Fiillerin İşlenmesi Durumunda, Aykırı Hareket Edenler Hakkında 100.000,00 Türk Lirası İdari Para Cezası Uygulanır:
a-Yapı Ruhsatı Alınmadan Tüketicilerle Sözleşme Yapılması(TK.
Md. 40/3,50/2)
Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi
yapılamaz. Aynı şekilde, devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa
için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi
yapılamaz.
b-Bakanlıkça Yetkilendirilmemiş Satıcı veya Sağlayıcının Sözleşme
Yapması(TK. Md. 47/2)
Kanunda satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;
a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına
bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
b) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında
görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da
herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,
c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı
veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan,
sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak tanımlanmıştır.
Bu sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı
tarafından kurulmalıdır.
6-Aşağıda Yer Alan Fiillerin İşlenmesi Halinde Aykırı Hareket
Eden Üretici ve İthalatçı Hakkında Piyasaya Arz Edilen; Satıcı Hakkında Tüketiciye Satışı Yapılan Her Bir Mal İçin 200,00TL İdari Para
Cezası Uygulanır:
a-Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Gerekli Unsurları İçermemesi
(TK. Md. 55)
Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum,
bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla,
gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması zorunludur.
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Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması
halinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması gerekmektedir. Malların
ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya
tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulmalı veya
yazılmalıdır.
Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu
üretici ve ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.
Hangi malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda olduğu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurlar ile diğer uygulama usul ve esasları çıkarılacak olan yönetmelikle belirleneceğinden
ilgili hükümlere de uyulması gerekmektedir.
b-Garanti Belgesinin Düzenlenmemesi(TK. Md. 56)
Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği ilgili kurumca çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenecek bir
garanti belgesi düzenlemek zorundadır.
7-Tüketici Ödülünün Verilmesinde Keyfi Davranış(TK. Md. 60)
Tüketici ödülleri, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal
haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi amaçlarına yönelik olarak
verilen ödüllerdir. Tüketici ödülü ve benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin
önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması kanunda öngörülmüştür.
Ayrıca ödül verilmesine ilişkin çıkarılacak olan yönetmelikte yer alan yükümlülüklerinde yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Buna göre, tüketici ödülünün verilmesinde kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı
davranarak ödül verenler hakkında 100.000,00TL idari para cezası
uygulanacaktır.
8-Kredi Kartlarından Aidat Ücreti Alınması(TK. Md. 31/3)
Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık aidat ücreti ve benzeri isim
altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadırlar.
Bu hükme aykırı davranarak kart çıkaran kuruluşlara bu aykırılı146
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ğın giderilmesi için 1 aylık süre verilir. Bu sürenin sonunda da gerekli düzenleme yapılmamışsa ilgili hükme aykırı hareket edenlere
5.000.000,00TL idari para cezası uygulanır.
9- Ön Ödemeli Konut Satışı ile Devre Tatile Konu Taşınmazın Satışına Başlanmadan Önce Gerekli Şartların Sağlanmaması(TK. Md.
42,50/8)
Bakanlıkça projedeki konut adedi/devre sayısı ya da projenin toplam
bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının veya sağlayıcının, ön ödemeli konut satışına başlamadan önce bina
tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat
ve şartları sağlaması zorunludur. Söz konusu amir hükme aykırı davranılması durumunda aykırılığın giderilmesi amacıyla verilen 1 aylık süreye uyulmaz ise, aykırı hareket edenler hakkında 500.000,00TL idari
para cezası uygulanır.
10-Süreli Yayın Kuruluşlarınca Kanuna Aykırı Promosyon
Düzenlenmesi(TK. Md. 53)
Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa
olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli
yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği
veya verildiği promosyon uygulamalarında, yönetmelikle belirlenen süreli
yayıncılık amaçlarına uygun kültürel mal veya hizmetler dışında başka bir
mal veya hizmet verilemeyecektir.
Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli
bir zamana yayılan promosyon uygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda 75 günü, haftalık süreli yayınlarda 18 haftayı, daha uzun süreli
yayınlarda ise 12 ayı geçemeyecektir.
Süreli yayın kuruluşu, promosyon uygulamasına ait reklamlarda uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa
tarihlerine ilişkin programını ilan etmek ve bu mal veya hizmetin teslim ve
ifasını promosyon uygulamasının bitiminden itibaren 45 gün içinde yerine
getirmek zorundadır.
Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün
olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı
nedeniyle artırılamaz. Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizKASIM - ARALIK 2013
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met bedelinin tamamının veya bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.
Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamaz ve bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir promosyon konusu haline getirilemez. Kanunun
uygulanmasında ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal
veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir promosyon uygulaması olarak
kabul edilir. Süreli yayın kuruluşları tarafından düzenlenmeyen ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı ilişkilendirilen promosyon uygulamaları
da bu hükümlere tabi olacaktır.
Bu hükümlere aykırı hareket eden süreli yayın kuruluşları hakkında 5.000,00TL; aykırılık ülke genelinde dağıtımı yapılan süreli yayın ile
gerçekleştirilmiş ise 100.000,00TL idari para cezası uygulanacaktır. Böyle
bir durumda süreli yayın kuruluşu, kampanyayı ve kampanyaya ilişkin her
türlü reklam ve ilanı durdurmak zorundadır. Aykırılığın davamı halinde,
reklam ve ilanının durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her
sayı/gün için 10.000,00TL idari para cezası uygulanır.
11-Üretici ve İthalatçıların Satış Sonrası Hizmet Yükümlülüklerine
Uymaması (TK. Md. 58)
Üretici veya ithalatçıların, yönetmelikle belirlenecek mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almaması halinde
haklarında 100.000,00TL idari para uygulanacaktır. Öte yandan üretici ve
ithalatçıların malın tamiri amacıyla servis istasyonları kurmaları gerektiği
hüküm altına alınmıştır. Buna göre, üretici veya ithalatçılar, yetkili servis
istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi servis istasyonlarının verdiği hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından
veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir. Servis istasyonlarının
kurulmaması halinde ise kurulmayan her bir istasyon için 10.000,00TL;
ayrıca servis istasyonlarının özelliklerinin ve işleyişinin belirlenmesi çıkarılacak olan yönetmelikle düzenlenecek olup, servis istasyonlarında eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak ise her bir servis istasyonu için 1.000,00TL
idari para cezası uygulanacaktır.
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12-Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Tüketiciyi Bilinçlendirme
Reklamı Yayınlamaması (TK. Md. 59/2)
Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları 08.0022.00 saatleri arasında, ayda 15 dakikadan az olmamak üzere tüketicinin
bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar hakkında 10.000,00TL idari
para cezası uygulanacaktır.
13-Ticari Reklamların Kanuna Aykırı Olması(TK. Md. 61)
Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka,
kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olması gerekmektedir. Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar
edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve
suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.
Kanunda reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve
programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer
ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam
yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam
olarak kabul edilmiştir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel
olarak örtülü reklam yapılması yasaktır. Ayrıca ticari reklama ilişkin uyulması gereken diğer ilkeler çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenecek olup
yönetmelik hükümlerin de yerine getirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümlere aykırı hareket eden reklam verenler,
reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hallerde de üç
aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanacaktır.
Öngörülen idari para cezaları aykırılık;
a-Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla ile gerçekleşmiş ise 10.000,00TL,
b-Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla ile gerçekleşmiş ise 200.000,00TL,
c-Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise a ve b bentlerinde belirtilen cezaların yarısı,
ç-Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise
5.000,00TL,
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d-Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş
ise 50.000,00TL,
e-İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise 50.000,00TL,
f-Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise 25.000,00TL,
g-Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise 5.000,00TL’dir.
Reklam kurulunun, idari işleme konu ihlalin 1 yıl içinde tekrar
edilmesi halinde yukarıda belirtilen idari para cezalarını 10 katına
kadar uygulama yetkisi bulunmaktadır.
14-Haksız Ticari Uygulamalara Başvurulması(TK. Md. 62)
Kanunda özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan ticari uygulamaların haksız olduğu belirtilmiştir. Ayrıca kanunda yönetmelik maddesine atıfta bulunularak çıkarılacak olan yönetmelikte de haksız ticari uygulama örneklerine yer verileceği belirtilmiştir. Kanunun amir hükmü ile
tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaklanmıştır.
Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması yaptırımı veya
5.000,00TL idari para cezası yaptırımı uygulanır. Reklam kurulu, ihlalin
niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. İdari para cezası,
aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 50.000,00TL olarak uygulanır.
Aykırılık reklam yolu ile gerçekleşir ise yukarıda 61.madde de yer alan
hükümler uygulanır.
15-Mahkeme Kararına Rağmen Ayıplı Malın Ortadan Kaldırılmaması
(TK. Md. 74)
Satışa sunulan seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit
edilmesi halinde, mahkeme ayıbın niteliğine göre malın satışını geçici olarak durdurma veya ayıbı giderme kararları verebilir. Üretici veya ithalatçı
mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde malın ayıbını ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Bu hükme aykırı hareket eden üretici veya ithalatçılar hakkında 100.000,00TL idari para cezası uygulanır.
16-Gıda Ürünlerinin Taklit Edilmesi(TK. Md. 79/1)
Gıda ürünü olmamalarına rağmen çeşitli nedenlerle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda
ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye
150
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atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaklanmıştır.
Aykırı hareket edenle hakkında ise 5.000,00TL idari para cezası uygulanır.
17-Yapılacak Denetimlerde Yanlış Bilgi ve Belge Sunulması
(TK. Md. 75/2)
Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi
halinde belgelerin aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.
İlgili kişilere yanlış bilgi verilmesi yahut belgelerin aslının/kopyasının verilmemesi hallerinde 7 gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesi veya yerinde inceleme imkanın sağlanması ihtarı yapılır. İhtara rağmen
aykırılık devam ederse 25.000,00TL’den az olmamak üzere aykırılığın
tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin
%1’ine kadar idari para cezası verilir. Aykırı fiilin 1 yıl içinde tekrar edilmesi halinde idari para cezası 2 katı olarak uygulanacaktır.
18-Tüketiciye Sunulan Hizmetlerin Mevzuata Uygun Olmaması
(TK. Md. 76/3)
Tüketiciye sunulan hizmetler can ve mal güvenliğine ve çevreye zarar
vermemeli, uygulanması zorunlu her türlü idari ve teknik düzenlemeye uygun olmalıdır. Bu hükme aykırı hizmet sağlayan sağlayıcılar hakkında her
bir işlem için 200,00TL idari para cezası uygulanır.
19-Piramit Satış Sistemin Kurulması(TK. Md. 80)
Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı
kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da
koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi olarak tarif edilmektedir.
6502 sayılı kanunda bu satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye
edilmesi yasaklanmıştır. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
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20-Yukarıda Yer Alan Hükümler Dışında Kalan Ancak Bu Kanunun Getirdiği Yükümlülükler ile Bakanlıkça Yönetmelik veya Tebliğlerle Belirlenen Tedbirlere Uymayanlar Hakkında 1.000,00TL’den
50.000,00TL’ye kadar idari para cezası verilir.
Buraya kadar yapılan açıklamalar çevresinde 6502 sayılı kanunda yer
alan cezai sorumluluk hükümleri ve müeyyideleri aşağıda yer alan tabloda
ayrıntılı olarak okuyucuların bilgisine sunulmuştur:
CEZAİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİ GÖSTERİR TABLO*

152

No

CEZAİ HÜKÜMLER

1

Genel Esaslara Aykırılık, Satıştan Kaçınma, Sipariş
Edilmeyen Mal/Hizmetin Gönderilmesi, Taksitle
Satışta Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirme Yapılmaması, Temerrüt Halinin İhlali, Taksitle Satış
Sözleşmelerinde Vadesinden Önce Ödemede Gerekli İndirimlerin Yapılmaması, Sözleşme Öncesi
Bilgilendirme Yapılmaması, Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve Tüketicinin bilgilendirilmemesi,
Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Bağlı Kredi Hükümlerine Uyulmaması, Mesafeli Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranılması,
Paket Tur ve Abonelik Sözleşmeleri Hükümlerine
Uyulmaması, Fiyat Etiketinin Olmaması, İhtiyari
Garanti Taahhüt Hükümlerinin İhlali

2

Haksız Şartın Bakanlıkça Verilen Süre İçerisinde
Sözleşmeden Çıkarılmaması

3

Tüketici kredilerinde ve Ön Ödemeli Konut Satışında Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirme Yapılmaması, Faiz Oranının Değiştirilmesi, Tüketici
Kredilerinde ve Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Vadesinden Önce Yapılan Ödemeler İçin Gerekli
İndirimlerin Yapılmaması, Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Temerrüt Halinin
İhlali, Talep Edilmeksizin Kredi İle İlgili Sigorta
Yapılması, , Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanına İlişkin Diğer Hususların İhlal Edilmesi, Ön
Ödemeli Konut Satışında; Şekil Şartına Uyulmaması, Sözleşmeden Dönme Hükümlerine Aykırılık,
Yönetmelik Hükümlerine Uyulmaması, Ön Bilgilendirme Formunun Verilmemesi, iş yeri Dışında Kurulan Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması,
Devre Tatil ve uzun Süreli tatil Hizmeti Sözleşme
Hükümlerine Uyulmaması,
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Aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen
her bir işlem veya sözleşme
için 200,00TL idari para cezası uygulanır:

Aykırılığın tespit edildiği her
bir sözleşme için 200,00TL
idari para cezası uygulanır.

Aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen
her bir işlem veya sözleşme
için 1.000,00TL idari para cezası uygulanır.

MALİ

No

CEZAİ HÜKÜMLER

4

Konut Tesliminin Süresi içinde Yapılmaması

5

Yapı Ruhsatı Alınmadan Tüketicilerle Sözleşme
Yapılması, Bakanlıkça yetkilendirilmemiş Satıcı
veya Sağlayıcıların Sözleşme Yapması

6

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Gerekli Unsurları İçermemesi, Garanti Belgesinin Düzenlenmemesi

7

Tüketici Ödülünün Verilmesinde Keyfi Davranış

8

Kredi Kartlarından Aidat ve Benzer Adlar Altında
Ücret Alınması

9

Ön Ödemeli Konut Satışı ile Devre Tatile Konu
Taşınmazın Satışına Başlanmadan Önce Gerekli
Şartların Sağlanmaması

10

Süreli Yayın Kuruluşlarınca Kanuna Aykırı Promosyon Düzenlenmesi

ÇÖZÜM

MÜEYYİDESİ
Aykırı hareket edenler hakkında teslim edilmeyen her konut
için 20.000TL idari para cezası
uygulanır.
Aykırı hareket edenler hakkında 100.000,00TL idari para cezası Uygulanır.
Aykırı hareket eden üretici ve
İthalatçı hakkında piyasaya arz
edilen; satıcı hakkında tüketiciye satışı yapılan her bir mal
için 200,00TL idari para cezası
uygulanır.
Aykırı hareket edenler hakkında 100.000,00TL idari para cezası uygulanacaktır
Bu hükme aykırı davranarak
kart çıkaran kuruluşlara bu aykırılığın giderilmesi için 1 aylık
süre verilir. Bu sürenin sonunda
da gerekli düzenleme yapılmamışsa ilgili hükme aykırı hareket edenlere 5.000.000,00TL
idari para cezası uygulanır.
Amir hükme aykırı davranılması durumunda aykırılığın
giderilmesi amacıyla verilen 1
aylık süreye uyulmaz ise, aykırı hareket edenler hakkında
500.000,00TL idari para cezası
uygulanır.
Bu hükümlere aykırı hareket
eden süreli yayın kuruluşları
hakkında 5.000,00TL; aykırılık
ülke genelinde dağıtımı yapılan
süreli yayın ile gerçekleştirilmiş
ise 100.000,00TL idari para cezası uygulanacaktır. Böyle bir
durumda süreli yayın kuruluşu,
kampanyayı ve kampanyaya
ilişkin her türlü reklam ve ilanı
durdurmak zorundadır. Aykırılığın davamı halinde, reklam ve
ilanının durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren
her sayı/gün için 10.000,00TL
idari para cezası uygulanır.
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11

Satış Sonrası Hizmet Yükümlülüklerine Uyulmaması

12

13

154
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Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Tüketiciyi Bilinçlendirme Reklamı Yayınlamaması

Ticari Reklamın Kanuna Aykırı Olması
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Servis istasyonlarının kurulmaması halinde ise kurulmayan her
bir istasyon için 10.000,00TL;
ayrıca servis istasyonlarının
özelliklerinin ve işleyişinin belirlenmesi çıkarılacak olan yönetmelikle düzenlenecek olup,
servis istasyonlarında eksiklik
ve aykırılıklarla ilgili olarak
ise her bir servis istasyonu için
1.000,00TL idari para cezası
uygulanacaktır.
Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar
hakkında 10.000,00TL idari
para cezası uygulanacaktır.
Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında
durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve
gerekli görülen hallerde de üç aya
kadar tedbiren durdurma cezası
uygulanacaktır. Öngörülen idari
para cezaları aykırılık;
a-Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla ile gerçekleşmiş ise 10.000,00TL,
b-Ülke genelinde yayın yapan
televizyon kanalı aracılığıyla ile
gerçekleşmiş ise 200.000,00TL,
c-Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise a ve b bentlerinde
belirtilen cezaların yarısı,
ç-Yerel düzeyde yayın yapan
radyo kanalı aracılığı ile
gerçekleşmiş ise 5.000,00TL,
d-Ülke genelinde yayın yapan
radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise 50.000,00TL,
e-İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise 50.000,00TL,
f-Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise 25.000,00TL,
g-Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise 5.000,00TL’dir.
Reklam kurulunun, idari işleme
konu ihlalin 1 yıl içinde tekrar
edilmesi halinde yukarıda belirtilen idari para cezalarını 10 katına
kadar uygulama yetkisi bulunmaktadır.

MALİ

No

CEZAİ HÜKÜMLER

14

Haksız Ticari uygulamalara Başvurulması

15

Mahkeme Kararına Rağmen Ayıplı Malın Ortadan
Kaldırılmaması

16

Gıda ürünlerinin Taklit Edilmesi

17

Yapılacak Denetimlerde Yanlış Bilgi ve Belge
Sunulması

18

Tüketiciye Sunulan Hizmetlerin Mevzuata Uygun
Olmaması

19

Piramit Satış Sisteminin Kurulması, Yayılması ve
Tavsiye Edilmesi

20

Yukarıda Yer Alan Hükümler Dışında Kalan
Ancak Bu Kanunun Getirdiği Yükümlülükler ile
Bakanlıkça Yönetmelik veya Tebliğlerle Belirlenen
Tedbirlere Uyulmaması

ÇÖZÜM

MÜEYYİDESİ
Haksız ticari uygulamanın
üç aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması
yaptırımı veya 5.000,00TL
idari para cezası yaptırımı uygulanır. Reklam kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları
birlikte veya ayrı ayrı verebilir. İdari para cezası, aykırılık
ülke genelinde gerçekleşmiş
ise 50.000,00TL olarak uygulanır
Üretici veya ithalatçılar
hakkında 100.000,00TL idari
para cezası uygulanır.
Aykırı hareket edenle hakkında 5.000,00TL idari para
cezası uygulanır.
25.000,00TL’den az olmamak
üzere aykırılığın tespitinden
bir önceki mali yıl sonunda
oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin %1’ine kadar idari para
cezası verilir. Aykırı fiilin 1
yıl içinde tekrar edilmesi halinde idari para cezası 2 katı
olarak uygulanacaktır
Bu hükme aykırı hizmet sağlayan sağlayıcılar hakkında
her bir işlem için 200,00TL
idari para cezası uygulanır.
Bu hükme aykırı hareket
edenler hakkında 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Uymayanlar hakkında 1 . 0 0 0 , 0 0 T L ’ d e n
50.000,00TL’ye kadar
idari para cezası verilir

Bu tablo, 08.01.2014 tarihinde hazırlanmıştır.
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Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin 7 nci fıkrası gereğince idari para cezaları her takvim yılı başından itibaren belirlenen yeniden değerleme oranları nispetinde artırılarak uygulanmaktadır.
19.11.2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 430 sıra
nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile yeniden değerleme oranı 2013 yılı
için %3,93 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, yukarıda belirtilen idari para
cezaları 2014 yılında %3,93 oranında artırılarak uygulanacaktır.
III-İDARİ PARA CEZALARINDA ÜST SINIR
Aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında uygulanan
toplam idari para cezası tutarının 25.000,00TL’yi aştığı durumlarda, bu
miktardan az olmamak ve 100.000,00TL’yi geçmemek üzere toplam idari
para cezası tutarı;
a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin, aykırılığın tespitinden bir
önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin %5’ini aşamayacaktır. Bir önceki yıl gayrisafi gelirin oluşmaması halinde, tespit tarihi
itibarıyla oluşan gayrisafi geliri dikkate alınacaktır. Gayrisafi gelirlerinin
bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda bu hüküm uygulanmayacaktır.
b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran
kuruluşlar için, kamuya açıklanan en son finansal tablolarda yayınlanan öz
kaynağının binde beşini aşamayacaktır.
Belirtilen idari para cezalarındaki bu sınırlamalar, kredi kartlarından
ücret alınması, ön ödemeli konut ile devre tatile konu taşınmazın satışında
teminat hükmünün ihlal edilmesi, süreli yayın kuruluşlarınca kanuna aykırı
promosyon düzenlenmesi, ticari reklamların kanuna aykırı şekilde olması
ve haksız ticari uygulamalara başvurulması hallerinde uygulanmayacaktır.
IV-CEZALARDA YETKİ VE İTİRAZ
Kanunda ve yönetmelikte belirtilen haksız şartların tüketici sözleşmesinde kullanılması, tüketici ödüllerinin verilmesinde kanuna aykırı davranış, kredi kartlarından ücret alınması, ön ödemeli konut ile devre tatile
konu taşınmazın satışında teminat hükmünün ihlal edilmesi, radyo ve televizyon kuruluşlarının tüketiciyi bilinçlendirme reklamı yayınlamaması hususlarına ilişkin idari yaptırımlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
verilmektedir.
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Ticari reklamların kanuna aykırı olması ve haksız ticari uygulamalara
başvurulması durumlarında Reklam Kurulu tarafından karar verilen idari
yaptırımlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanır. Diğer kanuna aykırı fiillere ilişkin idari yaptırımlar ise yaptırım uygulananın merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.
6502 sayılı kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına
karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna
başvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliğini izleyen
günden itibaren 30 gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmış olması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.
Ayrıca yukarıda belirtilen idari para cezalarının, tebliğinden itibaren 1
ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
V-SONUÇ
Bugün ticaret hayatında yaşanan gelişmeler beraberinde birtakım yenilikleri de getirmiştir. Bu yeniliklerle birlikte hızla değişen piyasa şartları
tüketici haklarının korunması gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda, 6502 sayılı yeni tüketici kanunu geçtiğimiz günlerde yasalaşarak
yürürlüğe girmiştir.
Kanunda tüketici haklarını korumak adına geniş düzenlemelerin yer
aldığı görülmektedir. 4077 sayılı eski tüketicinin korunması kanununa kıyasla 6502 sayılı yeni kanunda cezai hükümler ayrıntılı ve daha kapsamlı
bir şekilde düzenlenmiştir. Bu çalışmamızda da yeni kanunda yer alan cezai hükümlerin neler olduğu ve müeyyideleri konusu ayrıntılı olarak ele
alınmıştır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846)
T.C. Yasalar (09.07.1956). 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (9353)
T.C. Yasalar (08.03.1995). 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete(22221)
T.C. Yasalar (28.11.2013). 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete(28835)
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ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİNİN GENEL KURULA
KATILMA HAKKI;BAĞIMSIZ TEMSİL VE KURUMSAL TEMSİL
Ufuk ÜNLÜ*
1. GİRİŞ
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketin
zorunlu organlarından olan genel kurulda pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını kullanırlar ve sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları
ile ve şirkete karşı sorumludurlar.Anonim şirketlerde pay sahibinin genel
kurula katılma hakkı, pay sahibine tanınmış kişisel haklardandır. Bu çalışmada genel kurula katılma hakkının yanı sıra bağımsız temsil/temsilci ve
kurumsal temsil/temsilci kavramlarına değinilecektir.
2.GENEL KURULA KATILMA HAKKI; BAĞIMSIZ TEMSİL
/KURUMSAL TEMSİL
2.1. Genel Kurula Katılma Hakkı
Öncelikle pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel
kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi
de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir. Bu durum, pay sahipliği
haklarının temelini oluşturan temsil edilebilirlik ilkesini, esas sözleşme,
genel kurul kararları, diğer düzenlemeler ve özellikle idari tasarruflarca
kaldırılamayacak bir kanunî kural haline getirmekte; aksine düzenlemeleri geçersiz kılmaktadır. Ayrıca “bir kişiyi temsilci olarak” ibaresi, pay
sahibinin temsil yetkisini birden çok kişiye vermesine engel olacak şekilde
yorumlanmamalıdır.
Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı pay senetlerinden ve ilmühaberlerden doğan paysahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay
sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafındankullanılır. Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden
*

Başbakanlık Müfettiş Yrd. Başbakanlık Teftiş Kurulu
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kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarıkullanmaya yetkilidir.
Hakların kullanılabilmesi için pay sahibi bu sıfatını şirkete ispatlamalıdır. Esasında bu durum, pay sahipliğinin ispatında pay defterinin sadece
bir karine oluşturduğu şeklindeki görüşlerin ve kararların değişmesini gerektirecek bir yeniliği içermemektedir. “Pay sahipliği” sözcüğü teknik bir
deyim olup, bir kişinin bu sıfatının şirketçe tanınmış olmasını ifade eder.
Bu sıfat tanınınca da pay sahipliği haklarının kullanılması mümkün olur ve
katılma, dolayısıyla oy haklarında temsilci tayini için gerekli maddî şart
gerçekleşir. Pay defteri yoksa,pay sahibinin sıfatı diğer delillerle kanıtlanır.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun kayıtlarının niteliği ve bu yönden değerlendirilmesi öğreti ile yargıya ait bir temel sorundur.
2.2. Genel Kurulda Pay Sahibinin Temsili
Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır. Böylelikle söz konusu husus, münferit temsil
ile –kural olarak - kitlesel temsile de uygulanır ve ayrıca talimat vekâlet
sözleşmesinin iç ilişkisine ait kurum olarak oyu ve dolayısıyla genel kurul
kararını geçersiz kılar. Hamiline yazılı pay senedini, rehin, hapis hakkı,
saklama sözleşmesi veya kullanım ödüncü sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler sebebiyle elde bulunduran kimse, pay sahipliği haklarını, ancak pay
sahibi tarafından özel bir yazılı belge ile yetkilendirilmişse kullanabilir. Bir
başka ifadeyle sahibinin zilyedliğinde bulunmayan hamiline yazılı hisse
senetlerine ilişkin temsil yetkisi yazılı bir belge ile verilebilir.
2.3. Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilci
Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel
kurul toplantısında kendileriadına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması
için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine tavsiyeedecekse, bununla birlikte şirketten tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer
kişiyi de aynı görev için önermeye ve bu iki kişiyiesas sözleşme hükmüne
göre ilan edip şirketin internet sitesine koymaya mecburdur.Uygulamada,
özellikle hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde, genel kurulun toplantıya çağrısına ilişkin ilân ile birlikte vekâlet örneği de yayınlanmakta ve çeşitli araçlarla vekil olarak tavsiye edilen kişide veya böyle
bir ilân yapılmaksızın vekâletler bir veya birkaç kişide toplanmaktadır.
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Yönetim kurulu veya başka bir organ, bir üyesini ya da bir kurulun veya
komitenin üyesini veya kendisine bağlı herhangi bir kişiyi pay sahiplerine kendisine vekâlet verilebilecek kişi olarak tavsiye etmişse, aynı anda
kendisinden tamamen bağımsız bir diğer kişiyi daha kendisine vekâlet
verilebilecek kişi olarak önermek zorundadır. Tavsiye olunan birinci kişi,
kanun tarafından yönetim kuruluna bağlılığı sebebiyle organın temsilcisi
ikincisi ise bağımsız temsilci diye adlandırılmıştır. Buradaki hedef, özellikle halka açık anonim şirketlerde pay sahiplerinin tek seçenekle ve bir
oldubitti ile karşı karşıya kalmalarına engel olmak ve pay sahipleri demokrasisinin kurulmasını sağlamaktır. Organın temsilcisi ve bağımsız
temsilci, “bu hükümde öngörülen temsilcilerin bildirgeleri onlara vekâlet
veren pay sahibinin talimatı yerine geçer” ibaresi kurumsal temsilcilerle
birlikte değerlendirilince bu amaç daha iyi anlaşılır. Çünkü6102 sayılı
Kanun,organın temsilcisine, bağımsız temsilciye ve kurumsal temsilciye,
genel kurulun toplanmasından önce bir bildirge yayınlayarak, kendilerine
verilen vekâletlerden doğan oyları, gündem maddeleri itibarıyla hangi yönde kullanacaklarını açıklamak yükümünü yüklemekte, bildirge içeriğini bu
temsilcilere verilmiş talimat olarak kabul etmekte ve temsilcilerin anılan
talimat dışına çıkmamalarını öngörmektedir.
Şirketin (yönetimin) bağımsız temsilci önerisi zorunluluğundan kurtulmak amacı ile organın temsilcisini göstermemesi mümkündür. Ancak,
yönetim bu yola başvursa bile kurumsal temsilciler ortaya çıkabilir ve bildirge zorunluluğu gene söz konusu olabilir. Diğer yandan, hükmün şirkete
(organa), organ temsilcisi atamak zorunluluğunu yüklemediği açıktır. Ancak, bunun örtülü bir tarzda yapıldığı her halde bağımsız temsilcinin önerilmesi ratiolegis(konuluş nedeni) gereğidir. Yönetimin oluşturulmasında
etkili olan hakim pay sahiplerinin oluşturduğu kabul edilen konsorsiyumların, “pool”larının ya da diğer örgütlerin ilân edilmese bile vekâletlerin
bazı kişilerde toplanmasının nihayet bir grubu bazı kişilerin temsil etmesinin örtülü bir şekilde organın temsilcisinin atanması şeklinde yorumlanması mümkündür.
Bundan başka, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilanının
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeyayımlanacağı ve şirket internet sitesinde yer alacağı tarihten en az kırkbeş gün önce, yapacağı bir ilan ve internet sitesinekoyacağı yönlendirilmiş bir mesajla, pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecekadres ve
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elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün
içinde şirkete bildirmeye çağırır. Aynıçağrıda kurumsal temsilciliğe istekli
olanların da şirkete başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kişileri, birincifıkradaki kişilerle birlikte, genel kurul toplantısına ilişkin çağrısında, adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek,ilan eder
ve internet sitesinde yayımlar. Tüm bunlar yerine getirilmeden, kurumsal
temsilci olarak vekâlettoplanamaz. Böylelikle büyük sayılara varabilecek
temsil belgesi toplama örgütlenmesini yapabilecek kişilerin önerilmesi,
özellikle bu göreve talip olabilecek kişilerin cesaretlendirilmeleri, bunların
şirket yönetiminden tamamen bağımsız hareket edebilmeleri ve özellikle
güç boşluğunun doldurulması amaçlanmıştır. Kurumsal temsilcileri, çağrı yolu ile vekâlet toplayanlardan ayırmak gerekir. Kurumsal temsilci bir
bildirge ile yapacaklarını, seçilmesi için oy kullanacağı yönetim kurulu ile
denetçiyi açıklayan, dağıtılacak kâr payı başta olmak üzere pay sahiplerini ilgilendiren konularda önerilerini ilân eden ve bildirgesini beğenen pay
sahiplerinin bu bildirge bağlamında kendisine vekâlet vermelerini isteyen
kişidir. Vekâletin çağrı ile toplanmasında ise çağrıda bulunan kişi vekâleti
bir bildirge bağlamında talep etmemektedir.
Kurumsal temsilcinin paysahibi olması gerekmez. Kurumsal temsilcilerin ortaya çıkabilmeleri, başka bir deyişle bu göreve (işleve) talip olabilmeleri için, yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmasına
ilişkin ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımından kırk gün
önce bir ilân vermesi ve bu ilânda, kurumsal temsilciliğe talip olanlarla,
önerilen kişilerin kendisine başvurmaları gereğini bildirmesi şarttır. Kurumsal temsilcilerin, bu ilân tarihinden itibaren bir hafta içinde yönetim
kuruluna başvurmaları gerekir. Kurumsal temsilciliğe talip olanlar ile bu
görev için pay sahiplerince önerilen kişiler yönetim kurulunun yapacağı
genel kurul toplantısı çağrısında organın temsilcisi ve bağımsız temsilci
ile birlikte adresleri belirtilerek ilân edilir. Bu merasime uyulmaması genel
kurul kararlarının iptali sebebidir.
Diğer taraftan, kurumsal temsilcilik, bir pay sahipliği girişimidir; meslek olarak ve ivaz karşılığı yürütülemez. Kurumsal temsilciTürk Borçlar
Kanununun 510 uncu maddesini1 ileri sürerek temsil ettiği pay sahiplerin1 III. Vekâlet verenin borçları
MADDE 510- Vekâlet veren, vekâletin gereği gibi ifası için vekilin yaptığı giderleri ve verdiği avansları faiziylebirlikte ödemek ve yüklendiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür. Vekil, vekâletin ifası sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini vekâlet verenden isteyebilir. Ancak vekâlet veren,kusuru bulunmadığını ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir.
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den herhangi bir talepte bulunamaz. Dolayısıyla bir (münferit) paysahibi
kendisini ne organın temsilcisi ne bağımsız temsilci ne de kurumsal temsilci ile temsil ettirmek isteyebilir. Yetkiyi bunlar dışında güvendiği kişiye
verebilir.
Bildirge, pay sahipleri tarafından kurumsal temsilciye verilmiş talimat
yerine geçer.Bildirge yapılacak genel kurul gündeminde yer alan maddelerde nasıl oy kullanılacağını açıklayan ilgili temsilci tarafından yapılmış
bir açık taahhüttür. Taahhüt olduğu için bildirgenin dışına çıkamaz.Kurumsal temsilcinin bildirgeye aykırı oy kullanması oyu geçersiz kılmaz,
ancak genel kurul sistemi anılan temsilciler üzerine kurulduğu, bu sistemle
pay sahipleri demokrasisinin gerçekleştirilmesi ve çalıştırılması amaçlandığı için, bildirgeye aykırı oy kullanılarak alınmış genel kurul kararının
sakat olup olmadığının öğretice sorgulanması gereği ortaya çıkabilir. Sorunun Yargıtay kararları ile en iyi şekilde çözüleceği şüphesizdir.
2.4. Birden Çok Pay Sahipliği
Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden
birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı
bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi
tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş
olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.
3. SONUÇ
Henüz daha yürürlüğe girmeden birçok değişikliğe uğrayan 6102 sayılı
Kanun en önemli yeniliklerini şirketler hukuku açısından getirmiştir. Bu
açıdan anonim şirketlerde pay sahibinin genel kurulu katılma hakkı pay
sahibine tanınmış en önemli haklardan birisidir. Yukarıda ayrıntılarıyla
belirtildiği üzere, katılma hakkı temsilci aracılığıyla da kullanılabilir. Bu
açıdan, genel kurul toplantılarında pay sahipleri açısından bir hak kaybı
yaşanmaması amacıyla bağımsız temsil ve kurumsal temsilin bilinmesinde
fayda vardır.
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2013 YILI KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Ahmet T. UÇTUM*
Metin BAŞER**
									
KİRA GELİRİ NEDİR ?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine
tabi tutulmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine
konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa
hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.
KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ
Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil
esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak
tahsil edilmiş olması gerekmektedir.
• Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi, kiranın Türk parası veya yabancı para ile ödenmesini ifade eder. Alınan çek bedelleri de nakden tahsilat
sayılır. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil
edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır.
• Örneğin; 2010, 20011,2012 ve 2013 yılları kira gelirleri topluca 2013
yılında tahsil edilirse, 2013 yılının geliri olarak dikkate alınacaktır.
• Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin
yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir.
Örneğin; 2013, 2014 ve 2015 yılları kira gelirleri topluca 2013 yılında
tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecektir. Döviz
cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir.

* SMMM
** SMMM
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KİRA GELİRLERİNİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİN
BELGELENDİRİLMESİ
• Kira geliri elde edenler ile kiracıların; Konutlarda her bir konut için
500 TL ve üzerinde kira geliri elde edilmesi halinde,
• İşyerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın kiraya ilişkin tahsilat
ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracı kılınmak
suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya
hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinde, bu belgeler tevsik edici belge
kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve
tahsilatlar da aynı kapsamdadır. Söz konusu zorunluluklara uymayanlara
kesilecek ceza, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin o yıl
için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her
bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.
KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
193 Sayılı Gelir Vergisi kanunu 21. maddesinin 1. fıkrasına göre; Konut
kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının
(2013 yılı için istisna tutarı 3.200 TL) altında kira geliri elde etmeleri
halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri
elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden
istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan GVK. 21 /2. fıkrasına göre; Ticari, zirai veya mesleki
kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile
istisna haddinin (2013 için 3.200 TL nin üstünde ) üzerinde hasılat elde
edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya
birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı
ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı
aşanlar (2013 için 94.000.-TL) bu istisnadan faydalanamazlar.
İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. Örneğin, konut ve işyeri kira
gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi
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halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine
istisna uygulanmaz.
Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek
zorunda olanlar, istisnadan yararlanamazlar.
• Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde
edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için istisna ayrı
ayrı uygulanacaktır.
• Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı
ayrı yararlanacaktır.
Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
KİRA GELİRİNİN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki
farklı şekilde tespit edilebilmektedir.
• Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
• Gerçek Gider Yöntemi
Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü
için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü
gider yöntemi seçilemez.
Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.
• Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi
Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna
tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. (Örnek olarak, işyeri kira
geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir
vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider
yöntemini seçmek zorundadırlar.)
• Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler
Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.
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• Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
• Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi
ile orantılı olan idare giderleri,
• Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
• Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan
borçların faiz giderleri,
Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından(İş
yeri kira gelirleri hariç) itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait
hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.
2008 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması
mümkün bulunmamaktadır.)
•Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma
payları,
• Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
• Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar
ve diğer gerçek giderler,
• Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları
konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)
• Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni
alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde
edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.
• Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya
ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
İSTİSNA VE BEYAN SINIRI
2013 yılında konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin 3.200 TL’si gelir vergisinden istisnadır. Buna göre örneğin,
2013 yılı içerisinde 3.000 TL konut kira geliri elde eden bir kişi bu gelirini
beyan etmeyecektir.
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2013 yılında işyerinden elde edilen kira geliri için ise 26.000 TL’lik
bir beyan sınırı söz konusudur. Örneğin bir kişi kiraya verdiği işyerinden
2013 yılında 25.000 TL brüt gelir elde ettiyse ve bu gelir üzerinden ödemeyi yapan kiracı tarafından tevkifat (vergi kesintisi) yapıldıysa, bu gelir
de beyan edilmeyecektir.
KİRA GELİRLERİ İÇİN ÖRNEK UYGULAMALAR
ÖRNEK -1Mehmet Bey, 2012 yılında alıp kiraya verdiğini konut için 2012 yılına ilişkin beyannamede gerçek gider yöntemini tercih etmiştir. Ücretli
olarak çalışan Mehmet Bey, 2013 yılında 60.000 TL’lik ücret gelirinin yanında söz konusu konuttan 12 aylık 24.000 TL kira almıştır. Mehmet Beyin 2013 yılında indirimi kabul edilebilir türden gerçek giderleri toplamı
10.000 TL’dir.
Açıklama :
Mehmet Bey ‘in 2013 yılında elde ettiği konut kira geliri 3.200 TL’lik
istisna tutarından fazla olduğundan bu gelirin beyan edilmesi gerekmektedir.
Beyana tabi olsun olmasın 2013 yılında elde edilen gelirler toplamı
olan (60.000 + 24.000 =) 84.000 TL, 2013 yılı için geçerli 94.000 TL’lik
sınırı aşmadığından, kira gelirinin beyanı sırasında 3.200 TL’lik istisnadan yararlanılabilecektir.
Mehmet Bey ,2012 yılına ilişkin kira gelirini beyan ederken gerçek gider yöntemini seçmiş olduğundan, bu yıl gider yönteminin seçimi konusunda tamamen serbesttir. Gerçek veya götürü gider yöntemlerinden kendisi için avantajlı olan yönteme göre beyannamesini hazırlayabilir.
Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, sadece istisna dışındaki
gayrisafi hasılata isabet eden giderleri düşebilecektir.
Mükellefin gerçek veya götürü gider usulünü seçmiş olması halinde
vergi matrahları ile ödenecek gelir vergisi tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
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Gerçek gider usulü seçildiğinde matrah hesabı
İndirilebilecek gerçek gider=

24.000-3.200
-------------------- x

10.000 = 8.666,66 TL

24.000

Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat)
İstisna tutar (-)
Kalan (24.000 - 3.200)
İndirilebilecek gerçek giderler (-)
Gelir vergisi matrahı
Hesaplanan Gelir Vergisi

24.000,00
3.200,00
20.800,00
8.666,66
12.133,34
1.891,67

Götürü gider usulü seçildiğinde matrah hesabı
Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat)
İstisna tutar (-)
Kalan (24.000 - 3.200)
İndirilebilecek götürü gider (24.000 x % 25) (-)
Gelir vergisi matrahı (20.800 - 6.000)
Hesaplanan Gelir Vergisi

24.000,00
3.200,00
20.800,00
6.000,00
18.000,00
3.065,00

Mehmet Bey bu durumda kendisi için avantajlı olan GERÇEK
GİDER yöntemine göre hesaplanan matrahı olan 12.133,34 TL nı
beyan edecektir
ÖRNEK -2Ahmet bey 2013 yılında tek işverenden stopaj yoluyla vergilendirilmiş
brüt 90.000 TL ücret geliri ve konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden
8.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bu kişinin başka bir geliri yoktur . Götürü gideri seçmiştir.
Açıklama:
2013 yılında tek işverenden elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretinin , tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile
beyan edilmez.
Konut kira geliri 2013 yılı için belirlenen 3.200 TL’lik istisna tutarından fazla olduğundan, Kira gelirin beyan edilmesi gerekmektedir.
Beyana tabi olsun olmasın 2013 yılında elde edilen gelirler toplamı
olan (90.000 + 8,000 =) 98..000 TL, 2013 yılı için geçerli 94.000 TL’lik
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sınırı aştığından, konut kira gelirinin beyanında 3.200 TL’lik istisnadan yararlanılamayacaktır.
Kira gelirinin beyanı ve matrah hesabı
Konut Kira Geliri
İstisna tutar (-)
Kalan tutar
Götürü gider (8.000 x % 25) (-)
Gelir vergisi matrahı (7.200 - 1.800)
Hesaplanan Gelir Vergisi

8.000 TL
--8.000 TL
2.000 TL
6.000 TL
900 TL

ÖRNEK -3Ali Bey,in 2013 yılında elde ettiği kira gelirleri, aşağıdaki gibidir. İş yeri
kira gelirinden GV stopajı yapılmıştır. Götürü gider yöntemi seçilmiştir.
Gelir türü
Konut kira geliri
İşyeri kira geliri
Toplam

Brüt kira (TL)
13.200
20.000
33.200

Stopaj (TL) %20
--4.000
4.000

Net kira (TL)
13.200
16.000
29.200

Açıklama:
Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulden Bay (G)’nin 2013 yılında
elde ettiği kira geliri, 3.200 TL’lik istisna tutarından fazla olduğundan beyan edilmesi gerekmektedir.
2013 yılında elde edilen gelirler toplamı olan 33.200 TL, 2013 yılı için
geçerli olan 94.000 TL’lik sınırı aşmadığından, kira gelirinin beyanı sırasında 3.200 TL’lik istisnadan yararlanılabilecektir.
İşyerinden elde edilen stopaj yoluyla vergilendirilmiş (brüt) kira tutarı,
2013 yılı için 26.000 TL olarak belirlenmiş olan beyan sınırının altında
kalmaktadır. Ancak işyeri kira gelirinin beyannameye dahil edilip edilmeyeceğinin tespiti sırasında, stopaj yolu ile vergilendirilmiş olan işyeri kira
geliri (brüt) ile istisna sonrası kalan konut kira gelirinin toplamının dikkate
alınması gerekmektedir. Buna göre (10.000 + 20.000 =) 30.000 TL, 2013
yılı için belirlenen 26.000 TL’lik beyan sınırını aştığından, konut kira geliri dolayısıyla verilen beyannameye, işyeri kira geliri de dahil edilecektir.
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Gelirin beyanı ve ödenecek vergi hesabı
Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat)
İstisna tutar (Konut için) (-)
İstisna sonrası kalan konut kira geliri (13.200 - 3.200)
Brüt işyeri kira geliri
Toplam GMSİ (10.000 + 20.000)
Götürü gider (30.000 x % 25) (-)
Gelir vergisi matrahı (30.000 - 7.500)
Hesaplanan gelir vergisi
Yıl içerisinde kesinti yolu ile ödenen vergiler (tevkifat) (-)
İade alınacak gelir vergisi (4.000 - 3.965)

13.200 TL
3.200 TL
10.000 TL
20.000 TL
30.000 TL
7.500 TL
22.500 TL
3.965 TL
4.000 TL
35 TL

BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE ÖDEME
Mükelleflerin, 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ait beyana tabi
gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2014 yılının MART ayının 1’inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.
Beyanname; normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarihte, taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zarfın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılır.
Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine
bağlıdırlar. Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret
olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı
kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları(SMSMMM) aracılığıyla da gönderebileceklerdir.
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ
aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;
• Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
• Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
• Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.(İnternet Bankacılığı dahil)
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (06.01.1961). 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10700 sayılı).
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YABANCILARIN İŞE BAŞLAMA TARİHLERİNİN TESPİTİ
Ayhan BOSTAN*
I-GİRİŞ:
Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasanın 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası (c) bendi ile; uluslararası sosyal
güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere,
yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar sigortalı sayılmış
ve tüm sigorta kollarına tabi tutulmuştur.Ancak Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası (c) bendi hükmü gereği,
yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’ye bir iş için en fazla üç ay süreyle
gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi çalıştığını ya da kendi
çalışmalarından dolayı aylık aldığını belgeleyen kişiler en fazla 3 ay, sosyal
güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke vatandaşlarından bu şekilde gönderilenler ise karşılıklılık ilkesi gereği sözleşmede öngörülen süre kadar sigortalı
sayılmamıştır.
Üç aydan veya sözleşmede öngörülen süreden fazla süre için çalışma
izni alınan yabancılar işe başlama tarihinden sonra geçen üçüncü ayın bitiminden veya sözleşmede öngörülen sürenin bitiminden itibaren sigortalı
olacaklardır.Bu kapsamda, gerek çalışma izni alarak Türkiye’ye bir iş için
gelmiş veya gönderilmiş yabancıların işe başlama tarihlerinin tespiti ve işe
giriş bildirgelerinin hangi tarih itibariyle ve ne şekilde Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirileceklerinin belirlenmesi bu makalenin konusunu oluşturmuştur.
II-YABANCILARINİŞE BAŞLAMA TARİHLERİNİN TESPİTİ:
A) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına
Türkiye’ye bir iş için gönderilen yabancıların işe başlama tarihinin
tespiti:
Geldiği ülkenin sosyal güvenlik kurumu tarafından, kendi ülkesinin
mevzuat hükümlerine göre sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin sözleşmelerle belirlenmiş formülleri SGK’ya ibraz eden kişiler, ilgili ülke ile
*
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Türkiye arasında imzalanmış olan sosyal güvenlik sözleşmesinde öngörülen ve aşağıdaki tabloda belirtilen süre ve bu süreye ilave edilecek süreler
kadar (İsviçre ve İngiltere vatandaşları geçici görevle bulunduğu sürece
kayıtlı olduğu ülke mevzuatına tabi olduklarından bunlar hariç) sigortalı
sayılmayacaklardır.Bu nitelikteki yabancıların işe giriş bildirgelerinin verilmesi gereken son tarih;
a) Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; sosyal güvenlik sözleşmesinde öngörülen ve aşağıdaki tabloda belirtilen süre ve bu
süreye ilave edilecek süreyi takip eden tarihten itibaren en geç bir aylık
sürenin dolduğu tarihe kadar,
b) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak yabancılar
için, en geç sözleşmesinde öngörülen ve aşağıdaki tabloda belirtilen süre
ve bu süreye ilave edilecek süreyi takip eden ilk gün,
c) Diğer işyerlerinde ise sosyal güvenlik sözleşmesinde öngörülen ve
aşağıdaki tabloda belirtilen süre ve bu süreye ilave edilecek sürenin bittiği
son gün, yabancının işe girişinin sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma
bildirilmesi zorunludur.
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GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN SÖZLEŞMELERE GÖRE
SİGORTALI SAYILMAYACAK SÜRELERİ
Sıra Sözleşmeli Geçici Görev
Uzatılabilecek Süre
Ülke
Süresi
1
İngiltere
Geçici görevle bulunduğu sürece kayıtlı olduğu ülke
mevzuatı uygulanır.
2
Almanya
5 yıl
3 Yıl
3
Hollanda
24 ay
Mutabık kalınan süre kadar
4
Belçika
24 ay
Mutabık kalınan süre kadar (Uygulamada
60 ay ile sınırlı)
5
Avusturya
24 ay
Mutabık kalınan süre kadar
6
İsviçre
24 ay
Mutabık kalınan süre kadar
7
Fransa
3 yıl
Mutabık kalınan süre kadar (Uygulamada
6 yıl ile sınırlı)
8
Danimarka
12 ay
İşin bitimine kadar (mutabakat koşuluyla)
9
İsveç
12 ay
12 ay
10
Norveç
12 ay
Mutabık kalınan süre kadar
11
Libya
1/9/1985 tarihinden sonra daimi geçici işçi uygulaması
vardır
12
K.K.T.C
24 ay
Mutabık kalınan süre kadar
13
Makedonya
24 ay
60 aya kadar uzatılabilir
14
Azerbaycan
24 ay
60 aya kadar uzatılabilir
15
Romanya
24 ay
60 aya kadar uzatılabilir
16
Gürcistan
24 ay
60 aya kadar uzatılabilir
17 Bosna-Hersek
24 ay
60 aya kadar uzatılabilir
18
Kanada
24 ay
60 aya kadar uzatılabilir
19
Kebek
60 ay
Mutabık kalınan süre kadar
20
Çek
24 ay
Mutabık kalınan süre kadar
Cumhuriyeti
21
Arnavutluk
24 ay
60 aya kadar uzatılabilir
22 Lüksemburg
12 ay
12 ay
23
İtalya
12 ay
Mutabık kalınan süre kadar
24
Portekiz
12 ay
Mutabık kalınan süre kadar
25

İspanya

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar
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B) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış yabancı bir ülkede
kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen yabancıların işe başlama tarihinin
tespiti:
SSİY’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince,
02/3/2011 tarihinden itibaren yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için en fazla
üç ay süreyle gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi çalıştığını
ya da kendi çalışmalarından dolayı aylık aldığını belgeleyen kişiler sigortalı sayılmayacaklar, ancak, üç aydan fazla süre için çalışma izni alınan
sigortalılar işe başlama tarihinden sonra geçen üçüncü ayın bitiminden itibaren sigortalı olacaklardır.
Geçici görevli olarak çalıştığı üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra
Ülkemizden ayrılan ya da ayrılmadan yeniden çalışma izni talep edilen
yabancı uyruklular hakkında -üç aylık süre şartı aranmaksızın- tekrar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren sigortalılık bildirimleri yapılacaktır.
Ancak, üç aylık çalışma süresini doldurmadan Ülkemizden ayrılan ya
da Ülkemizde bulunduğu halde çalıştığı işinden ayrılan yabancı uyrukluların yeniden aynı ya da başka bir iş için çalışma izni alarak çalışmaya başlamaları halinde, ilk çalışma izinlerinden kalan sürenin sonundan itibaren
sigortalı sayılacaktır. Diğer bir ifade ile aynı kişi için tek bir seferde veya
ayrı zamanlarda kullanılmış olsun üç aylık bir süre verilmiş olup bu süre
hangi çalışması sırasında tamamlanırsa tamamlansın bu tarihten sonra ilgili işveren tarafından bildirimi yapılacaktır.
Bu nitelikteki yabancılar için işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken
son tarih;
a) Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; üç aylık süreyi takip eden günden itibaren en geç bir aylık sürenin dolduğu gün,
b) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak yabancılar
için en geç, üç aylık süreyi takip edenilk gün,
c) Diğer işyerlerinde ise üç aylık sürenin bittiği son gündür.
Geçici görevli olarak SSİY’nin yayımlandığı 02/03/2011 tarihinden
önce geldikleri ülkede sigortalı olmaları nedeniyle Ülkemizde sigortalı sayılmayanlar için üç aylık süre 02/06/2011 tarihinde sona ermiştir, bu sigortalılardan çalışmaya devam edenler 03/06/2011 tarihinden itibaren sigortalı sayılmış olup işverenleri tarafından işe giriş bildirgeleri;İnşaat, balıkçılık
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KASIM - ARALIK 2013

MALİ

ÇÖZÜM

ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için en geç 03/06/2011,
yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak
çalıştırılanlar ile Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanlar için
en geç 03/07/2011, diğer sigortalıların ise en geç02/06/2011 tarihine kadar
SGK’ya verilmiş olması gerekmektedir.
Yabancı uyrukluların geçici görevli oldukları sürelerinin dolduğu tarihten itibaren sigortalılıklarının sağlanabilmesi için, çalışma izni aldıkları sigortalılardan yabancı kimlik numarası olanların işe giriş bildirgeleri elektronik ortamda, yabancı kimlik numarası olmayanların işe giriş bildirgeleri
ise kâğıt ortamında işverenler tarafından en geç yukarıda belirtilen yasal
sürelerin sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir. 1
İşe giriş bildirgelerine, işe giriş tarihi olarak, 02/03/2011 tarihinden
önce gelen yabancılar için bahse konu 3 aylık sürenin bitim tarihi olan
02/06/2011 tarihini takip eden gün (03/06/2011), 02/03/2011 tarihinden
sonra gelenler için ise 3 aylık sürenin dolduğu tarihi (3 aylık süre işe girdiği ayı takip eden üçüncü aynın aynı günüdür) takip eden gün yazılacaktır.
Farklı bir tarih yazılması halinde ise bildirimlerdeki farklılıkların nedeninin tespiti için durum Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarına
incelettirilmektedir.
C) Türkiye dışında ikamet etmekte iken çalışma izin belgesi ve çalışma vizesi alarak ülkemize gelen yabancıların işe başlama tarihinin
tespiti;
Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerineyapabilirler.
Temsilcilikler aracılığı ile alınan başvurulara istinaden çalışma izni verilen yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün
içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi
almak için başvurmaları gerekmektedir.
Çalışma izin belgesi verilmiş olan yabancının belgenin tebliğinden iti1

2013/11 sayılı genelgenin1.2 numaralı “ Kağıt ortamında verilmesi” başlıklı kısmı
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baren 90 gün içerisinde ülkemize giriş vizesi başvurusunda bulunmuş olması kaydıyla çalışma vizesi verilmiş yabancılar için bunları çalıştıracak
işverenler tarafından Yabancılar Şube Müdürlüklerine ülkeye giriş tarihlerinden itibaren bir ay içerisinde çalışma meşruhatlı ikamet izin başvurusunda da bulunulması gerekmektedir. Yabancının çalışma izni almasına
karşın vize almadığı ve ülkemize giriş yapmadığı, çalıma izni alındıktan
sonra 30 gün içerisinde ikamet tezkeresi için müracaat edilmediği, herhangi bir nedenle çalışma izninin iptal edildiği tespit edilmiş ise tescile
yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Başvuru online veya yüz yüze yapılabilmekte olup kendilerine verilen
randevu tarihinde ikamet tezkeresi teslim edilmektedir. Bu durumda olan
yabancıların işe giriş bildirgelerinin Kuruma verilmesi gereken son gün
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 16/07/2013 tarih, 11793421 sayılı genel yazısı gereği;
a) Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; çalışma
meşruhatlı ikamet izin belgesi için Emniyete (yüz yüze veya online) müracaat edildiği (randevu alındığı) tarihi takip eden 15 gün içerisinde kalmak
kaydı ile işverenin belirleyeceği bir günü takip eden bir aylık sürenin dolduğu gün,
b) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak yabancılar
için en geç, çalışma meşruhatlı ikamet izin belgesi için Emniyete (yüz yüze
veya online) müracaat edildiği (randevu alındığı) tarihi takip eden 15 gün
içerisinde kalmak kaydı ile işverenin belirleyeceği bir gün veya 15’inci
gün,
c) Diğer işyerlerinde ise çalışma meşruhatlı ikamet izin belgesi için
Emniyete (yüz yüze veya online) müracaat edildiği (randevu alındığı) tarihi takip eden 15 gün içerisinde kalmak kaydı ile işverenin belirleyeceği
günden önceki gün veya en nihayetinde 14’üncü gün, 14’üncü gün mesai
saati bitimidir.
D) Ülkemizde ikamet etmekte iken çalışma izin belgesi alan (çalışma vizesi almak zorunda olmayan)yabancıların işe başlama tarihinin
tespiti:
Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını
doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler.
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Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir
sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış olup da bu izin süresi
içerisinde çalışma izni verilmiş yabancılardan, Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması koşulu aranmaz.2
Bu durumda olan yabancıların işe giriş bildirgelerinin Kuruma verilmesi
gereken son gün Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel
Müdürlüğünün 16/07/2013 tarih, 11793421 sayılı genel yazısı gereği;
a) Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; çalışma
meşruhatlı ikamet izin belgesi için Emniyete (yüz yüze veya online) müracaat edildiği (randevu alındığı) tarihi takip eden 15 gün içerisinde kalmak
kaydı ile işverenin belirleyeceği bir günü takip eden bir aylık sürenin dolduğu gün,
b) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak yabancılar için
en geç, çalışma meşruhatlı ikamet izin belgesi için Emniyete (yüz yüze veya
online) müracaat edildiği (randevu alındığı) tarihi takip eden 15 gün içerisinde
kalmak kaydı ile işverenin belirleyeceği bir gün veya 15’inci gün,
c) Diğer işyerlerinde ise çalışma meşruhatlı ikamet izin belgesi için
Emniyete (yüz yüze veya online) müracaat edildiği (randevu alındığı) tarihi takip eden 15 gün içerisinde kalmak kaydı ile işverenin belirleyeceği
günden önceki gün veya en nihayetinde müracaatı takip eden 14’üncü gün,
mesai saati bitimidir.
E) Çalışma izin belgesi almadan çalıştırılanların işe başlama tarihinin tespiti:
Çalışma izni olmadan çalıştırılmaya başlanan veSGK’ya işverenleri tarafından (Kurum tarafından herhangi bir talep ve tespit olmaksızın)kendiliğinden işe giriş bildirgeleri verilen yabancıların tescil işlemleri Kurum
tarafından yapılmaktadır. Kontrol ve denetim elemanlarınca çalışma izni
olmadan çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin tescilleri ise
tespit tarihi itibariyle (tutanakta kayıtlı işe başlama tarihi tutanak tarihinden geriye doğru 1 yıl götürülebilmektedir) Kurum tarafından resen yapılmaktadır.
TC numarası mevcut olanların işe giriş bildirgelerini işverenleri internet ortamında verebilmektedir. TC numarası olmayanların bildirimleri ise
2 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7’nci
maddesi.

KASIM - ARALIK 2013

179

MALİ

ÇÖZÜM

2013/11 sayılı genelgenin 1.2 numaralı maddesi gereği kağıt ortamında
–idari para cezası uygulanmaksızın- yapılabilmektedir.Ancak Kurum tarafından talep edilmeden işverenleri tarafından kendiliğinden verilen işe
giriş bildirgeleri (bildirgede yazılı işe başlama tarihinden önce Kuruma intikal ettirilmiş olması kaydıyla) için bu uygulama yapılmaktadır. Denetim
sonucu tespit edilenler için talep edilen işe giriş bildirgelerinin süresinde
verilmemiş olduğu ve bunlara idari para cezası uygulanacağı açıktır.
Kağıt ortamında yapılmak zorunda kalınan bu bildirimler nedeniyle sigortalının geçici görevli olarak ülkemize gönderilip gönderilmediği, gönderilmiş ise ülkesinde sigortalı olup olmadığı veya aylık alıp almadığı, çalışma izninden muaf olup olmadığıgibi hususlar araştırılarak çalışma izni
ile ilgili hususlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, sınır dışı
işlemleri için Yabancılar Şube Müdürlüklerinedurumun bildirilmesi gerekmektedir.
III-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Çalışma izni alındıktan sonra; yurt dışından başvuranların 90 gün içerisinde çalışma vizesi almak için başvurmaları, vize alındıktan sonra ülkeye giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde çalışma meşruhatlı ikamet
tezkeresi için Emniyete müracaat edilmesi gerekmekte olup herhangi bir
aşamadaki aksama çalışma izin belgesini geçersiz kılmaktadır. Ancak bazı
durumlarda yabancı için ikamet tezkeresi düzenlenmesine karşın işverenleri tarafından sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmediği görülmektedir.
Bu gibi durumlarda (çalışma izni tarihinden itibaren başlamak üzere sözleşmesiz ülkelerden geçici görevle gönderilenler için 3 ay veya ilgili ülke
ile Türkiye arasında imzalanmış olan sosyal güvenlik sözleşmesinde öngörülen ve yukarıdaki tabloda belirtilen süre ve bu süreye ilave edilecek süreler kadar -İsviçre ve İngiltere vatandaşları geçici görevle bulunduğu sürece
kayıtlı olduğu ülke mevzuatına tabi olduklarından bunlar hariç- yabancılar
sigortalı sayılmayacaktır) bahse konu bildirgeler SGK tarafından işverenlerden talep edilmekte ve verilmemesi halinde, çalışma izin belgesinde bir
ücret belirtilmiş ise bu ücret esas alınarak, resen düzenlenmekte ve işverenler ciddi idari para cezası yaptırımları ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Burada esas sorun yabancı sigortalılarınkesin ve net bir şekilde işe başlama tarihinin hangi kıstasa göre belirlendiğinin deklere edilmemesinde
yatmaktadır. Türkiye’de ikamet etmekte iken çalışma izni verilen yabancı180
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lar ile çalışma izni olmadan bir hizmet akdine tabi olarak kayıt dışı çalıştırılanların işe başlama tarihi konusunda fiili çalışma olgusu kıstas alınarak
alınabilse de(ki çalışma izni alanlar açısından ikamet izni için müracaat
edildiği tarihi takip eden 15 gün içerisinde fiilen başlanmasa dahi işe giriş
verilmek durumundadır) çalışma izni aldıktan sonra çalışma vizesi almak
suretiyle ülkemize gelen yabancılar için durum böyle değerlendirilmemelidir. Zira, çalışma vizesi almak suretiyle gelenbu yabancılar ülkemize intikal ettikleri andan itibaren işverenin emrine girmiş ve hizmetini işveren
emrine vermiştir.Kalacak yeri, tanıdığı, akrabası, cebinde parası olmayan
ve sadece ekmek kavgası için kendi ülkesinden koparak ülkemize gelen bu
yabancıların geldiği tarihten itibaren bir ayını çalışma meşruhatlı ikamet
izin belgesine lütfedip de müracaat etsin diye, devamındaki 15 gününü işveren kerhen istiyorsa sigortalı yapsın diye harcamak haksızlıktır ve insafsızlıktır. Bu yabancıların işe başlama tarihlerinin SGK’ya bildirilebilmesi
için öngörülen 45 günlük süre içerisinde nerede kaldıkları, ne yiyip içtikleri varsayılmaktadır bilinmez ama işyerinde çalıştırıldıkları, çalıştırılmayanların ise işveren tarafından iaşe ve ikamesinin sağlanarak bekletildiği
ve başka bir işveren emrinde çalışmasının yasak olduğu aşikardır.
Kimse 5510 sayılı Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini
ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek hak ve
yetkisine sahip değildir. Sigortalı olmak bir hak olduğu kadar aynı zamanda yasal/anayasal bir zorunluluktur.İşverenin hukuki bir takım nedenler
ile fiilen iş başı yaptıramamış olması bu yabancıların mağdur edilmelerini
gerektirmez. Bu nedenle vize almak suretiyle ülkemize intikal eden yabancılar için işe başlama tarihi uçaktan indiği, gümrük kapısından geçtiği ve
pasaportuna giriş damgasını vurdurduğu tarih olmalıdır. Bu durumda 5510
sayılı Yasanın 8’inci maddesi kapsamında bir yasal düzenleme yapılması gerekecektir. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 16/07/2013 tarih,
11793421 sayılı genel yazısı ile getirilmek istenen uygulama kanun koyucunun yetki alanına girmektedir. Konunun bu kapsamda değerlendirilip
yabancıların işe giriş bildirimlerinin geçmişe yönelik olarak ikamet tezkeresinin tesliminden itibaren 10 gün içerisinde yapılmasına yasal olarak
müsaade edilmelidir.
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EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA
İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Süleyman TUNÇAY*
1-Giriş:
T.C. Anayasasının “sosyal güvenlik hakkı” başlıklı 60’ıncı maddesinde, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” Anayasamız ile güvence altına
alınmış olan sosyal güvenlik bireyler açısından sosyal bir hak ve yükümlülük, devlet açısından ise bir kamu görevidir. Devlet bu anayasal görevini
ise kendi eliyle oluşturduğu sosyal güvenlik kurumları aracılığı ile yerine
getirir. Halen bu görev Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aracılığıyla
yerine getirilmektedir. Bu görevin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yerine getirilmesi için sosyal güvenliğe ilişkin usul ve esasların, uygulanacak
norm ve kuralların belirlenmesi amacıyla oluşturulan ve hali hazırda yürürlükte olan yasal düzenleme ise 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununu ’dur.”
5510 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı üçüncü maddesinde sigortalı;
kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına sigorta primi
ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi olarak ifade
edilmiştir. Kanun sistematiği açısından bakıldığında 5510 sayılı Kanunun
sosyal sigorta hükümlerinin yer aldığı ikinci kısmının birinci bölümünün
4 üncü maddesinde kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının uygulanması
bakımından sigortalı sayılanlar, 5 inci maddesinde kısa ve uzun vadeli
sigorta kollarının uygulanması bakımından haklarında bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar, 6 ncı maddesinde ise kısa ve uzun vadeli
sigorta kollarına ilişkin hükümlerinin uygulanması bakımından sigortalı
sayılmayanlar sayılmış ve düzenlenmiştir. Buna göre tüm sigorta kollarının uygulanması bakımından kimlerin zorunlu olarak sigorta sayılması
gerektiği, kimler için bu sigorta kollarından bazılarının zorunlu bazılarının
ihtiyari olduğu, kimlerin ise sigortalı sayılmayacağı 5510 sayılı Kanunun
ilgili maddelerinde sayma yoluyla belirtilmiştir. Buradan hareketle kanunun sigortalı saymadığını sigortalı saymak veyahut da sigortalı saymadığını sigortalı kabul etmek mümkün olmayacaktır.
*

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi
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5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde
“Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)”
bu Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine göre sigortalı sayılmazlar hükmü yer almıştır. Kanunda yapılan düzenleme gereğince ev hizmetlerinde
çalışanların sigortalılığı bakımından genel kural bunların sigortalı sayılmamalarıdır. Ancak ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı sayılmamasına
ücretle ve sürekli olarak çalışanlar yönünden bir istisna getirilmiştir. Yani
ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar kısa ve uzun vadeli
sigorta kollarının uygulanması bakımından zorunlu olarak sigortalı kabul
edilmektedirler.
2-İlgili Mevzuat:
Bilindiği gibi 4857 sayılı “İş Kanunun” istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinde ev hizmetlerinde yapılan işlerde bu kanun hükümleri uygulanmaz
denilerek ev hizmetleri İş Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. Yukarıda
da ifade edildiği gibi 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde “Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak
çalışanlar hariç)” bu Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine göre sigortalı
sayılmazlar hükmü getirilerek ücretle ve sürekli çalışanlar hariç ev hizmetleri 5510 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır.
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre
sigortalı sayılırlar. İşte ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı olarak kabul edilmişlerdir. Yani ev hizmetlerindeki
çalışmaların ücret mukabili ve sürekli olması halinde 5510 sayılı Kanunun
uygulaması bakımından ev hizmetlerine ilişkin çalışmanın yapıldığı yer
işyeri, bu işlerde çalıştırılan kimse sigortalı, bu kimseleri çalıştıranlar ise
işveren olarak kabul edilmektedirler.
3-Mevcut Durum ve Uygulamada Ortaya Çıkabilecek Sorunlar:
5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde yapılan düzenleme gereğince ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı
sayılabilmeleri için ücret ve süreklilik koşullarının birlikte gerçekleşmesi
gerekecektir. Yani ev hizmetlerinde yapılan çalışma süreklilik arz etmiş
olsa bile herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değilse diğer bir ifadeyle
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gönüllülük esasına dayanıyorsa veyahut da ücret ödemesi söz konusu olup
da yapılan çalışma süreklilik arz etmiyorsa her iki durumda da 5510 sayılı
Kanun uygulaması bakımından bu şekilde yapılan çalışmalarda bir kimsede sigortalılık niteliği ortaya çıkmayacaktır.
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili uygulama hali hazırda yürürlükte bulunan 2013/11 sayılı Genelge esaslarına yürütülmektedir.
Söz konusu genelgede yapılan düzenleme gereğince ev hizmetleri, çamaşır
ve bulaşık yıkama, ütü yapma, cam silme, yemek yapma gibi evingündelik
işleyişine yönelik çalışmalar olarak tanımlanmış, ev hizmetlerinde ücretle
çalışanların yapmış oldukları işin niteliği bakımından önceliklesürekli iş
olup olmadığının belirlenmesinin gerekmekte olduğu, sigortalılığın sağlanabilmesi için evlebağlantılı işlerin ücretle ve belli bir süreklilik içinde
yapılıyor olması, süreklilik için çalışmanınbelirli bir yoğunluğa ulaşması
şartının aranması gerektiği, çalışanın her hafta aynı gün aynıeve ev işinde
çalışmak üzere gelmesi halinin sürekli çalışma olarak nitelendirileceği, belirsizaralıklarla ve çağrı üzerine yapılıyorsa, bu durumda ne kadar sürmüş
olursa olsun, süreksizçalışma olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir.
Ne 5510 sayılı Kanunda ne de bu kanunun uygulamasını göstermek ve
emrettiği işleri belirtmek üzere hazırlanmış olan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde” ev hizmetleri kavramının tanımı, kapsamı ve sınırları,
sürekli çalışmadan ne kastedilmek istenildiği, yapılan hizmetin mi yoksa
işin niteliğinin mi sürekliliğinin sigortalılığın belirlenmesinde ölçüt alınacağı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Oysa ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı sayılmayacağına
ilişkin düzenlemenin yer aldığı 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son
fıkrasında bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların, Kurum
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği ifade edilerek bu husus
Sosyal Sigorta İşlemlerinin uygulama alanına bırakılmıştır.
Söz konusu genelgede ev hizmetleri çamaşır ve bulaşık yıkama, ütü
yapma, cam silme, yemek yapma gibi evingündelik işleyişine yönelik çalışmalar olarak tanımlanmış olmakla birlikte bahçıvanlık, bekçilik, şoförlük, evde çocuk ve hasta bakımı gibi ev işlerini kolaylaştıran ve dolaylı
olarak ev hizmetlerine katkıda bulunulan hizmetlerinde ev hizmetlerinden
sayılıp sayılmayacağı hususu açıklanmamış olup bu hususlar yoruma açık
bırakılmıştır. Örneğin müstakil bir evin bahçıvanlık hizmetlerinin ev hiz-
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metlerinden sayılması halinde (ücret ve süreklilik koşulu sağlanmıyorsa)
sigortalılık niteliği açısından sonuç farklı sayılmaması halinde ise sonuç
farklı olacak ve sigortalılığın tespiti yoluna gidilmesi gibi taraflar arasında
çekişmeli bir durum ortaya çıkabilecektir.
Bununla birlikte sürekli çalışma kavramı da yeterince açıklığa kavuşturulmamış olup tartışmalı bir hale gelmiştir. Bilindiği üzere 4857 sayılı
İş Kanunun 10 uncu maddesinde sürekli iş tanımı yapılmış ve nitelikleri
bakımından otuz iş gününden fazla devam eden işler sürekli iş olarak ifade
edilmiştir. Oysa 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c
) bendinde sürekli çalışma ifadesi yer almış olup burada sürekli çalışmadan
sürekli iş deyiminin mi kastedildiği açıklığa kavuşturulmamış ve burada
işin niteliğinin mi yoksa ev işinde çalışanın ev hizmetinde ne kadar süre
çalıştığı mı hususunun esas alınması gerektiği de son derece önemlidir.
Farz edelim ki işin niteliği değil de ev hizmetlerinde çalışan kişinin bu işte
ne kadar süre çalıştığı sigortalılık niteliğinin belirlenmesinde esas alınması
gerektiği kabul edilmiş olsun. O zaman da evde yapılan çalışmanın sürekli
sayılabilmesi için günün, haftanın, ayın hangi sürelerinde ne kadar çalışılması gerektiği hususunun belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Yukarıda izah edilen bu durumlar ev hizmetlerinde yapılan çalışmalarda idare ve yargı yoluyla sigortalılığın tespit edilmesi gibi çekişmeli bir
süreci ortaya çıkaracaktır.
4-Sonuç ve Değerlendirme:
5510 sayılı Kanunun altıncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde
yapılan düzenlemeden; ev hizmetlerinde çalışanların 5510 sayılı Kanun
uygulaması bakımından sigortalılık kapsamı dışında bırakıldığı, ancak ücretle ve sürekli olarak çalışanlar yönünden bu kurala istisna getirildiği ve
bu şekilde çalışanların ise sigortalı sayılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, 5510 sayılı Kanunun
altıncı maddesinde bu şekilde düzenlendikten sonra yine söz konusu maddenin son fıkrasında, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kastedilerek Kurum tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Anayasanın 124 üncü maddesi gereğince Başbakanlık, Bakanlık ve
kamu tüzel kişiliklerine, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların
ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
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şartıyla yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir. 5510 sayılı Kanunun ilgili
maddesinde yapılan düzenlemeden ücretle ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanların sigorta sayılması gerektiği sonucuna ulaşılmakla birlikte
ev hizmetleri kavramının tanımı, kapsamı ve sınırları ile sürekli çalışmadan
nasıl bir çalışma biçimi ve modeli anlaşılması gerektiği konusunda Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.
Böyle bir eksiklik ise ev hizmetlerinde yapılan çalışmalarda sigortalılığı
tespiti yoluna gidilmesi gibi bir uyuşmazlığı yol açacak ve tarafları sürekli
bir biçimde yargı yoluna gidilmesi gibi dava tehdidi altında bırakacaktır.
Taraflar arasında bahsi geçen uyuşmazlık ve çatışmalar idarenin iş ve
işlemlerine karşı bir güvensizlik kaygısını da yol açabilir. Bilindiği gibi hukuk kuralları kişilerin gerek diğer kişiler, gerek toplum, gerekse kamu ile
ilgili olan ilişkilerini düzenlerken, bunların birbirlerine karşı sahip olacakları hakların ve üstlenecekleri yükümlülüklerin nelerden ibaret olacağını
da belirler. Bilindiği üzere hukukun görevlerinden bir tanesi de toplumda hukuki güvenliğin sağlanmasıdır. Hukuki güvenlik ilkesi herkesin tabi
olacağı kural, hak ve sorumlulukları önceden bilmesi ve ona göre hareket
etmesi, kendi davranışlarını ayarlamasıdır. Hukuk kuralları genel, soyut
ve süreklidir. İşte hukukun bu temel ilkeleri toplumda bireylere hukuki
güvence sağlamaya yöneliktir.
5510 sayılı Kanunda sigorta kollarının uygulanması bakımından sigortalılık niteliğinin kazanılması ile birlikte hem sigortalı hem de bunları
çalıştıran işverenler açısından bazı hak ve yükümlülükler söz konusudur.
Örneğin sigortalılığı başlangıcı halinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalılığın bildirimi ve tescili, sigortalının çalışmalarının aylık prim ve
hizmet belgeleriyle Kuruma bildirilmesi, sigortalılığın sona ermesi halinde
sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gibi işverene bazı
yükümlülükler yüklenmiştir. Bu yükümlülükleri zamanında yerine getirmeyen işverenlere 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde öngörülen
idari para cezaları uygulanmaktadır.
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili mevzuatta söz konusu olan ve yukarıda bahsedilen boşluk nedeniyle kişilerin tabi olacakları
kuralları, hak ve yükümlülükleri önceden bilememesi ve kestirememesi
gibi bir durum muhtemeldir. Böyle bir durum sigortalı olması gerektiği
halde sigortalı bildirilmeme, sigortalı olmaması gerektiği halde sigortalı
olarak bildirilenlerin sigortalılığının iptali gibi bazı sonuçlar doğurabilir
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ki hem sigortalı hem de işveren açısından bazı mağduriyetlere yol açabilir.
İşte sonradan yaşanması muhtemel sosyal güvenlik hak kayıpları, idare ve
yargı yoluyla sigortalılığın tespit edilmesi gibi taraflar arasında çekişmeli
bir sürecin ortaya çıkmasının önüne geçilebilmesi için yukarıda belirtilen
hususlarda duraksamaya yol açmayacak bir şekilde ayrıca kamu düzenini
ilgilendiren ve kamu hizmeti niteliğinde sayılan sosyal güvenlik hakkının
güvence altına alınması ile ilgili bu alandaki bir hukuksal boşluğun kamu
yararını ihlal edici yönü de dikkate alınarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılacak düzenleme ile hukuksal boşluğun giderilmesi ve
konunun yeterli açıklığı kavuşturulması kaçınılmaz bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
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TÜM YÖNLERİYLE İŞÇİLERİN GECE ÇALIŞMASI
Erol GÜNER*
I. GİRİŞ;
Çalışma hayatında işçilerin özelikle bazı işlerde gece çalıştırılmaları,
bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak gece çalışmasının bazı zorlukları olduğu da ortadadır. Bu yüzden kanun koyucu gece çalışmasının
ayrıca düzenlemiştir. 4857 Sayılı Kanunun 69. maddesinin gerekçesinde
gece süresi tanımlanmadığı, gece çalışmalarının nasıl yapılacağı düzenlendiğinden, madde başlığı, “Gece Süresi ve Çalışmaları” olarak değiştirilmiş, ancak madde içeriği bakımından 1475 Sayılı Kanunun 65. madde
hükmü kural olarak muhafaza edilmiş; ancak Avrupa Birliği Direktifine
uyum sağlamak amacıyla, eklenen dördüncü fıkrada gece çalıştırılacak
işçilerin sağlıklarının korunması için işe başlamadan önce ve çalışırken
periyodik sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve gece çalışması nedeniyle
sağlığının bozulduğunu belgeleyen işçiye mümkünse gündüz postasında
durumuna uygun iş verilmesi yükümlülükleri getirilmiş ve son fıkra ile
postası değiştirilecek işçinin kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamayacağı hükmü kabul edilmiştir .
Kural olarak çalışma, günün gündüz döneminde günlük çalışma süresine göre yapılır. Bununla birlikte, işyerinin gerekleri, işin niteliği, günlük
çalışmanın, gece yapılmasını gerektirebilir. Nitekim faaliyetin devamlılığının esas olduğu, bu nedenle yirmi dört saat faaliyet göstermesi gereken
işyerlerinde günlük çalışmanın gece dönemini de içermesi ve işçilerin postalar halinde dönüşümlü olarak gece çalıştırılması söz konusu olduğu gibi
bar, pavyon, gazino, oyun salonları gibi çalışmanın gündüz değil de işin niteliği gereği sadece gece yapıldığı işyerleri de mevcuttur. Çeşitli nedenlerle
günlük çalışmanın günün gece dönemine denk düşmesi olgusu karşısında
İş Hukukunda “gece çalışması” ve buna bağlı olarak “gece çalışma süresi”
kavramları ortaya çıkmıştır. Gece çalışması, günlük normal çalışma bağlamında bir çalışma olduğundan çalışma sürelerine ilişkin genel rejim içinde
yer almakla birlikte, gecenin doğal olarak uykuya ayrılan bir gün dönemi
olması itibariyle işçilerin korunması amacıyla özel bir takım kuralların ka*
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bulü zorunlu olmuştur Günlük çalışma sürelerine ilişkin olarak 4857 sayılı
İş Yasasının 63. Maddesinde getirilen sınırlamalar sadece işçiler için olup,
işyerlerinin yirmi dört saat açık kalması mümkündür. Böyle bir durumda çalışmanın bir kısmının geceye rastlaması kaçınılmazdır. 4857 sayılı İş
Yasasının 69. Maddesine göre; çalışma hayatında gece, en geç 20.00’ de
başlayarak en erken sabah 08.00’ e kadar geçen ve herhalde en fazla onbir
saat süren dönemdir.
Bu makalemizde 4857 sayılı İş Yasası’ nın 69. maddesi ve ilgili yönetmelikler bağlamında gece çalışmasına ilişkin usul ve esasları irdelemeye
çalışacağız.
II. HUKUKİ DÜZENLEME;
4857 sayılı İş Yasası’ nın 69. Maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri
gece çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Yasanın 69. maddesi hükümleri bağlamında;
a- Gece Çalışma Dönemi:
Çalışma hayatında gece, en geç 20.00’ de başlayarak en erken sabah
08.00’ e kadar geçen ve herhalde en fazla onbir saat süren dönemdir.
Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre ya da yurdun bazı bölgelerinin
özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin gece başlangıcının daha
geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki
hükmün uygulama şekillerini tespit etmek ya da bazı gece çalışmalarına
herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletmelerinde ekonomik zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece
çalışmalarını yasaklamak üzere yönetmelikler çıkartılabilecektir (4857/69II. Md.).
Çalışmanın belirli bir bölümünün gece sayılan döneme belirli bir bölümünün gündüz sayılan döneme denk gelmesi halinde işin gece çalışması
mı gündüz çalışması mı sayılacağı konusu önem taşımaktadır. Böyle bir
durumunda, çalışma süresinin yarısından çoğu hangi gün dönemine denk
geliyorsa o döneme ait hükümlerin uygulanması yerinde olacaktır. Gece ve
gündüz dönemine rastlayan çalışma sürelerinin eşitliği halinde, işçi sağlığını koruyucu hükümler göz önüne alınarak ve işçi yararına yorum ilkesi
gereğince yapılan çalışmanın gece çalışması sayılması uygun olacaktır.
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b- Gece Çalışma Süresi :
Postalar Halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İş Yasasının 42 ve
43. Maddeleri ile 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler
İhdasına Dair Yasanın 6. Maddesi ile 4857 sayılı İş Yasasının 70. Maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında, işçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez (4857/69-III. Md. ). Gece sayılan dönem içinde genel sebeplerle fazla çalışma yapılamaz (4857/41-VI. Md. ).
Gece ve gündüz çalıştırılan ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir hafta gece çalıştırılan işçiler bir sonraki hafta gündüz postasında çalıştırılmalıdır. Ancak gece ve gündüz postalarında iki haftalık
nöbetleşme esası da uygulanabilir. Postası değiştirilecek işçinin kesintisiz olarak en as on bir saat dinlendirilmesi gereklidir. İşçi bu süre kadar
dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz (4857/69-VII, Son, Postalar
Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik 8,9. Md.).
Avrupa Birliği Hukukunda 23 Kasım 1993 tarihli ve 93/104 sayılı yönerge gece çalışma süresinin 24 saatlik dönemde sekiz saatten fazla olamayacağını esas alınan belirli bir periyotta ortalama gece çalışma süresinin
sekiz saati aşamayacağını belirtmek suretiyle bu periyot içinde kimi günler
için sekiz saatlik sınırın aşılmasına cevaz vermektedir. Bu yönerge bağlamında “gece işçisi”, günlük normal çalışma süresinin en az üç saatini gece
döneminde geçiren veya yıllık çalışma süresinin belirli bir kısmını gece
döneminde geçiren kişi olarak tanımlanmaktadır.
Gece çalışması, özellikle, günün yirmi dört saati sürekli faaliyet gösteren işyerleri bakımından söze konu olan bir çalışmadır. Çünkü bu işyerlerinde günlük çalışmanın gündüz ve gece olarak ayrışması kaçınılmaz bir
durumdur. Buna karşılık günün yirmi dört saati kesintisiz faaliyetin gerekmediği diğer işyerleri ve işlerde, zaruret yoksa gece çalışması yapılamaz.
Nitekim 4857 sayılı İş K. Md.69/f.2’de de “gece işletilmelerinde ekonomik zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmasını yasak
etmek üzere yönetmelikler çıkarılabilir” hükmüne yer verilmektedir.
İşyerlerinde gündüz ve gece devamlı işçi çalıştırılması zorunluluğu
yüksek fırın, cam ve seramik işlerinde olduğu gibi işin niteliğinden doğabilir. Buna karşılık işin niteliği devamlı olarak çalışmayı gerektirmediği
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halde işveren tarafından böyle bir uygulamaya karar verilmiş de olabilir.
Postalar Halinde Çalışma Yönetmeliği bu ayırıma göre işçi postalarının
sayısının nasıl saptanacağını belirtmektedir.(m. 4/a,b)
Postalar halinde çalışmalarda da işçilerin kural olarak gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmaları yasaktır. (İş K.m.69/3, Yön. 7)
Ancak Postalar Halinde Çalışma Yönetmeliğinde bu konuda bazı istisnalar
öngörülmüştür. Bu yönetmeliğin 7. maddesi gereğince zorunlu(İK m.42)
ve olağanüstü nedenlerle(İK m.43) fazla çalışma yapıldığında, işçilerin
gece postalarında yedi buçuk saatlik çalışma süresinin aşılması ve fazla
çalışma yapılması mümkündür .
Postalar halinde çalışmalarda işçilerin sürekli olarak gece postalarında çalışmaları yasa ile önlenmiştir. İş Kanunun 69.maddesinin 7. fıkrasına
(Yön 8/1) göre “Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra
gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya
konur.”. Bununla birlikte yasada bir esneklik getirilmiş, işverenlere bir haftalık süre yerine iki haftalık nöbetleşme esasının uygulanabilme olanağı da
tanınmıştır(İK.m.69/7, Yön.m.8/3)
4857 sayılı Kanun Postalar Halinde Çalışma Yönetmeliği hükümleri
uyarınca kanunen günlük çalışma süresini aşmamak kaydıyla işçi postaları
için farklı çalışma sürelerinin tespiti; gece postasının, gündüz postasına/
postalarına göre daha kısa çalışma süresine tabi tutulması; aynı işyerinde
farklı işler için farklı sayıda; örneğin yirmi dört saat devam eden işlerde
en az üç posta, işyerinin bu nitelikte olmayan işlerinde iki posta tespiti ve
uygulanması mümkündür.
c- Gece Çalıştırılması İle İlgili İşverenlerin Yükümlülükleri:
4857 Sayılı İş Yasası’ nın 69. maddesi, gece çalıştırılacak işçiler bakımından işverene bazı yükümlülükler getirmiştir. Madde hükmüne göre;
1- Gece çalıştırılacak işçilerden işe başlamadan önce sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporunun alınması
gereklidir. Gece çalıştırılan işçiler, en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. ( İşçilerin
sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır) (m.69 f.4).
Kanun, işçinin sağlık durumunun gece çalışma yapabilecek durumda
olmasını aramakla birlikte 5.fıkraya göre, işveren, gece çalışması nedeniy192
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le sağlığının bozulduğunu belgeleyen işçiye mümkünse gündüz postasında
durumuna uygun bir iş vermekle yükümlüdür. Durumuna uygun iş, işçinin
sağlığının da elverdiği kendi işine uygun, yapabileceği bir iş demektir. İşvereni işçiye gece postasında böyle bir iş vermesi imkân dâhilinde değilse
işçi, Kanunun 24 maddesinin I.bendinin (a) fıkrasına göre sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur. Bu fesih hakkını kullanmayan işçinin, sağlığının
bozulduğu gerekçesiyle gece çalışmayı reddetmesi akdi kusur oluşturur.
2- Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş
vermekle yükümlüdür(m.69 f.5).
3- İş Kanununda ve Postalar Halinde Çalışma Yönetmeliğinde işverenin gece çalışmaları ve postalar halinde çalışmalar konusundaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi amacıyla, işverenlere
her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu
işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir
nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne verme zorunluluğu getirmiştir(İş
K.m.69/5, Yön. 12).
4- Yargıtay’a göre Toplu iş sözleşmesiyle düzenlenen ve sözleşmenin
sona ermesi üzerine hizmet akdi hükmü haline gelen gece çalışma zammının işçinin çalışma şekli ve süresi değişmedikçe, gece dönemine giren
çalışmaları için ödenmesi gerekir
d- Gece Döneminde Çalıştırılabilecek İşçiler:
Gece çalışması, mesleki ve fizyolojik nitelikte risklere ortam hazırlaması, işçinin sağlığını bozması, aile başta olmak üzere sosyal çevreden
kopmaya yol açması, kişiliğin oluşumu ve gelişimini olumsuz etkilemesi
gibi nedenlerle onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin sanayiye ait işlerde gece çalıştırılması yasaklanmış; onsekiz yaşını doldurmuş, kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılması için özel düzenlemeler öngörülmüştür(4857 sayılı İş K. Md.73). Gece çalıştırma yasağı, bu sınırlamalar dışında kalan işlerin yapıldığı işyerlerinde ve bu arada hastane,
dispanser, eczane, hamam, lokanta, otel gibi yerlerle, sinema, tiyatro gibi
eğlence yerleri için söz konusu değildir.
Kanun, çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılamayacağı yasağını sanayiye ait işlerde sınırlandırdığından İş Kanunun uygulaması bakımından
sanayiden sayılmayan işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç
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işçilerin çalıştırılması mümkündür. Buna karşılık kadın işçiler için böyle
bir yasak söz konusu olmayıp, bunların gece çalıştırılmalarına ilişkin esaslar 9.8.2004 tarihli Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir .
4857 Sayılı Yasa, 1475 sayılı Yasadan farklı olarak, kadın işçiler için
gece çalıştırma yasağı öngörmemiştir. Md.73/f.2’de sadece, onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul
ve esasların bir yönetmelikle gösterileceği hükmüne yer verilmiştir. Oysa
1475 sayılı Yasanın 69. maddesinin 1.fıkrasında sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kadınların gece çalıştırılmalarının esas itibariyle yasak olduğu hükmüne yer vererek kadınları
çocuklarla birlikte değerlendirilmiş; aynı maddenin 2. fıkrasına dayanılarak “işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde” onsekiz yaşını doldurmuş kadınların çalıştırılmalarını düzenleyen 27. Temmuz 1973
tarihli ve 7/6909 sayılı Kadın İşçilerin Sanayiye Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzük çıkarılmıştır. Bu Tüzüğün
2. maddesine göre onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçiler, beceriklilik,
çabukluk ve dikkat isteyen, sürekli olan ve fazla enerji ve kuvvet harcamasını gerektirmeyen işlerde gece postalarında çalıştırılabilirdi. Gece çalıştırma ile ilgili olarak 1475 sayılı eski İş Kanununda sanayie ait işyerlerinde her yaştaki kadınlar için getirilen yasak, kadın-erkek eşitliği ve bu
konuda gelişmiş batı ülkelerindeki gelişmeler dikkate alınarak kaldırılmış,
gece çalıştırma yasağı sadece çocuk ve genç işçiler için kabul edilmiştir. İş
Yasası’nın 73. maddesine göre, sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır(f.1; İPYön. M.5).
e- Gece Döneminde Çalıştırma İle İlgili Yaptırımlar:
4857 sayılı İş Yasası’ nın “ İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık “ başlıklı 104. Maddesinde gece döneminde çalışmalara ilişkin usul
ve esaslara aykırılıklarda uygulanacak idari para cezasını öngörmüştür.
Söz konusu madde hükmüne göre, “ ………. işçileri 69. Maddesine aykırı
olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 73. Maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri
gece çalıştıran ………. “ işverenlere her maddenin ihlali için idari para
cezası uygulanacaktır.
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III. SONUÇ:
Ülke ekonomisinin belli bir istikrara kavuşması sektörlerin dolayısıyla
işyerlerinin işlerinin, üretimlerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu hem
işyerleri hem de ülke için olumlu bir durumdur. Böyle gelişmelerde, işverenler hem istihdam artışına gitmekte hem de işyerlerini tam kapasite ile
çalıştırma yoluna başvurmaktadırlar. Gece çalıştırma, postalar halinde işçi
çalıştırma da bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. Gece ve gündüz postalarda
işçi çalıştırarak alınan siparişin yetiştirilmesine çalışılmaktadır.
Günümüzün değişen ekonomik, teknolojik ve sosyal şartları içerisinde
bazı işler niteliğinden ötürü hem gündüz hem de gece yapılmak zorundadır. Serbest piyasa ekonomisinin hâkim olduğu günümüzde işletmeler ve
ekonomiler dünya ile bütünleşmektedirler. Değişen bu piyasa şartlarında
günümüzün klasik işletmecilik anlayışı ve İş Hukuku kuralları da bu değişime uyum sağlamak zorundadır. Sayılan bu nedenlerden dolayı işletmelerin gece çalışmasına gitmeleri tercihten öte bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmaktadır.
Gece çalışmasının ortaya çıktığı diğer bir durumda işyerlerinin can ve mal
güvenliğini sağlamaya yardımcı olan güvenlik (bekçi) birimi çalışmasıdır.
Çalışma şartları ve işletmecilik anlayışı ne kadar değişirse değişsin,
tüm ilke ve kurallar hayatın merkezinde yer alan insan içindir. Bu yüzden
İş Hukuku insanı, piyasa ekonomisinin ezici kurallarından kurtararak insan
onuruna yaraşır bir hayat ve çalışma şartları sağlamak amacıyla bir takım
kurallar koymaktadır. 4857 Sayılı İş Kanununda da bu gelişmeye paralel
olarak gece çalışmasını düzenleyen hükümler getirilmiştir. Bir takım düzenlemelerde İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında
Yönetmelik ve Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.
Gece Çalışmasının kendinden beklenen amacı yerine getirebilmesi yukarıda açıkça belirtilmiş yasal hükümlere uygun hareket edilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu bağlamda işverenlerimizin işçilere gece çalıştırması
yaparken 4857 sayılı İş Yasası’ nın 69. maddesi ve ilgili yönetmelik hükümlerini dikkate almaları yerinde olacaktır. Bu durum aynı zamanda işverenleri idari para cezasından kurtaracak, gece çalışmasında işçiden dahi
iyi bir verim almasını, siparişlerin belirtilen nitelikte ve zamanında yerine
ulaştırılmasını sağlayacaktır.
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İŞE İADE DAVASININ İŞÇİ TARAFINDAN KAZANILMASI
DURUMUNDA SGK’YA YAPILACAK BİLDİRİMLER NELERDİR?
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**
I-GİRİŞ
İş güvencesi, makul ve geçerli bir sebep olmaksızın işveren tarafından
işçinin sözleşmesinin sona erdirilememesi olarak ifade edilebilir (Şakar,
2009, 145). İş güvencesi ilk defa 09.08.2002 tarihli ve 4773 sayılı Kanun
ile Mülga 1475 sayılı Kanuna1 eklenen 13/A maddesiyle 15.03.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha anlaşılır bir ifadeyle iş güvencesiyle ilgili
hükümler 4773 sayılı Kanun ile 1475 sayılı Kanuna eklenmiş, 4773 sayılı
Kanunun 15.08.2012 tarihinde yayımlandığı halde iş güvencesine ilişkin
hükümler ancak 15.03.2003 tarihinde yürürlüğe girebilmiştir. Belirtmeliyiz ki, 1475 sayılı Kanunda 10 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde
çalışan işçiler iş güvencesi kapsamına alınmışken 4857 sayılı yeni İş Kanununda otuz ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışan işçiler iş
güvencesi kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla iş güvencesine ilişkin hükümler henüz uygulanma şansı bulamadan kapsamın daraltıldığını söylemek
mümkündür.
İş güvencesine ilişkin düzenlemelere 4857 sayılı İş Kanunun 18, 19,
20 ve 21. maddelerinde yer verilmiştir (4857 sayılı yasa, 2003). Mevcut
uygulamaya göre iş güvencesinden otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçiler yararlanabilir. Bu kapsama
giren işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır (4857,
m.18). Yine, iş güvencesi kapsamında olan işçinin iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen işverenlerin fesih bildirimini yazılı olarak yapması ve fesih
sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi zorunludur (4857, m.19). İş
sözleşmesi feshedilen işçi ise, işveren tarafından yapılan fesih bildiriminde
* SGK İstanbul İl Müdür Yrd. Sosyal Güvenlik Denetmeni
** Sosyal Güvenlik Denetmeni
1 4857 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi dışındaki maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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sebep gösterilmediğini veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığını öne sürerek fesih bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir (4857, m.20). İş mahkemesi tarafından
feshin geçersiz olduğuna hükmedildiğinde ise işçinin boşta geçirdiği dört
aylık ücretinin ödenmesine ve işçinin işe iade edilmesine karar verilir. Bunun yanı sıra mahkeme, işveren tarafından işçinin işe başlatılmaması durumunu da gözeterek işçinin işe başlatılmaması halinde işveren tarafından
ödenmesi gereken 4 ila 8 ay tutarında da bir tazminata2 hükmeder (4857,
m. 21; Şakar, 2012, 177).
İşe iade davası işçi tarafından kazanıldığında yani iş mahkemesi tarafından iş sözleşmesinin feshinin geçersiz olduğuna karar verilmesi durumunda, işçinin işe iade talebinin bulunması şartıyla işçi ister işe başlatılsın
isterse işe başlatılmasın sosyal güvenlik mevzuatına göre işveren açısından
bir takım yasal yükümlülükler ortaya çıkmaktadır (Sözer, 2013, 124; Kurt,
2012, 111). Tam da bu noktada makale içinde işe iade davasının işçi lehine
sonuçlanması ve işçinin de işverene, on işgünü içinde işe başlamak üzere
başvuruda bulunması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) hangi
sürelerle ne şekilde bildirim yapılacağına açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
II- GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARI: SGK’YA YAPILMASI
GEREKEN BİLDİRİMLER
İş mahkemesince feshin geçersiz sayılması durumunda SGK’ya yapılacak bildirimleri açıklamadan önce belirtilmek gerekir ki, feshin haklı nedenle yapıldığına diğer bir anlatımla işveren tarafından işçinin sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine karar verilirse, işveren tarafından SGK’ya
her hangi bir bildirim yapılmasına gerek yoktur. Yine mahkemece feshin
geçersiz olduğu tespit edilerek işçinin işe iadesine karar verilse dahi eğer
işçi on (10) işgünü içinde işe başlamak için işverenden talepte bulunulmaz
ise işveren tarafından yapılan fesih geçerli bir fesih olarak kabul edilir. Do2 Yargıtay 9. H. D., yıllık ücretli izinle ilgili 4857 sayılı Kanunun 53. Maddesindeki kıdem sürelerini dikkate alarak: kıdemi 6 ay ile 5 yıl arasında olan işçi için 4 aylık, 5 yıl ile
15 yıl arasında olan işçi için 5 aylık, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti
tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmektedir. Fesih sebebine göre bu
miktarlar azami sınır olan 8 aya kadar yükselebilmekte ancak işletme gerekleri ile fesihte
emeklilik nedeninin gösterilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması halinde işe başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir. bkz, (Şakar, 2012, 177).
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layısıyla bu durumda da işverenin SGK’ya bildirim yükümlülüğü ortaya
çıkmaz.
A.

İşe İadesine Karar Verilen İşçinin İşe Başlatılmaması 		
Durumunda SGK’ya Yapılacak Bildirimler
İş Mahkemesi tarafından feshin geçersizliğine ve işçinin işe iade edilmesine karar verildikten sonra işçi tarafından on işgünü içinde işverene
işe başlamak üzere talepte bulunulmasına rağmen, işveren işçiyi işe başlatmayarak tazminat ödeme yolunu seçebilir. Yukarıda da belirttiğimiz
üzere işçinin işe başlatılmaması durumu için mahkeme tarafından 4 ila 8
aylık tutarda işçiye tazminat ödenmesine karar verilir (Şakar, 2009, 151).
İş Mahkemesi tarafından işe başlatılmayan işçiye ödenmesi kararlaştırılan, en az dört en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki iş güvencesi tazminatı
nitelik itibariyle ücret sayılmaz. Buna bağlı olarak da işveren tarafından
işçiye ödenen söz konusu bu tazminat sigorta primine esas kazanç olarak
değerlendirilmez ve bunun için SGK’ya bildirim yapılmaz.
Daha yalın bir anlatımla işverenler, işe iade davasının işçi tarafından
kazanılması durumunda işçiyi işe başlatmayarak tazminat ödeme yolunu
seçebilirler. Ancak, bu şekilde tazminat ödeme yolu seçilerek işe başlatılmayan işçiler için SGK’ya dört aylık boşta geçen sürelere ait ücret ve diğer
sosyal ödemeleri ihtiva eden (APHB) aylık prim ve hizmet belgeleri ile
(SSİY, m.102/3-d) işten ayrılış bildirgesinin3 verilmesi işverenler için bir
zorunluluktur (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2010, m.25/son).
1. İşten Ayrılış Bildirgesinin SGK’ya Verilmesi
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde (SSİY) değişiklik yapılan
21.08.2013 tarihinden önce işe iadesine karar verilen sigortalının işe başlatılmaması halinde işe başlatmayan işveren tarafından işten ayrılış bildirgesinin verileceğine dair her hangi bir düzenleme mevcut değildi. Ancak
21.08.2013 tarihinde SSİY’nin 25. maddesine eklenen (7). fıkra ile “4857
sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel
hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının
3 İşten çıkış bildirgesi verme yükümlülüğü SSİY’nin 25. maddesiyle düzenlenmiş olup maddeye eklenen bu hüküm 21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
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tebliğinden itibaren işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde sigortalı
personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar
verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılır”
şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir.
Bu düzenlemeye bağlı olarak, iş mahkemesi tarafından işçinin işe iadesine karar verilmesine rağmen, işveren işçiyi işe başlatmayarak işe başlatmama tazminatı ödeme yolunu tercih ettiğinde, işçinin işe başlatılmasına
ilişkin tebligatı tebliğ aldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar işten
ayrılış bildirgesi düzenleyerek SGK’ya vermek zorundadır. Yönetmelik ile
getirilen bu yeni düzenlemeye bağlı olarak işten ayrılış bildirgesi verme
yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere idari para cezası uygulanması da söz konusu olmaktadır. Belirtmeliyiz ki, yönetmeliğin dayanağını
oluşturan 5510 sayılı Kanunda böyle bir yükümlülükten bahsedilmediği
gibi bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumuna bağlı olarak idari
para cezası uygulanacağına dair de her hangi düzenleme söz konusu değildir. Dolayısıyla kanunda olmayan bir yükümlülüğün yönetmelikle düzenlenmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası
uygulanması açıkça kanuna aykırıdır.
Belirtilmesi gereken diğer önemli bir konu ise, işe iade davasını kazanan
işçinin işten çıkış bildirgesi daha önce verildiğine göre işten çıkış tarihinin
SGK tarafından 4 ay ötelenmesinin daha isabetli bir düzenleme olacağıdır.
Çünkü 5510 sayılı Kanunda sigortalılık statüsünün elde edilmesi çalışma
olgusuna bağlamıştır. Dolayısıyla çalışma olgusunun varlığı halinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi verilmekte çalışmanın sona ermesi halinde de işten çıkış bildirgesi verilmektedir. Çalışılmadan sigortalı olunan tek durum ise işe iade davasını kazanan işçinin prim
belgesi verilerek 4 ay daha sigortalı kabul edilmesidir. Gerçekte yapılan
bu bildirim çalışma olgusuna dayanmamakta, işçi farazi olarak çalışılmış
sayılmaktadır. Bu bağlamda fiilen çalışmayan işçisi adına, 4 ay daha prim
bildirgesi veren işverenden ayrıca işten ayrılış bildirgesi vermesi doğru bir
uygulama olarak kabul edilemez.
Örneğin; 31.01.2013 tarihinde iş akdi feshedilen işçi iş akdinin geçerli bir nedene dayanmadığını iddia ederek iş mahkemesine işe iade davası
açmış olsun. Yine işçinin işe iade davasının 15.11.2013 tarihinde karara
bağlandığını ve mahkemece işçinin işe iadesine karar verildiğini varsaya200
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lım. Yine mahkeme kararının işçi tarafından 25.11.2013 tarihinde tebliğ
edildiğini, işçi tarafından on işgünü içinde 05.12.2013 tarihinde işine iade
edilmesi için noter aracılığıyla işverene tebligat yapıldığını ve işverenin
de bu tebligatı 11.12.2013 tarihinde tebliğ aldığını kabul edelim. Bu koşullara göre eğer işveren, işçiyi işe başlatmayarak tazminat ödeme yolunu
seçecek ise en geç işçinin işe başlama tebligatını tebliğ aldığı 11.12.2013
tarihini takip eden ayın son günü olan 31.01.2014 tarihine kadar, 4 aylık ek
prim hizmet belgesi verilmesi sonucu farazi işten çıkış tarihi: 31.05.2013
tarihi olan işten çıkış bildirgesini düzenleyerek SGK’ya vermek zorundadır. Belgenin belirtilen bu süre zarfında düzenlenerek SGK’ya verilmemesi
durumunda ise işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin 1.
fıkrasının (j) bendi uyarınca 1/10 asgari ücret tutarında idari para cezası
uygulanır.
2.

İşe Başlatılmayan İşçi Adına Boşta Geçen Dört Aylık Süre İçin 		
SGK’ya APHB Verilmesi
İş Mahkemesi tarafından işçinin işe iade edilmesine karar verilmesi
sonrası işçinin, on işgünü içinde işverene işe başlamak üzere başvurmasına
rağmen, işverenin işçiyi işe başlatmayarak tazminat ödeme yolunu seçmesi
durumunda işveren tarafından SGK’ya verilmesi gereken dört aylık boşta
geçen sürelere ait ücret ve diğer sosyal ödemeleri ihtiva eden APHB’nin
verilme sürelerinde değişikliğe gidilmiştir.
Şöyle ki, SSİY’nin “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi,
verilmesi ve saklanması” başlıklı 102. maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Buna göre; 4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesine istinaden İş Mahkemesi tarafından verilen kararlar uyarınca, işe iadesine karar verilen işçinin,
kesinleşen mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren on işgünü içinde
işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin, işçinin usulüne uygun daveti üzerine işe başlatmaması halinde, işçinin işe başlamak
için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde
bulunduğu ayı takip eden aybaşından, başlamak üzere Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilecek süreler içinde4 ek/asıl APHB’lerinin SGK’ya verilmesi gerekmektedir (SSİY, m.102/3-d). Daha yalın bir ifadeyle, işe iade
davasını kazanan işçinin işe başlama davetini alan işveren eğer işçiyi işe
başlatmayarak tazminat ödeme yolunu seçecek ise işe başlama davetini
4

Prim belgelerinin verilme süresi takip eden ayın 23’ü olarak belirlenmiştir.
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aldığı tarihi takip eden ayın 23’üne kadar 4 aylık sürelere ait APHB’ni
SGK’ya vermelidir.
Kanunun daha iyi anlaşılması için yukarıdaki örneğimiz üzerinden
konuya açıklık getirelim. Örneğimizde, 31.01.2013 tarihinde iş akdi feshedilen işçi iş akdinin geçerli bir nedene dayanmadığını iddia ederek iş
mahkemesine işe iade davası açmış, mahkemece işçinin 15.11.2013 tarihinde işe iadesine karar vermiş, mahkeme kararı işçi tarafından 25.11.2013
tarihinde tebellüğ edilmiş, işçi tarafından on işgünü içinde 05.12.2013 tarihinde işine iade edilmesi için noter aracılığıyla işverene tebligat yapılmış
ve işverene bu tebligat 11.12.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Buna göre işveren, işe başlama davetini aldığı 11.12.2013 tarihini takip eden ayın 23’ü
olan 23.12.2013 tarihine kadar, 2013/Şubat ayı için 30 gün, 2013/Mart ayı
için 30 gün, 2013/Nisan ayı için 30 gün ve 2013/Mayıs ayı için 30 günlük
ek APHB’ni düzenleyerek işyerinin bağlı bulunduğu SGK İl Müdürlüğü/
Merkez Müdürlüğüne vermelidir. İşveren tarafından ek/asıl APHB’lerinin
23.12.2013 tarihine kadar verilmemesi halinde yasal süresinde verilmeyen
her bir APHB için işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin
(c) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 1/8 asgari ücret tutarında idari
para cezası uygulanır.
B.

İşe İadesine Karar Verilen İşçinin İşe Başlatılması Durumunda 		
SGK’ya Yapılacak Bildirimler
Öncelikle belirtmeliyiz ki işe iade davası sonrası işe iadesine karar verilen işçinin işe başlatılmaması ile başlatılması durumları için verilecek
olan APHB’nin verilme süresi farklı düzenlenmiştir. Diğer bir anlatımla
SSİY’nin “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve
saklanması” başlıklı 102. maddesinde yapılan değişiklik ile işe iade davasını kazanan işçinin işe iade başvuru talebi sonrası işveren tarafından
işe başlatılması halinde boşta geçen 4 aylık süreye ilişkin ek APHB’lerin
verilme süresi, işe başlatılmayan işçiye göre daha farklı düzenlenmiştir.
Yapılan son düzenlemeye göre, 4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesine istinaden iş mahkemesi tarafından verilen işe iade kararı uyarınca, işe iadesine karar verilen işçinin kesinleşen mahkeme kararının tebliğ tarihinden
itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması
ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işçinin işe başlatılması halinde,
davete ilişkin tebligatın işçi tarafından alındığı tarihin içinde bulunduğu
202
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ayı takip eden aybaşından başlamak üzere Kurumca çıkarılacak Tebliğde
belirtilecek süreler içinde verilecek ek veya asıl aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir (SSİY, m.102/3-d).
Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere, işe başlatılmayan işçi
için APHB’nin verilme süresi, işçinin işe başlamak için işverene yaptığı
başvurusuna ilişkin tebligatın işveren tarafından alındığı tarihten başlarken
işe başlatılan işçi için bu süre işverenin işe başlatma davetinin işçi tarafından alındığı tarihten başlamaktadır.
Yine yukarıda verdiğimiz ilk örnekten hareketle bu sefer işçinin işe
başlatılması durumuna açıklık getirelim. Buna göre örneğimiz şu şekilde değişmiş olsun. 31.01.2013 tarihinde iş akdi feshedilen işçi iş akdinin
geçerli bir nedene dayanmadığını iddia ederek iş mahkemesine işe iade
davası açmış, mahkemece işçinin 15.11.2013 tarihinde işe iadesine karar vermiş, mahkeme kararı işçi tarafından 25.11.2013 tarihinde tebellüğ
edilmiş, işçi tarafından on işgünü içinde 05.12.2013 tarihinde işine iade
edilmesi için noter aracılığıyla işverene tebligat yapılmış ve işverene bu
tebligat 11.12.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. İşçinin işe başlama talebi
üzerine işveren tarafından, işe iade davasını kazanan işçinin işe başlatılmasına karar verilmiş ve işe başlama davet yazısı sigortalıya 02.12. 2013
tarihinde tebliğ edilmiş olsun.
Bu durumda işveren, en geç işçiye işe başlatma davet yazısını tebliğ
ettiği 02.12.2013 tarihini takip eden ayın 23’ü olan 23.01.2014 tarihine
kadar, 2013/Şubat ayı için 30 gün, 2013/Mart ayı için 30 gün, 2013/Nisan
ayı için 30 gün ve 2013/Mayıs ayı için 30 günlük asıl/ek APHB’ni düzenleyerek işyerinin bağlı bulunduğu SGK İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğüne verdiğinde bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmiş
olacaktır. Belirtilen sürenin geçirilmesi halinde ise işveren hakkında her bir
APHB için 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 1/8 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
Belirtmesi gereken diğer bir husus da, işe iade kararı sonrası geriye
dönük düzenlenecek asıl/ek APHB’lerinin e-sigorta yoluyla verilmesinin
mümkün olmadığı, söz konusu APHB’lerinin kağıt ortamında düzenlenerek dilekçe ekinde bağlı olunan SGK İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğüne
verilmesi gerektiğidir. Ayrıca belirtmeliyiz ki, belirtilen nitelikteki asıl/ek
APHB’nin problemsiz olarak işleme konulması için dilekçe ekine iş mahkemesi kararına ait bir suretin, işçi işe başlatılmayacaksa işçinin işe iade
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talebini içeren davet yazısının ve bu yazının işveren tarafından tebliğ alındığı tarihi gösterir mazbatanın, işçi işe başlatılacak ise işçinin işveren tarafından işe başlamasına ilişkin işe davet yazısının ve bu yazının işçi tarafından tebliğ alındığı tarihi gösterir mazbatanın eklenmesi yararlı olacaktır.
III. SONUÇ
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmadan önceki
“mahkeme kararının kesinleşmesini takip eden 10 iş günlük süre içinde
kalmak şartıyla işçinin işe başlamak için işverene başvurduğu tarihi takip
eden ayın 23’üne kadar aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi” şeklindeki düzenleme bazı durumlarda işverene işçiyi işe başlatmak için tanınan
süreden önce dolduğu için haklı olarak eleştirilerek konu edilmişti (Güzel,
Okur ve Caniklioğlu, 2012, 302). Hatta Ekmekçi’ninde belirttiği gibi bu
çözüm şekli hukuki gaflarla doluydu ve İş Kanunu’nun işe iadeyi konu
alan hükümleriyle ciddi şekilde çelişmekteydi (Ekmekçi, 2005, 970).
Şöyle ki, İş Mahkemesi tarafından feshin geçersizliğine ve işçinin işe
iade edilmesine karar verilmesi sonrasında işçinin on işgünü içinde işverene işe başlamak üzere başvurması durumunda, 4857 sayılı Kanun, işe
başlatılacak işçi için işverene bir aylık işe başlatma süresi tanımaktadır
(4857, m.21/I; Kurt, 2012, 124). Belirtmek gerekir ki bu süre aksine sonuçları önceden öngörüldüğünden öylesine belirlenmemiş bir süre değildir. Çünkü, söz konusu bir aylık süre işçinin işe başlama talebinde samimi
olup olmadığında belirgin etkilere sahiptir. Zira işveren davet edecek, işçi
de davete icabet ederek samimiyetini gösterecektir (Göktaş, 2012, 238).
Önceki düzenleme ile karşılaştırıldığında, işe iade davasını kazanan
işçi için prim belgesi verme sürelerinin SSİY’deki bu yeni düzenlemeyle
değiştirilmiş olması işe başlatılacak işçiler için isabetli olmakla birlikte
işçinin işe başlatılmaması hali için belirlenen prim belgesi verme sürelerinin İş Kanununun 21. maddesinin 1. fıkrası hükmüyle yine çeliştiğini
ifade edebiliriz. Esasında olması gereken işe iade davasını kazanmasına
rağmen işe başlatılmayan işçi için, işverenden SGK’ya vermesi beklenen
prim belgelerinin her durumda işçinin işe başlamak üzere başvurusundan
sonraki 30 günden daha ileri bir tarih olarak belirlenmesidir. Prim belgesi
verme süresi belirttiğimiz şekilde belirlendiğinde, işveren işçiyi işe başlatıp başlatmama kararını sonuna kadar kullanabilecektir. Bu bağlamda
SSİY’de yapılan yeni düzenlemenin de işe iade davasını kazanan işçiyi
204
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işe başlatması için işverene tanınan bir aylık süreyi göz ardı ettiğini ifade
etmeliyiz. SGK’nın bu yersiz uygulaması ile bazı durumlarda işçi daha işe
başlamadan sanki işe başlayacakmış varsayımından hareketle işverenden
prim belgesini vermesi istenmektedir.
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KASIM - ARALIK 2013

205

206

MALİ

ÇÖZÜM

HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET
Yahya ARIKAN*
Dünyadaki baş döndürücü gelişim ve değişim içinde, “teknoloji”, hayatımıza ve mesleğimize birebir etkisi anlamında ise “e-devlet” uygulamaları bir adım öne çıkıyor. “Hedef koymak dünyayı anlamlı kılar” sözüne uygun olarak yarım milyonluk camiamız için yeni vizyon iyi analiz edilmeli.
İşte, e-devletin getirdikleri, getirecekleri üzerine tespitler ve uygulanacak
stratejiler.
Teknolojik alan başta olmak üzere, hem dünyada hem de mesleğimizde
büyük bir gelişim ve değişim yaşanıyor. Her değişimde olduğu gibi sancılı
bir süreç içindeyiz. Mesleğimiz bu gelişim ve değişimlere en çabuk uyum
sağlayan bir kesim olmakla birlikte, gelecek planlamasının yapılması açısından daha dikkatli olmak gerekiyor.
Bugün mali müşavirler, son resmi rakamlara göre Türkiye genelinde 90
binlik bir sayıya yaklaştı. Meslek mensubunun aileleri ve yanında çalışanlar dahil edildiğinde yarım milyonluk büyük bir topluluğuz.
Bu nedenle ortak bir dili tutturmak, öğrenmek her şeyden önemli. Ortak dilden uzaklaşıldığında sadece bizim mesleğimiz özelinde bile büyük
bir karmaşa yaşanabilir. Bugün bir meslek mensubu devlet kademelerinde
40’dan fazla konu takip ediyor, farklı dil konuşulduğunda, katma değeri
yüksek bir iş çıkarabilmek zor.
İşte, yukarıdaki tespitlerimle genel fotoğrafı vermeye çalıştığım iş kolumuzda yarınlarımızı derinden etkileyecek bir konuda, “e-devlet” üzerine
de bu perspektiften bakmak gerekiyor.
Zaman bize gösterdik ki, bilmek önemli ancak tek başına yetmiyor. Öncelikle anlamak gerekiyor. Anlamanın merkezinde “ortak dil” bulunur ve
kendiliğinden oluşamayacağı için çaba gerektirir. Bu durum e-devlet konusunda da yüzde 100 geçerli.

*
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E-DEVLET NEDİR?
ABD Elektronik Devlet Planı’nda e-devlet tanımı şu biçimde yapılır:
“E-devlet, kurum, kuruluşların kendi aralarında olan ilişkilerin yanı
sıra, vatandaş ve iş dünyası ile olan ilişkilerinde elektronik araçları en etkin düzeyde kullanarak, geleneksel devlet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesini, daha etkin, yalın, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının
benimsenmesini, bürokratik engellerin azaltılması ile iş akış süreçlerinin
kısaltılmasını ve kurumsal iletişimin büyük bir oranda elektronik ortamda
sürdürülmesini olanaklı kılan devlet modelidir.
Geleneksel devlet, vatandaş ile hizmet-ürün arasında aktif bir köprü görevi görür. Buna karşın elektronik devlette vatandaşla hizmet-ürün
arasında devlet pasif olarak yer alır. Diğer bir deyişle elektronik devlette
vatandaş ile ürün-hizmet arasında doğrudan iletişim kurulabilmektedir”
(Kocabaş, 2009, s.7).
Bu tanımdan da anlayacağımız gibi, elektronik devlet, kamu yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanılarak yeniden yapılanmayı zorunlu kılan değişimin bir sonucudur.
Elektronik devletin amacını genel çizgileriyle şöyle tanımlayabiliriz;
• Vatandaşlar
• İş dünyası
• Kamu yönetimi alanında kamusal hizmetlerin hızlı, güvenilir ve doğru
bir biçimde kullanılması.
E-DEVLET NEDEN ÖNEMLİ?
Nitekim, Türkiye Bilişim Derneği, e-devleti, “devletin vatandaşlara
karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı sorumlu oldukları görev ve hizmetlerin karşılıklı, kesintisiz ve güvenli olarak yürütüldüğü elektronik iletişim ve işlem ortamı”
olarak tanımlar.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın 2011 yılı raporuna göre;
e- devlet “Kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi iletişim teknolojilerinin
(BİT’in) kullanımını ifade eden elektronik devlet (e-devlet), kullanıcıların elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine farklı platformlardan,
güvenilir şekilde ve tek noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısının oluştu8
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rulmasına imkan tanımaktadır. Bu yapısı ile e-devlet, daha etkin ve etkili
kamu yönetimine ulaşma konusunda en önemli araçlardan biridir.” (Bilgi
toplumu, 2011, s.74)
Bu tanımla birlikte aldığımızda e-devlet projesinin gerçekleştirilmesinin pek çok açıdan katkı sağlayacağı açıktır:
Bilgi Toplumu Stratejisinde e-devlet proje ve uygulamalarının hayata
geçirilmesi ile “akış” ve “kazanımlar” beş ana başlıkta toplanabilir:
Yinelenen ve kaynak israfına yol açan ayrı kurumsal proje ve uygulamaları önlenecek.
1. Öngörülen projelerin proje gerekleri çerçevesinde bütçe ve zaman
tanımları içerisinde gerçekleştirilecek.
2. Önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlayacak olan elektronik kamu
satın alma altyapısı oluşturulacak.
3. Kurum içi ve kurumlar arasında elektronik ortamda güvenli ve güvenilir bilgi ve belge paylaşımı sağlanacak.
4. Hizmet süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve ön ve arka ofis süreçlerinin birlikte dönüşümüne öncelik verilecek. (Bilgi toplumu, 2011, s.75)
Unutulmaması gereken en önemli nokta, yukarıda tanımlarda da dile
getirildiği gibi, e-devletin gerçekleşmesi ve yaşamasının, bilgi iletişim
teknolojilerine yapılan yatırımlarla koşut olduğudur. Örneğin Avrupa
Birliği’nin, 2005 yılında, kamu hizmetlerine dayalı olarak belirlediği 20
ana başlık şu biçimdedir ve bu tarihte Türkiye de birkaç nokta dışında belirlenen hedeflere uygun yol almıştır.
TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMA DURUMU
Aşağıdaki tablo özet de olsa e-devletin ülkemizdeki “vatandaşa” ve “iş
dünyasına” göre uygulama durumunu gösterir.
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KAMU HİZMETİ TANIMI
VATANDAŞA YÖNELİK
Gelir vergileri: bildirim ve değerlendirme
İş kurumları aracılığıyla iş arama hizmetleri
Sosyal güvenlik katkısı (sigorta primleri)
- issizlik yardımı
- Sağlık sigortası
- Öğrenci yardımı
Kişisel belgeler
(pasaport ve sürücü belgesi)
Araç ruhsatı
İnşaat ruhsatı başvurusu
Polise ihbarda bulunma
Halk kütüphaneleri (kataloglar, arama
araçlarının mevcudiyeti)
Belgeler (doğum ve evlilik): başvuru ve alma
Yüksek öğrenime kayıt / üniversiteler
Taşınma bildirimi (adres değişikliği)
Sağlığa ilişkin hizmetler (değişik hastanelerin hizmetleri hakkında
interaktif tavsiye alma;
hastanelerden randevu)
Trafik ceza puanı öğrenme ve trafik para cezası ödeme
Motorlu taşıt vergisi ödeme
İŞ DÜNYASINA YÖNELİK
Çalışanlar için sigorta primleri
Kurumlar vergisi: bildirim, onaylama
Katma değer vergisi: bildirim, onaylama
Yeni şirket kaydı
İstatistik birimine veri iletimi
Gümrük bildirimleri
Çevre ile ilişkili izinler (raporlama dahil)
Kamu alımları
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e-devlet projesinin uygulama alanına girmesi kadar sürekliliğinin sağlanması da önem taşır. Bu süreklilik bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri izlemeyi, bilgi yönetiminin akılcı, doğru kurgulanıp yol alınmasını, e-devleti
oluşturan bilgi ağlarının birbirleri ile uyumlu çalışmalarını gerekli ve zorunlu kılar.
GELENEKSEL / ELEKTRONİK DEVLET FARKI
Geleneksel devlet ile elektronik devlet bir tablo üzerinde gösterildiğinde (Kocabaş, 2009, 12) aralarındaki ayrım daha açık gözlenebilir.
GELENEKSEL DEVLET
ELEKTRONİK DEVLET
Belirgin otoriter hiyerarşik yapı ve Daha esnek bir hiyerarşik yapı
bu yapı içinde gerçekleşen bürok- içinde hayata geçirilen yetki daratik denetimler
ğıtımı ve bu yapı içinde müşteri
hizmetlerinin ve toplumun esas
alınması
Kurumsal merkeziyetçilik
Müşteri merkeziyetçiliği
İzole olmuş yönetsel hizmetler ve Bütünleştirilmiş hizmetler ve bilgi
veri depoları
merkezleri
Kurumsal uzmanlaşma ve coğrafi Kurumlar arasındaki bariyerlerin
sorunlar
kırılması, devletin her odakla entegrasyonu
Benzer ve baskıcı kurallar üzerin- Tartışma / görüşme temeli üzerinde karar verme ve uygun olmayan de karar verme, şeffaf denetimler
onamalar
ve açık onamalar
İzole olmuş yönetsel hizmetler
Bütünleştirilmiş hizmetler
Birbirinden bağımsız bilgi tekno- Birbiriyle bütünleştirilmiş ağ talojileri
banlı çözümler
Zaman tüketen işlemler
Hızlı işlem ve sistemler
Bütün bu açıklamaları, e-devlet uygulamalarıyla gelecek, değişim, gelişim ve kazanımlar potasında erittiğimizde şu sonuca ulaşmak mümkün.
• Bürokratik engeller ortadan kalkacak
• Daha fazla erişilebilir bir devlet olacak
• Hizmet kalitesi yükselecek
• Bilgi sitemleri arasında uyum sağlanacak
• Saygınlık artacak
• Yönetime katılım artacak.
• Hizmet maliyetini düşecek.
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• Hizmetten yararlanacaklar arasında olası kayırma, kollama işlemlerini
ortadan kalkarken ve olumsuz etkilenme en aza inecek.
YARINI PLANLAMA ZORUNLULUĞU
Veriler gösteriyor ki, mesleğimizde teknolojiye ve gelişmelere, toplam
çıkarlarımız ve yarınları planlama perspektiften bakma zorunluluğumuz
tartışılamaz.
Küreselleşme dünyayı “küçük bir köy” haline getirirken, muhasebe mesleği ve muhasebeci profilinin değişmemesini kimse bekleyemez.
E-ticaret, e-beyanname, e-bankacılık, e-devlet, e-fatura, e-defter sonrası
şimdi de e-imza ile aşama atlanmıştır.
Bu anlamda İSMMMO’nun bünyesinde oluşturulan ve 2010-2013 yılı
çalışma döneminde perspektif geliştirmemize katkı sağlayan “Bilgi Teknolojileri ve E-Devlet’i İzleme Komitesi önemli bir misyonu yerine getirmiştir. Komite’nin çalışma raporu değerlidir. Çünkü bir hedefi vardır.
Hem mesleğimiz hem de dünyamız için geçerli olabilecek ilke sözümüz
şudur: “Hedef koymak dünyayı anlamlı kılar”
Tıpkı yıllardır bütün meslektaşlarımızla, omuz omuza, el ele yaptığımız
gibi.
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ÖRNEKLERLE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KANUNU TEŞVİKİNİN UYGULANMA USULLERİ VE HUKUKİ
SORUNLAR
Bünyamin ESEN*
I- GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sonrasında ülkemizde iş
kazaları ve meslek hastalıkları ile mücadele ve iş güvenliği kültürünün çalışma hayatında kökleşmesi açısından tarihi nitelikte bir dönüşüm başlamış
bulunmaktadır. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması, işyeri
hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli çalıştırmanın zorunlu hale
gelişi, çalışan temsilcisi uygulaması, iş güvenliği eğitimlerinin zorunlu tutulması ve sağlık gözetimi uygulamaları gibi düzenlemeler ülkemizdeki
işletmeleri güvenli çalışma kültürünü kazanacak şekilde kapsamlı bir dönüşüme tabi tutmayı zorunlu kılmıştır.
Öte yandan 6331 sayılı Kanun’un getirdiği yeni yükümlülükler küçük
işyerleri ve sınırlı kar marjları ile üretim yapmaya çalışan ve az çalışanı
bulunan işletmeler açısından ciddi bir mali külfet ortaya çıkartmış bulunmaktadır.
Söz konusu küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına
geçişini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla 6331 sayılı Kanun’un
7 nci maddesi uyarınca Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere
10’dan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bedelleri için Devlet desteğinin verilmesi imkânını yasal olarak getirmiş bulunmaktadır.
Söz konusu teşvikin uygulanmasına dönük olarak çıkartılmış bulunan İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
24.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik sonrasında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını desteklemek üzere
kamu bütçesinden ödenecek teşvikin nasıl ve ne kapsamda uygulanacağı
netleşmiş, teşvikin tutarı açığa kavuşturulmuş bulunmaktadır.
Bu makalede 6331 sayılı Kanun uyarınca getirilmiş olan iş sağlığı ve
*

Sosyal Güvenlik Denetmeni
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güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında Devlet desteğinin uygulanma usulleri ve hangi işyerlerinin teşvikten yararlanabileceği hususları
örneklerle ele alınmıştır.
II- 6331 SAYILI KANUN TEŞVİKİNİN KANUNİ ÇERÇEVESİ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kökleşmesi amacıyla; işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmasını (Md. 10), işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesini (Md. 6), İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK)
kurulmasını ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)’nden hizmet satın alınmasını (Md. 22), çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmasını (Md. 15), işyerinde çalışan temsilcisinin ve destek elemanının görev
yapmasını (Md. 20), çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitilmesini (Md. 17) ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için gerekli olan her türlü
tedbirin alınmasını ve organizasyonun yapılmasını (Md. 4) kapsama giren
işyerlerine zorunlu koşmuştur.
İşletmelerde ve işyerlerinde geniş ölçekli bir dönüşüm gerektiren ve
işyeri örgütlenmesinde yeni organizasyonları zorunlu kılan söz konusu
düzenlemeler, doğal olarak işletmelere yeni mali yükler getirmiş bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyeti tümüyle işverenlerin
uhdesinde olup, bu tedbirlerin maliyetinin hiçbir şekilde çalışanlara yansıtılmaması esastır (6331, Md. 4). Özellikle küçük ölçekli ve az çalışanı bulunan işletmelerin işverenlerinin, söz konusu mali külfetlerden daha fazla
etkilenecekleri hususu izahtan varestedir.
Bu çerçevede, 6331 sayılı Kanun küçük ölçekli işyerlerinin iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini temin ederken desteklenmesi amacıyla yeni bir
kamusal teşvik düzenlemesi getirmiş bulunmaktadır (6331, Md. 7). Teşvik
kapsamındaki işyerlerine belirlenen tutar kadar iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli kamu otoritesi tarafından karşılanmaktadır.
6331 sayılı Kanuna göre, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine
getirilmesi için, Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 kişiden az (9 ve daha
az çalışanı) bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca destek sağlanabilmesi
yasal açıdan mümkün hale gelmiştir. Ancak, Bakanlar Kurulu, 10 kişiden
az çalışanı bulunanlardan “az tehlikeli sınıf”ta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilme yetkisine sahip kılınmıştır. Belirmek gerekir
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ki, bu çalışmanın yazıldığı tarihi itibariyle Bakanlar Kurulu iş sağlığı ve
güvenliği teşvikini az tehlikeli işyerlerine henüz genişletmemiş bulunmaktadır.
Kanundaki düzenleme söz konusu kamu desteğinin bedelinin, iş kazası
ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan
primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
tarafından finanse edilmesi esasını benimsemiştir (6331, Md. 7).
III- TEŞVİKTEN YARARLANABİLEN İŞYERLERİ
Alt mevzuat düzenlemesine baktığımızda, 24.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile teşvikin nasıl uygulanacağının
düzenlendiği görülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 01.01.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiş bulunmaktadır.
Yönetmelik uyarınca iş sağlığı ve güvenliği desteğinden, Türkiye genelinde 10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinin işverenlerinin faydalanmaları düzenlenmiştir.
Kanunda 10’dan az çalışanı olan işyerlerinin teşvikten yararlanabileceği düzenlenmiş iken Yönetmelik Kanunu daraltıcı bir şekilde yorumlamış,
buna göre teşvikten faydalanabilmek için ayni işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde çalışan toplam çalışan sayısının 10’dan az olması
şartı aranmıştır.
Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, SGK tarafından tescil
edilmiş işyeri kayıtları ve SGK’ya 5510 sayılı Kanun’un 86 ncı maddesi
gereğince her ay verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri (APHB) esas alınacaktır.
IV- ÇALIŞAN HESABI NASIL YAPILACAK?
İş sağlığı ve güvenliği desteğinin uygulanmasına yönelik temel alt
mevzuat metni olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca çalışan sayısının 10’dan az olup
olmadığının tespiti ve hesaplanması özel bir önem arz etmektedir.
Buna göre, aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
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ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken iki husus bulunmaktadır: İlk olarak,
işverenin yalnızca tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerindeki
çalışan sayısı hesaba dâhil edilecek, işverene ait az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerindeki çalışan sayısı dikkate alınmayacaktır. İkinci olarak ise, 5510
sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi uyarınca sigortalı olan gerçek kişi işverenin
kendisi veya tüzel kişilik işveren ortağı olarak 4/1-(b)’li olarak çalışan sigortalılar çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Örnekler ile
açıklayalım:
Örnek 1: A Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişiliğin az tehlikeli sınıfta bulunan büro işyerinde Ocak 2014 tarihi itibariyle 200 çalışanı bulunmaktadır.
Ayni tüzel kişilik işveren, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve plastik enjeksiyon atölyesi vasfındaki işyerinde ise Ocak 2014 ayı itibariyle 9 çalışan istihdam etmektedir. Söz konusu işveren tehlikeli sınıfta yer alan 9 çalışanlı
işyeri için teşvikten yararlanabilecektir. Zira işverenin Türkiye genelindeki
toplam çalışan sayısı 209 olsa bile, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerindeki çalışan sayısı 10’dan azdır.
Örnek 2: B Ltd. Şti. unvanlı şirketin tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde
hizmet akdi ile çalışan 9 çalışanı bulunmaktadır. Ayrıca işyerinde B Ltd.
Şti. unvanlı tüzel kişiliğin ortağı olan 3 kişi daha 4/1-(b) sigortalısı olarak
tescil edilmiş bulunmaktadır ve işyerinde bilfiil çalışmaktadırlar. İşyerinin
4/1-(a) sigortalısı sayısı 10’dan düşük olduğu için diğer koşulları da taşıması şartıyla teşvikten yararlanacaktır.
Teşvikten yararlanmak için yapılacak hesaplamada, işverenden iş alan
alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dâhil edilecektir. Fatura karşılığı hizmet satın alınması bu kapsamda olmayıp, işyerinin alt işvereni olup olmadığına bakılır. Örneklerle açıklayalım:
Örnek 3: C isimli gerçek şahıs işverene ait oto yedek parçası üretimi
yapılan işyerinde toplamda 9 çalışan istihdam edilmektedir. Söz konusu
işveren işyerinin temizlik işini D Ltd. Şti. unvanlı şirkete vermiş, bunun
karşılığında işyerinde çay yapmak ve temizlik işleriyle ilgilenen 1 kişi görevlendirilmiştir. D. Ltd. Şti. ise işyerinde çalıştırdığı kişi için SGK’ya alt
işyeri dosyası açtırmış, sigortalılık bildirimlerini alt işveren olarak yerine
getirmektedir. Bu durumda C isimli işveren alt işveren dâhil toplam çalışan
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sayısı 10 olduğu için, iş sağlığı ve güvenliği teşvikinden faydalanamayacaktır.
Örnek 4: E Ltd. Şti. unvanlı işverene ait inşaat işyerinde 9 çalışan istihdam edilmektedir. İşveren teknik uzmanlık gerektiren bir iş olması dolayısıyla elektrik tesisatı döşemek amacıyla D isimli şahıstan fatura mukabili
hizmet satın almış, F isimli şahıs Ocak 2014-Mart 2014 ayları arasında
işyerinde fiilen çalışarak elektrik tesisatını döşemiştir, bu dönem boyunca
şahsın sigortalılık bildirimleri F isimli şahsa ait kendi işyeri dosyasından
yapılmıştır. C Ltd. Şti. unvanlı işverene ait inşaat işyeri söz konusu dönem
boyunca teşvikten yararlanmaya devam edecektir, zira alt işverenlik ilişkisi
kurulmamıştır.
Çalışan sayısının hesabından önemli olan bir başka husus, işyerinde
ay içerisinde izinli olanlardır. Çalışan sayısının hesabında, işyerinin aylık prim ve hizmet belgesi (APHB)de kayıtlı ve ücret ödenen sigortalılar
olduğu gibi, çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret
ödenmeyen sigortalılar da toplam çalışan sayısına dâhil edilecektir.Ay içerisinde, örneğin ücretsiz izinde olması nedeniyle, hizmet gün sayısı o ayki
aylık prim ve hizmet belgesinde sıfır gün olarak bildirilen bir çalışan da
hesaba dâhil edilecektir. Örneklerle açıklayalım:
Örnek 5: 10 kişinin çalıştığı tehlikeli sınıftaki bir işyerinde 1 çalışanın
aylıksız izinli olması nedeniyle 2014 Ocak ayına ait Aylık Prim ve Hizmet
Belgesinde 0 gün sayısı ile bildirildiği görülmektedir. Ay içerisinde fiilen çalışan sigortalı sayısı 9 olsa dahi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nde
kayıtlı sigortalı sayısı 10 olduğundan işyeri o ya teşvikten yararlanamayacaktır.
Çalışan sayısının hesabında temel evrak aylık prim ve hizmet belgeleridir. Her bir ayda SGK’ya verilmiş bulunan asıl ve ek nitelikteki aylık prim
ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülerek hesaplama
yapılacaktır.
Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına
dâhil edilecektir. Başka bir deyişle, ay içerisinde bir gün dahi çalışmış olan
bir çalışan hesaplamaya dahil olacaktır.
05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen
aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan
sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
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Örneklerle açıklayalım:
Örnek 6: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin işverenince Temmuz
2014 ayına verilen asıl nitelikteki APHB’de 10 çalışan SGK’ya bildirilmiştir. Yapılan incelemede ay içerisinde bir sigortalının işe başlaması konusunda anlaşılmasına rağmen hiçbir zaman işe gelmediği anlaşılmış, söz
konusu çalışana ait iptal nitelikteki APHB verilmiş ve bu iptal APHB SGK
tarafından işleme konulmuştur. İşyeri Temmuz ayı itibariyle 10-1=9 çalışana sahip olduğundan diğer şartları da taşıması halinde teşvikten yararlanabilecektir.
Örnek 7: Tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde sürekli olarak çalışan 9
işçi bulunmaktadır. İşverence 1 Ağustos’ta işe alınan bir sigortalı, 1 gün
çalıştıktan sonra gün sonunda işi bırakmıştır. İşyerinde ayın geri kalanında
9 kişi ile çalışılmaya devam edilmiştir. Ağustos 2014’e ait APHB’de kayıtlı çalışan sayısı 10 olacağından dolayı işyeri Ağustos ayı için teşvikten
yararlanamayacaktır.
Örnek 8: Tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin Nisan 2014 ayına ait
APHB’sinde 8 çalışanı, 2014 Mayıs ayına ait APHB’de 10 adet çalışanı,
Haziran 2014’e ait APHB’sinde ise 9 çalışanı bulunmaktadır. İşyeri Mayıs
ayında teşvikten yararlanamayacak, Nisan ve Haziran ayları için ise yararlanabilecektir.
Örnek 9: Döküm atölyesi niteliğindeki işyerinin işverenince verilen
2014 Aralık dönemine ait APHB’de 8 çalışan bildirilmiştir. Öte yandan
ayni ay içerisinde işyerinde çalışan 1 çırak, 1 aday çırak ve 1 stajyer ayrıca
7 kodlu olarak verilen APHB ile SGK’ya bildirilmiştir. Çırak, aday çıraklar
ve stajyerler hesaplamaya dâhil edilmeyeceği için işveren işyeri için ilgili
ay teşvikten yararlanabilecektir.
V-

TEŞVİĞİN UYGULANMA USULÜ

A) Teşvik Alabilmek İçin Hizmet Satın Alma Yöntemi
İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği teşvikinden yararlanabilmesi için
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş, yetkisi ve belgesinin geçerliliği halen devam eden, elektronik ortamda İSG-KATİP programına kayıtlı bir
OSGB’den ya da işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personelinden hizmet satın alınmış olması gerekmektedir. Yetkisiz birimler ya da
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belgesi olmayan ya da belgesi geçersiz hale gelmiş veyahut İSG-KATİP’te
kayıtlı bulunmayan kişilerden ve hizmet sunucularından alınan hizmetler
için teşvik verilmeyecektir.
Bir başka şart, söz konusu hizmet sunucusu ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin yapılmış bir sözleşmesinin olmasıdır.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hizmet alımlarında sözleşmelerin hangi
şekillerde yapılacağı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin
14 üncü maddesinde ve eklerinde belirtilmiştir (İSVGHY, Md. 14, EK 3EK6). İş sağlığı ve güvenliği hizmet sunucuları ve şahıslar arasında akdedilen, anılan Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiş hizmet sözleşmeleri
İSG-KATİP programına kaydedilmektedir.
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Bedellerinin Tespiti
Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve SGK’ya bildirilen sigortalı
sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri ve
her ay için ayrı ayrı tespit edilecektir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş
sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16
yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının
günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sı olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme ile 2014 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için çalışan başına verilecek günlük iş sağlığı ve güvenliği hizmet
bedelinin parasal tutarı aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.
Dönem

İşyerinin tehlike
sınıfı

Teşvik
oranı

Sigortalı başına verilecek
bir günlük desteğin parasal
tutarı

01.01.2014 – 30.06.2014

Tehlikeli

% 1,4

49,98 Kuruş

01.01.2014 – 30.06.2014

Çok Tehlikeli

% 1,6

57,12 Kuruş

01.07.2014 – 31.12.2014

Tehlikeli

% 1,4

52,92 Kuruş

01.07.2014 – 31.12.2014

Çok Tehlikeli

% 1,6

60,48 Kuruş

Tablo 1: 2014 yılı içerisinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği teşvikinin sigortalı başına bir günlük parasal tutarları.
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Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, işyerinin tehlike sınıfına göre % 1,4 ya da % 1,6 yüzdelerinin aylık prim ve hizmet
belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit
edilecektir. Başka bir deyişle ay içerisinde sıfır gün hizmeti bulunan bir sigortalı işyerinin teşviki hak edip etmediğinin hesabında dikkate alınırken,
ayni sigortalı teşvik bedeli verilirken dikkate alınmamaktadır.
Örneklerle teşvik bedelinin nasıl hesaplanacağını açıklayalım:
Örnek 10: G isimli işverene ait çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinden
2014 Ocak ayına ait APHB’de 9 çalışan bildirilmiştir. Çalışanlardan 7’si
aylık tam 30 gün üzerinden, ayın yarısında aylıksız izinli olan bir çalışan
15 gün üzerinden, ayın ilk günü mesai bitiminde işten ayrılmış olan bir
çalışan ise 1 gün üzerinden sigortalı bildirilmiştir. Buna göre işyerinin yararlanacağı iş sağlığı ve güvenliği teşviki tutarı tespit olunurken aşağıdaki
formül kullanılacaktır:
(30 x 7)+15+1 = 226 gün (APHB’de bildirilen gün sayısı)
İlgili dönemde asgari ücretin günlük tutarının % 1,6’sı = 57,12 Kuruş
226 x 57,12 Kuruş = 129 TL 9 Kuruş (Yararlanılacak teşvikin parasal
tutarı)
Örnek 11: 9 çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerindeki tüm çalışanlar 2014 Mart ayına ait APHB’de 30 tüm gün üzerinden
bildirilmiştir. Buna göre işyerinin yararlanacağı iş sağlığı ve güvenliği teşvik tutarı;
(30 x 9) = 270 gün;
İlgili dönemde asgari ücretin günlük tutarının % 1,6’sı = 57,12 Kuruş
270 x 57,12 = 154 TL 22 Kuruş;
olacaktır.
C) Teşvike Başvuru Yöntemi ve Desteğin Ödenme Şekli
Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için SGK’ya başvuru yapılması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği desteğinin uygulanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sözleşme yapan ve
destek kapsamında olan işyerlerinin tespit edilmesini sağlamak amacıyla
SGK’ya İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlamış bulunmaktadır. SGK, destekten faydalanmak için başvuran işyerlerinin hangilerinin kapsama girdiğini ve işyerinin bir hizmet sunucusuyla usulünce sözleşme yapıp yapmadığını İSG-KATİP üzerinden kontrol edecektir.
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Teşvikten faydalanmak amacıyla yapılacak başvuru ve ödeme ile
ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın uygun görüşü doğrultusunda SGK tarafından belirlenecektir. Bu makalenin yazım tarihi itibariyle SGK tarafından bu konudaki Genelge henüz çıkartılmamış bulunmaktadır.
Teşvik uygulamasının ödenmesinde SGK, İşverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplayacaktır. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödeyecektir. Teşvikin
ödenme dönemlerinin nasıl tespit edileceğini bir örnek ile açıklayalım:
Örnek 12: Çok tehlikeli sınıfta bulunan bir işyeri, Ocak, Şubat ve Mart
aylarında 9 çalışan ve 30’ar gün hizmet süreleri ile çalışmış ve işveren bu
işyeri için iş sağlığı ve güvenliği teşvikinden yararlanmayı hak etmiştir.
Bu işyeri için Nisan ayının 23’üne kadar verilebilecek olan Mart ayına ait
APHB sonrasında SGK tarafından üç aylık dönem için (2014/1-2-3) hesaplanacak olan 154 TL 22 Kuruş x 3 = 462 TL 67 Kuruş’luk tutar 31.05.2013
tarihi itibariyle, işverenin SGK’ya gecikmiş prim borcu bulunmaması şartı
ile işverene ödenecektir.
Teşvik tutarı ödenirken SGK’ya olan borçlar dikkate alınacaktır.
SGK’ya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun
bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilecektir. Mahsuplaşma yöntemi dikkate alındığında teşvikin uygulanmasının SGK’nın uyguladığı prim teşviklerine benzediği görülmektedir.
Son olarak, şunu belirtmek gerekir ki, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi için uygulanacak teşvikler için, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacaktır.
D) KANUN İLE YÖNETMELİK ÇELİŞİYOR MU?
6331 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi iş sağlığı ve güvenliği teşvikinin
uygulanmasında “işyeri” temelini baz almıştır. Buna göre, Kanunun metnine baktığımızda destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde aranan “10
kişiden az çalışanı bulunmak” şartının o spesifik “işyeri” yönünden arandığı görülmektedir.
Ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Yönetmelik, yasal dayanağı olan 6331 sayılı Kanun ile çelişkili olarak,
“işveren” temelini baz almış, teşvikten yararlanmak için işverenin Türkiye
genelindeki toplam işyerlerinde “10 kişiden az çalışanı bulunması”nı şart
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olarak belirlemiştir. Burada Kanunun açık hükmünün Yönetmelik ile yanlış yorumlandığından söz etmek mümkündür.
6331 sayılı Kanuna göre “işveren” kavramı, çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade etmektedir (6331, Md. 3). Yine ayni Kanuna göre “işyeri” kavramı ise
mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile
çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet
ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen
işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma,
muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonudur (6331, Md. 3).
Görüldüğü üzere 6331 sayılı Kanun uyarınca işyeri ve işveren kavramları birbirinden farklı olup, 6331 sayılı Kanun teşvikten yararlanmak için
işyeri bazında 10 kişiden az çalışanı bulunma şartını aramıştır. Anılan Yönetmelik ise Kanun’un ruhuna ve metnine aykırı olarak işveren bazında
ve ülke çapında 10 kişiden az çalışanı bulunma şartını yürürlüğe koymuş
bulunmaktadır.
“İşyeri” ve “işveren”, lafzi olarak yakın ve gündelik dilde sıkça sesteş
olarak kullanılabilen tabirler olsa dahi, hukuki ıstılahta “işyeri” ve “işveren” kavramları tümüyle birbirinden farklı kavramlardır. Gerek sosyal güvenlik hukuku gerekse de iş sağlığı ve güvenliği hukuku temelde işyeri ve
tescil edilmiş dosya bazlı bir mantık üzerine kuruludur.
10’dan az çalışanın tespitinde işyeri yerine işveren kavramını esas almanın pratikte çok farklı sonuçlara neden olacağı görülmektedir. Kanunun
muradı ayni işverene ait olsalar da, ondan az çalışanı olan her bir işyeri için
teşvik getirmek iken, söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca ondan az
çalışanı bulunan birçok işyerinin destekten yararlanması mümkün olmayacaktır. Bu ise ülke çapında teşvikten yararlanabilecek işyeri sayısını ciddi
ölçüde azaltmaktadır.
Kanun hükümlerinin Yönetmelik ile daraltılmasının pratikte ortaya çıkartacağı farklılıkları örnekler ile açıklayalım:
Örnek 13: Türkiye çapında farklı iller dâhilinde elli adet şubesi olan
ve oto tamir ve bakım işleri ile ilgilenen H Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişilik
işverenin her bir işyerinde 5 ile 9 arasında çalışanı bulunmaktadır. Kanunun lafzi hükmüne göre her bir işyeri ayrı ayrı teşvikten yararlanmalıdır;
zira her bir işyeri ayrı ayrı iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri satın almak
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durumundadır. Oysa Yönetmelik hükümleri uyarınca ayni işverenin işyerleri olduklarından dolayı söz konusu işyerlerinden hiçbiri iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanamayacaktır; zira teşvikten faydalanıp faydalanmayacağının tespitinde işverenin Türkiye çapındaki tüm işyerlerindeki
toplam çalışan sayısı dikkate alınmaktadır.
Örnek 14: İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun ve Antalya’da şubeleri bulunan tehlikeli sınıfta bulunan işler ile iştigal eden K isimli gerçek kişi işverenin her bir şubesinde 2 çalışanı bulunmaktadır. K isimli işverenin 6331
sayılı Kanun her bir işyeri için ayrı ayrı OSGB hizmeti satın alması Kanuni
zorunluluktur. Başka bir deyişle ilgili tüzel kişiliğin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine dair maliyetleri sahip olduğu işyeri adedince artmaktadır.
Ne var ki, söz konusu işveren, teşvikin hak edilip edilmediğin tespitinde
Türkiye çapındaki işyerlerindeki çalışanlarının toplam sayısı dikkate alındığından, Yönetmelik hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği teşvikinden
hiçbir işyeri için yararlanmayacaktır.
Hukuki analizimiz Yönetmeliğin metninin Kanunun ruhuna ve lafzına
tezat teşkil ettiği yönündedir. Yönetmelik yalnızca Kanun hükmünü daraltıcı bir şekilde yorumlamamış, ayni zamanda üst norm ile açık bir çelişki
ortaya koymuştur.
E) KANUNUN LAFZI VE RUHU NEYİ İFADE ETMEKTEDİR?
İş sağlığı ve güvenliği teşvikinin uygulanması konusundaki Yönetmelik ile Kanun arasındaki çelişki, yalnızca lafzi olmayıp Kanun’un ruhuna
da aykırılık oluşturmaktadır. Bu durum yasa yapıcının kanun gerekçesinde
bakıldığında açıkça görülmektedir.
6331 sayılı Kanun iş sağlığı ve güvenliğine işyeri bazlı bir yükümlülük
zinciri getirmiştir. Ayni işverenin birden çok işyeri olması halinde her bir
işyeri için ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapmak, OSGB’den hizmet satın
almak gibi bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayni işverenin bir işyerinde
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmış olması diğer işyerinde alınmamış olmasına mazeret teşkil etmeyecektir. Başka bir deyişle maddi külfet
işveren başına değil işyeri başına artmaktadır. Tarihi nitelikte kapsamlı bir
dönüşüm gerektiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun teşvik uygulaması, küçük işyerlerinin altına girdikleri yükün azaltılmasına matuftur. Öyle
ise, teşvikin, 6331 sayılı Kanun yükümlülükleri dolayısıyla ek maliyet oluşacak her bir işyeri için ayrı ayrı olarak verilmesi Kanun’un ruhuna ve
amacına matuf olacak yorumdur.
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6331 sayılı Kanun’un gerekçesine bakıldığında da bu hukuki yorumumuzu destekleyen bir durumla karşılaşılmaktadır. Başbakanlık’ın
03.04.2012 tarihli Kanun tasarısının gerekçesinde, iş sağlığı ve güvenliği
teşviki ile, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla getirilen düzenlemeler ile küçük işletmelerin ekonomik olarak girdiklerin yükün
hafifletilmesinin murat edildiği ve bu durumun da, 89/391 EEC sayılı Direktifin giriş kısmında da üzerinde durulan küçük işletmelerin ekonomik
girişimlerinin devam edebilmesini sağlayacağı belirtilmiş bulunmaktadır
(Başbakanlık, 2012: 26-27).
Peki, bürokrasi yasamanın çıkarttığı Kanun hükmünü neden daraltıcı
şekilde yorumlamıştır? 10’dan az çalışanı olan işyerlerine destek sağlamış
olan Kanunun alt mevzuat düzenlemesinde daraltıcı şekilde yorumlanarak işveren bazlı bir hesaplamaya dönüştürülmesinin temel amacının, teşvikten yararlanacak işyeri sayısını kısmak ve bu sayede Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun bütçesinin söz konusu teşvikten olumsuz etkilenmesini engellemek olduğu görülmektedir.
Ancak bu durum yine Yasa yapıcının muradına aykırıdır ve ufuksuz bir
yorumdur. Başbakanlık’ın 03.04.2012 tarihli Kanun tasarısının gerekçesinde iş sağlığı ve güvenliği teşvikinin “ilk uygulama döneminde iş kazası
ve meslek hastalıkları bakımından kısa vadeli sigorta kolu prim gelirleri
hesabında hissedilebilir bir harcamaya sebep olabileceği, ancak uzun dönemde ise iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerleşmesi ve işyerlerinde
güvenlik kültürünün oluşması sayesinde, iş kazası ve meslek hastalıklardan
kaynaklanan görünür ve görünmeyen maliyetlerin azalacağına” vurgu yapılmıştır (Başbakanlık, 2012: 26-27).
Görüldüğü üzere kısa dönemde SGK’nın giderlerine arttırır gibi görünecek bir destek uygulaması, orta ve uzun vadede iş kazaları ve meslek
hastalıklarını azaltarak sosyal güvenlik bütçesine olumlu katkı yapacak bir
düzenlemedir. Ülkemizde iş kazalarının önemli bir kısmının küçük ve orta
ölçekli işyerlerinde olduğu düşünüldüğünde bu yorumun haklılığı bir kez
daha ortaya çıkar. İş sağlığı ve güvenliği teşviki SGK prim gelirlerini azaltarak sosyal güvenlik bütçesini sarsacak bir yük değil, aksine SGK’nın iş
kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşacak giderlerini sınırlayacak
uzun vadeli bir yatırımdır.
Normlar hiyerarşisi uyarınca Kanun hükmü esas olup, 6331 sayılı
Kanun’un 7 nci maddesinin lafzına ve ruhuna aykırılık oluşturan söz ko218
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nusu yönetmeliğin ilgili hükmünün Danıştay’a götürülmesi halinde iptali
olasıdır.
F) TEŞVİKTEN UZAKLAŞTIRILMA YAPTIRIMI
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi teşviki için bir takım şartlar getirilmiş ve belirli hallerde işverenlerin teşvikten uzaklaştırılmaları düzenlenmiştir. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği teşvikinden
yararlanma şartlarının yitirilmesinin nasıl olacağına ve hangi yaptırımların
uygulanacağına bakmakta yarar bulunmaktadır.
Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için işverenin
kapsama giren her bir işyerinin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal
süresi içinde SGK’ya verilmesi şarttır. Bir örnek ile açıklayalım:
Örnek 15: M isimli işveren, kendisine ait 4 kişinin çalıştığı tehlikeli sınıftaki işyeri ile 5 kişinin çalıştığı çok tehlikeli sınıflardaki işyerleri için iş
sağlığı ve güvenliği teşvikinden yararlanmaktadır. İşverenin bir işyerinden
aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi olan en geç ait olduğu ayı takip
eden ayın 23’ünde vermemesi halinde o ay için diğer işyerinden alacağı
teşvik de kesilecektir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan denetimler sonucunda, iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi için uygulanan teşviklerden yararlanma hakkının kaybedilmesi de mümkün olabilecektir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer mevzuat gereğince yapılan
kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde
bulunmadığı, başka bir deyişle kayıt dışı olarak istihdam ettiği tespit edilen
işverenlerden, kayıt dışı istihdam ettiği aydan başlanarak tespit tarihine
kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca
tahsil edilecektir.
Sigortasız işçi çalıştırmak ya da başka bir ifadeyle kayıt dışı istihdam
bulundurmak yalnızca geriye dönük olarak uygulanan teşvikleri kesmez,
bunun yanında teşvikten uzaklaştırılma yaptırımını da gerektirir. Buna
göre bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç (3) yıl süreyle faydalanamayacaktır.
SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları olan Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve SGK Müfettişleri tarafından yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları
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gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya
da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme
ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları SGK’ya bildirmedikleri tespit
edilen işverenler, 3 (üç) yıl süreyle faydalanamayacaktır. Söz konusu üç (3)
yıllık süre tespitin yapıldığı tarihi takip eden aydan itibaren başlayacaktır.
Ayrıca, kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler
SGK’ca yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
Teşvikin kesilmesini ve yaptırım uygulanmasını bir örnek ile açıklayalım:
Örnek 16: N isimli işveren, 9 kişinin çalıştığı tehlikeli sınıftaki işyeri
için iş sağlığı ve güvenliği teşvikinden 01.01.2014 ile 31.09.2014 tarihleri
arasında yararlanmıştır. 10.10.2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Denetmenince yapılan yerel denetimde işyerinde 01.07.2014 tarihinden beri sigortasız çalışan bulundurulduğu tespit edilmiştir. Buna göre işverence Temmuz,
Ağustos ve Eylül aylarına ait teşvik tutarı yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. Ayrıca bu işveren 01.11.2014 tarihinden itibaren teşvikten üç yıl
süreyle (01.11.2017 tarihine kadar) uzaklaştırılacaktır.
Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren
yapılan ödemeler SGK’ca yasal faizi ile birlikte geri alınacak ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan
destekten 3 (üç) yıl boyunca yararlanamayacaktır.
Örnek 17: M isimli işveren, kendisine ait 4 kişinin çalıştığı tehlikeli sınıftaki işyeri ile 5 kişinin çalıştığı çok tehlikeli sınıflardaki işyerleri
için iş sağlığı ve güvenliği teşvikinden 01.01.2014 ile 31.03.2014 tarihleri arasında yararlanmıştır. İşverenin 4 kişinin çalıştığı birinci işyerinde
01.04.2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Denetmenince yapılan yerel denetimde işyerinde 01.01.2014 tarihinden beri sigortasız çalışan bulunduğu
tespit edilmiştir. Buna göre yalnızca kayıt dışı istihdam bulunduran işyeri
için değil, işverenin her iki işyeri için de faydalanılan Ocak, Şubat ve Mart
aylarına ait teşvik tutarı yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. Ayrıca bu
işveren 01.05.2014 tarihinden itibaren teşvikten üç yıl süreyle (01.05.2017
tarihine kadar) uzaklaştırılacaktır.
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Son olarak, iş sağlığı ve güvenliği teşvikinin uygulanması ile ilgili
denetimlerin kimler tarafından yapılacağını belirtmek de yararlı olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği desteği ile ilgili olarak gerektiğinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun yetkili denetim elemanları olan Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve SGK Müfettişleri denetim konusunda yetkili kılınmıştır.
G) SONUÇ
Küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına geçişini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla 6331 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi
uyarınca Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10’dan az çalışanı
bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine teşvik
düzenlemesi mevzuatımıza girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu teşvikin uygulanmasına dönük olarak çıkartılmış bulunan
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.01.2014 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiştir.
İlgili Yönetmelik uyarınca 10’dan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve
SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı
esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilmektedir. Tehlikeli ve
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği
hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır. Söz konusu düzenleme ile 10’dan az çalışanı olan
tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine 2014 yılının ilk altı aylık dönemi için
verilecek her çalışan başına ve günlük teşvik tutarı sırasıyla 49,98 Kuruş
ve 57,12 Kuruş; 2014 yılının ikinci altı ayı için ise sırasıyla 52,92 Kuruş ve
60,48 Kuruş olarak uygulanacaktır.
Söz konusu teşvik tutarları SGK tarafından üçer aylık dönemler halinde
hesaplanacak, dönem sonundaki tutarlar takip eden ikinci ayın sonunda
işverene ödeyecektir. SGK’ya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve
prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup
edilecektir.
Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için işverenin
İSG-KATİP’te yetkilendirilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği hizmet sunucusu
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ile usulünce sözleşme yapması ve işverenin tüm işyerlerine ait aylık prim
ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi şarttır. Yapılacak denetimler kayıt dışı istihdamda bulunduğu anlaşılan işverenlerin
Türkiye çapındaki tüm işyerleri tespitin yapıldığı tarihi takip eden aydan
başlamak üzere teşvikten üç (3) yıl süreyle uzaklaştırılacaktır. Ayrıca, kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren tespitin yapıldığı aya kadar (o
ay dâhil) işverenin tüm işyerleri için yapılan iş sağlığı ve güvenliği teşviki
ödemeleri SGK’ca yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
Öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te destekten yararlanabilecek işyerlerinin tespitinde işveren bazlı bir değerlendirme yapılmış bulunması ve ayni işverenin Türkiye çapındaki tüm işyerlerinde çalışan sayısının 10 az olmasının aranıyor
olması, Yönetmeliğin dayanağını oluşturan ve teşvikten yararlanabileceklerin tespitinde “işyeri” bazlı bir hukuki düzenleme getiren 6331 sayılı
Kanun’un 7 nci maddesine lafzen ve ruhen aykırılık oluşturmaktadır.
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MOBBİNG’İN TÜRK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
MEVZUATINDAKİ YERİ
Ahmet NACAROĞLU*
1.GİRİŞ
Mobbing kavramı, İngilizce “mob” kökünden gelmekte olup, “Mob”
sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kalabalıkanlamındadır. Sözcük Latince “mobile vulgus”dan türemiştir. İş yaşamındamaddi
manevi çok büyük zarara yol açan duygusal taciz, ancak yakıngeçmişte
başlı başına bir olgu olarak tanımlanmış ve Kuzey Amerika’danAvrupa
ülkelerine, oradan Japonya’ya kabul gören bir isme kavuşmuştur:mobbing.
Günümüzdemobbingsözcüğü bir kimseyi sıkıştırmak, çevresinikuşatmak,
rahatsız etmek ve sıkıntı vermek anlamında kullanılmaktadır(İşyerinde
Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu, 2011).
Son yıllarda çok sık adı duyulan Mobbing iş hayatında özellikle işverenlerin çalışanlarını tazminatsız bir şekilde işten çıkarmak için kullandığı bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum karşısında çoğu çalışan
Mobbing’e maruz kaldığını bilmemekte veMobbing’e karşı haklarını da
kullanamamaktadır.
Bu makalemizde mobbing tanımı yaptıktan sonra uluslararasıhukuktamobbing değerlendirilip Türk İş veSosyal Güvenlik mevzuatı açısında ki
yeri açıklanacaktır.
2.MOBBİNG(İşyerlerinde Psikolojik Taciz)
Mobbing’in Türkçe karşılığı işyerlerinde psikolojik tacizdir. Tanımı
ise; İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi veya kişilere
yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik bir biçimde devam eden
yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur veya
mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine
veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür (İşyerinde Psikolojik Taciz Bilgilendirme Rehberi 2013).
Ancakİşyerlerinde karşılaşılan bütün olumsuz davranışlar psikolojik taciz
olarak değerlendirilemez. İşyerinde psikolojik taciz olarak değerlendirile*

Sosyal Güvenlik Denetmeni
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bilmesi için en önemli unsur sistematik bir biçimde tacize maruz kalınmalıdır. Sistematik yapılmasının yanında işyerinde olması, kasıtlı yapılması,
uzun süreden beri yapılması gibi unsurları da bulunmaktadır.Ayrıca başka
hukuki yaptırımları olan fiziksel şiddet, cinsel taciz gibi durumlar mobbing
sayılmamaktadır.
Mobbing iş hayatına çok sık karşılaşılan bir durum olmasına rağmen iş
yaşamında ki tartışmalar ve anlaşmazlıklarla karıştırılmaktadırlar. Bu durumun en önemli nedeni ise psikolojik tacize maruz kalan kişi bu durumun
mobbing olduğu bilmemesidir. Bilse bile bu durumu başkalarına açıklayamamasıdır. Bu açıklamamanın en büyük nedeni ise işimi kaybederim
korkusudur.
3.ULUSLARARASI HUKUKTA MOBBİNG
İş ve işçi güvenliği açısından özel bir önem taşıyan ILO(Dünya Çalışma
Örgütü) sözleşmelerinde çok defa mobbingtanımı yapılmıştır.
111 sayılı ILO Sözleşmesi (Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi)42 iş
ve meslek alanında ayırım yapılmasını engellemek, çalışanların ırk, inanç
ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanların, hürriyet, şeref, ekonomik,
güvenlik ve eşit imkân şartları içinde kendi maddi refah ve manevi gelişmelerini gözetme haklarının teyit edildiğini ve ayrımın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen hakları ihlâl ettiğini göz önünde tutarak,
kabul edilmiştir.
“İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı Sözleşme”43 ile iş sağlığına ve güvenliğine dair düzenlemeler yapılmış ve
her üye devletin, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil
kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği,iş
sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirmesi,
uygulaması ve periyodik olarak gözden geçirmesi (Md.4) öngörülmüştür.
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi44 iş sağlığı hizmetlerine ilişkin düzenlemeler getirmektedir.
Sözleşme’nin 1/a maddesine göre, “İş Sağlığı Hizmetleri” terimi esas
olarak önleyici işlevlere sahip olan ve işletmedeki işveren, işçiler ve onların temsilcilerine;.
• İşle ilgili en uygun fiziksel ve zihinsel sağlık koşullarını karşılayacak
düzeyde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunu sürdürmek için gereksinimleri,
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• İşin, işçilerin fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarını dikkate alacak
şekilde, onların yeteneklerine uygun biçimde uyarlanması, konularında
tavsiyede bulunma sorumluluğu olan hizmetleri, kapsamaktadır(Erdoğan,
2009).
• Özellikle gelişmiş ülkelerinin iş mevzuatlarında mobbing’le karşılaşmakmümkündür. Bu ülkelere bazı örnekler verecek olursak;
• Fransız İş Kanununda mobbing sebebiyle gerçekleştirilen istifa dahil
tüm işlemler hükümsüz hale gelmekte ve tazminat hükümlerine gidilmektedir. Fransa, erkekler arasında %11.2 kadınlar arasında %8.9 oranları ile
mobbing’in en sık görüldüğü ülkelerden biridir.
• Almanya mobbing olgusuna karşı en ciddi yaptırımların yapıldığı ülkelerden biridir. Mobbing kurbanları erken emekliliğini isteyebilmekte, ülkede mobbing kurbanlarının yardım ve destek isteyebilecekleri merkezler
bulunmaktadır. Mağdurun iş görmekten kaçınma borcu, tazminat, iş akdini haklı nedenle fesih hakkı, işverenin taciz eden kişinin iş sözleşmesini
feshetmesi gibi hukuki yollar düzenlenmiştir. Almanya’da çalışan nüfusun
%2.7’simobbingemaruz kaldığı bilinmektedir.
• İşviçre’demobbing işçiye iş akdini haklı nedenle feshetme hakkı vermektedir. Mobbing nedeniyle intihar oranı İsviçre’de %10 olarak belirlenmiştir.
• Amerika Birleşik Devletlerinde mobbinge karşı özel olarak getirilen
bir düzenleme yoktur ve mobbing hakkındaki davalarda ayrımcılık hükümleri kıyasen uygulanmaktadır. Buna rağmen her 5 Amerikalıdan birinin işyerinde mobbing kurbanı olduğu bilinmektedir.
Japonya’da Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi mobbinge karşı
özel olarak getirilen bir düzenleme olmamakla birlikte ve mobbing hakkındaki uygulamalarda kişilik haklarının korunmasına dair hükümlerle sağlanmaktadır. (http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1293.htm).
Görüleceği üzere özellikle Avrupa ülkeleri mobbing konusu üzerinde daha
fazla durmakta mobbing hakkında ağır yaptırımlar uygulamaktadırlar.
4.MOBBİNG’İN TÜRK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
MEVZUATINDA Kİ YERİ
Mobbing ülkemizde son yıllarda gündeme gelmektedir. Bu sebeple
mobbing ile ilgili özel bir düzenleme iş ve sosyal güvenlik mevzuatımızda
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bulunmamaktadır. Ancak özel bir düzenleme bulunmasada dolaylı olarak
bu kapsamda değerlendirilecek hükümler yürürlükte olan 4857 sayılı İş
Kanununda bulunmaktadır.
İş Kanunun eşit davranma ilkesi başlıklı 5. Maddesinde ‘’ İş ilişkisinde
dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalıayırım yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında
kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışanişçi karşısında belirli süreli
çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında,şartlarının oluşturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylıfarklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması,
daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklıkılmaz.
İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı
davranıldığında işçi, dört aya kadar ücretitutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.’’ Denilmektedir.
Mobbing’e uğrayan kişi işvereninden veya işveren vekilinden eşit davranma ilkesine karşı hareket etmesinden dolayı tazminat talep edebilmektedir.
Yine İş Kanunun İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı ve İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 24.ile 25.Maddelerinde
demobbing’i dolayı ilgilendiren hükümler bulunmaktadır. 24. Maddede ki
hükümler;
I. Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan
bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel
tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur
veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden
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birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve
haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel
tacize uğraması ve bu durumu işverenebildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
25. maddede ki hükümler;
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veyadavranışlarda bulunması, yahut
işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahutuyuşturucu madde almış
olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.’’denilmektedir.
Bu madde de geçen hükümleri kanıtlayabilen mobbing mağduru kişi fesih
hakkını kullanabilmektedir. Mobbing’e uğrayan kişi çalışan ise fesih hakkını kullanarak her türlü yasal hakkını işverenden alabilmektedir. Mobbing
yapan kişi çalışan ise işveren mobbing yapan bu kişinin tazminatsız bir
şekilde iş akdine son verebilir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ile 4. Maddesinde de “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü
olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması,gerekli araç ve gereçlerin
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale
getirilmesi ve mevcutdurumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzluklarıngiderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe
uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel
tehlike bulunan yerlere girmemesi içingerekli tedbirleri alır.
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
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(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara
yansıtamaz.” denilmektedir.Bu maddeden anlaşılacağı üzere işverenler işçinin gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlamak zorundadır.
İş kanunun yanında Yargıtay kararları da mobbing ile ilgili özel düzenleme yapılmasada genel düzenlemeler içerisinde suç oluşturduğunu ortaya
koymaktadır.Bir kaç karar örneği verecek olursak;
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2007/9154; K. 2008/13307 Karar tarihi
30.05.2008
ÖZET: Davacının nedensiz yere işini yapmamakla suçlanması, yetersiz
olarak değerlendirilip aşağılanması, en basit olaylarda dahi yazılı savunma
istenerek taciz edilmesi, işten ayrılmaya zorlaması ve duygusal taciz nedeniyle manevi yıpranma için manevi tazminat talep edilmiştir. Davacıya
üstleri tarafından kötü muamele yapılıp aşağılanarak psikolojik taciz uygulandığı, verilen haksız disiplin cezalan sonucu TİS? de yapılan düzenlemeye göre de iş akdinin feshi sonucuna kadar varıldığı dolayısıyla geçimini
emeğiyle çalışarak kazanan davacı isçinin maddi ve manevi kayba uğratıldığı kanaatine varılmıştır. Davacının üzüntüsünü bir ölçüde hafifletebilmek amacı ile davacı lehine manevi tazminata hükmedilmiştir.
KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile
usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 30.05.2008 gününde oybirliği
ile karar verildi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2010/35500; K. 2012/44486; Karar Tarihi: 27.12.2012
ÖZET: Somut olayda, davacının satın alma bölümünde çalıştığı ve iş
akdinin haksızfeshedildiğini ileri sürdüğü anlaşılmaktadır.
KARAR: Dosyadaki delillerden davacının yaptığı bir tanıklıktan dolayıçalışmakta olduğu davalı işyerinde farklı muameleye maruz kaldığı,
savunmasınınalındığı, yazılı muvafakati alınmaksızın çalışmakta olduğu
yerin değiştirildiği,işyerinde çalışan bir şoförle aralarında bir ilişki olduğu
yolunda doğruluğu ispatlanamayanbir kısım asılsız isnatlara maruz bıra228
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kıldığı, tüm bu uygulamaların davacıaçısından yıldırma (mobbing) olarak
kabulünün gerektiği, bu itibarla da davacınıniş sözleşmesini haklı olarak
feshettiği anlaşıldığından, kıdem tazminatının hükümaltına alınması gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir(2)
Görüleceği üzere mobbing bir suç olduğu bizim hukukumuz açısında
da tescillenmiştir. Dolaylı olarakta olsa mobbing karşı kanunlarımız çalışanları korumaktadır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması başlıklı 13. Maddesinde ‘’ İş
kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsızçalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri
dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işiniyapmaksızın geçen
zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadınsigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt
vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş
gelişi sırasında,meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.’’denilmektedir.
Yine aynı kanunun Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması başlıklı 14. Maddesinde ‘’ Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin
yürütümşartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel
veya ruhsal engellilik halleridir.’’ denilmektedir. Her iki madde dikkatli
okunduğunda bedenen ve ruhen engelli hale getirmeden bahsedilmektedir.
Mobbing sonucu kişide oluşabilecek psikolojik ve bedensel engellerde iş
kazası veya meslek hastalığı sayılabilir. Çünkü mobbing adı üzerinde işyerinde psikolojik tacizdir. Bu taciz sonucu kişide ruhen yada bedenen bir
zarar oluşabilmektedir.
Mobbing iş kazası veya meslek hastalığı sayılması sonucunda mağdurİş
kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan faydalanabileceklerdir. Bu haklar 5510 sayılı kanunun 16. Maddesinde sayılmıştır.
‘’ İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
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a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.’’ ‘dir.
İlk kez mobbing adı geçerek 2011/2 sayılı başbakanlık genelgesi yayınlanmıştır. İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu
Başbakanlık genelgesinde Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu
zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden
olarak çalışma hayatını olumsuz etkilediği belirtilmiş. Bu konu ile ilgili
özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının üzerine çeşitli görevler yüklenmiştir.Bu genelge ile işyerinde psikolojik tacizin önemi ilk defa
açıkça vurgulanmıştır.
5.SONUÇ
Mobbing’e uğrayan mağdurlarmobbing’e uğradıklarını bilmemekte,
bilseler bile çeşitli sebeplerde dolayı sessiz kalmaktadırlar. Önemi gün
geçtikçe artan mobbig’le ilgili çalışanlar çeşitli yollardan bilgilendirilip
bilinçlenmeleri sağlanmalıdır.Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kısa adı CASGEM olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim
ve Araştırma Merkezi tarafından önemli çalışmalar yapılmıştır. Ancak
2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinde de olduğu gibi bu konu sadece
CASGEM’in değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sendikaların, sivil
toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin ve basının üzerine düşen bir görevdir.
Mevzuatlarımızda mobbing’in yada Türkçe adıyla işyerinde psikolojik tacizin açıkça olmasa da dolaylı olarak çeşitli yaptırımları vardır. Bu
yaptırımların özellikle Avrupa ülkelerinde ki gibi açıkça mobbing’i belirtir
şekilde düzenlenmelidir. İşyerinde çalışanları bedensel ve ruhsal bozukluk
sağlayan mobbing’in yaptırımlarınında Avrupa’da ki gibi ağır yaptırımlar
olması gerekmektedir.
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TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE KADIN SİGORTALILARA
YÖNELİK POZİTİF AYRICALIKLAR
Özer DEMİRDİZEN*
I-GİRİŞ
Pozitif ayrımcılık, toplumdaki diğer kişilerle eşit koşullarda yaşamadığı düşünülen belli gruplara çeşitli haklar tanıyarak onları desteklemektir.
Pozitif ayrımcılıkta tarafları eşitleme amacı bulunmaktadır. Pozitif ayrımcılık; din, dil, renk, sağlık durumu, sosyal statü, cinsiyet gibi birçok nedenden dolayı yapılabilmektedir. Cinsiyet nedeniyle yapılan pozitif ayrımcılık
iş hayatında çokça karşılaşılan bir durumdur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 50.maddesi ile kadınların çalışma
şartları bakımından özel olarak korunacağı hüküm altına alınmıştır. Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrıcalık tanıyan bu hükme kadınlarla
erkekler arasındaki biyolojik ve fiziksel farklılıklardan dolayı ihtiyaç duyulmuştur. Anayasanın bu hükmüne istinaden çalışma hayatında olduğu
gibi sosyal güvenlik mevzuatında da kadınlara yönelik bazı ayrıcalıklı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu makalemizde, hizmet akdiyle (eski SSK’lı)
çalışan kadın sigortalılara sağlanan doğum izni hakları, doğum borçlanması hakkı, erkeklere oranla daha erken yaşta emekli olabilme hakkı ve
bakıma muhtaç malul çocuğu olanlara sağlanan haklar başlıklar halinde
anlatılmaktadır.
II-DOĞUM YAPAN KADIN SİGORTALILARA SAĞLANAN
HAKLAR
Kadın işçiye doğum olayı sebebiyle, verilen izin hakları, yapılan ödemeler ve sağlanan hizmet borçlanması hakkı aşağıda başlıklar halinde anlatılmaktadır.
A-Doğum Sebebiyle Verilen İzinler
Hizmet akdine istinaden çalışan kadınların doğum izinleri 4857 sayılı
İş Kanununda düzenlenmiştir. Doğum yapan kadın çalışanların izin haklarını, doğum izni, emzirme izni ve doğum sonrası ücretsiz izin olarak üçe
ayırıp incelemek mümkündür.
*

Sosyal Güvenlik Denetmeni
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1-Doğum İzni
Kadın çalışanlara doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak
üzere toplam 16 haftalık süre için izin verilmektedir. Çoğul gebelik halinde
doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenmekte ve bu süre 10 haftaya çıkmaktadır. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu
takdirde, doktorun onayı ile kadın çalışan isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilmektedir. Bu durumda, kadın çalışanın çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenmektedir. Kadın çalışanın erken doğum
yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı izin süreleri, doğum
sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılmaktadır.
Hizmet akdine tabi çalışan kadın işçilerin doğum izni sebebiyle çalışamadıkları süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi
sayılmaktadır. Doğum izni sürelerinde işverenin işçiye ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, kadın işçiye izinli olması sebebiyle ücretini alamadığı bu süreler için kanunda öngörülen gerekli şartları taşıması
halinde SGK tarafından ücretinin üçte ikisi oranında iş göremezlik ödeneği
verilmektedir. Bu durum makalenin ilerleyen kısmında detaylı olarak anlatılmaktadır.
2-Emzirme İzni
Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat (90 dakika) süt izni verilmektedir. Bu sürenin hangi
saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirlemektedir ve bu süreler günlük çalışma saatinden sayılmaktadır. Kullanılan bu
emzirme izinleri için işveren tarafından o günün ücreti tam olarak ödenmektedir.
3-Doğum Sonrası Ücretsiz İzin
Doğum yapan kadın işçiye, isteği halinde, doğum sonrası izninin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilmektedir. Bu süre, yıllık
ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmamaktadır. Doğum sonrası
ücretsiz izinde geçirilen süreler için işveren işçiye herhangi bir ücret ödememektedir.
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B-Doğum Sebebiyle Yapılan Ödemeler
Doğum yapan kadın sigortalılara 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yapılan parasal ödemeleri,
emzirme ödeneği ve doğum sebebiyle geçici işgöremezlik ödeneği olarak
ikiye ayırıp incelemek mümkündür.
1-Emzirme Ödeneği
Kadın sigortalıya veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle erkek sigortalıya, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün
kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması ve çocuğun yaşaması
şartıyla her çocuk için doğum tarihinde geçerli olan ve belirlenen tarife
üzerinden SGK tarafından emzirme ödeneği verilmektedir. 2013 yılı için
belirlenen emzirme ödeneği tutarı 95-TL’dir.
2-Doğum Sebebiyle Geçici İşgöremezlik Ödeneği
Doğum izni sürelerinde işverenin işçiye ücret ödeme zorunluluğu bulunmadığı için, ücretinin ödenmediği izin sürelerinde mağduriyetlerini
azaltmak amacıyla kadın işçiye SGK tarafından işgöremezlik ödeneği verilmektedir. Doğum yapan kadın işçiye, doğumdan önceki bir yıl içinde en
az 90 gün prim bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki
sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz
haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için yatarak tedavilerde hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde
ise üçte ikisi oranında geçici işgöremezlik ödeneği verilmektedir.
Örneğin; 4/1-a bendi kapsamında sigortalı olarak X Ltd.Şti.’nde hizmet
akdiyle çalışan ve aylık brüt 1.800-TL ücret alan Esra Hanım, hamileliği
sebebiyle 10/07/2013 tarihinde 8 haftalık doğum öncesine izine ayrılmış,
04/09/2013 tarihinde doğum yapmış ve kendisine 30/10/2013 tarihine kadar 8 haftalık doğum sonrası izin verilmiştir. Esra Hanım, gebeliği süresince hastanede yatmamıştır. Esra Hanım’a, doğum yapması sebebiyle geçici
iş göremezlik ödeneği olarak (60-TL x 112 gün) x 2/3 = 4.480-TL verilecektir.

KASIM - ARALIK 2013

235

MALİ

ÇÖZÜM

C-Doğum Borçlanması Hakkı
Kadın sigortalılara, iki çocukla sınırlı olmak üzere doğum tarihinden
sonra çalışamadıkları ikişer yıllık süreleri borçlanma hakkı verilmiştir. Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanılabilmesi için; sigortalının doğumdan önce 4/1-a) bendi kapsamında tescil
edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden
prim ödenmiş olması, doğumdan sonra adına prim ödenmemesi ve borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.
Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmayacak, doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi
halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılacaktır. İlk doğumunu
yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı,
ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.
Yapılan son değişikliklerle birlikte stajyer veya çırak olması nedeniyle
506 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan ve adına uzun vadeli sigorta
kollarına ait prim ödemesi bulunmayanlara müracaat etmeleri halinde tescil tarihinden sonra yaptıkları doğumlar için borçlanma hakkı verilmiştir.
Doğum sebebiyle yapılan borçlanmalar sigortalılık başlangıç tarihini geriye çekmemekte, sigortalıya sadece prim günü yani hizmet kazanmaktadır.
Fakat, kadın sigortalının stajyer veya çırak olarak tescil edildiği tarihten
sonra yapmış olduğu doğum, ilk defa uzun vadeye tabi çalışmaya başladığı
tarihten önceyse, sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar
geriye götürülmektedir.
Örneğin; 18/03/1995 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya
başlayan sigortalı Filiz Hanım’ın 27/08/1999 tarihinde zorunlu sigortalılığı sona ermiştir. Filiz Hanım, 01/01/1993 ve 25/01/2000 tarihlerinde iki
doğum yapmıştır. Filiz Hanım, sigortalı çalışmaya başladığı tarihten sonra 25/01/2000 tarihinde yapmış olduğu doğumu müracaatı halinde borçlanabilecek, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihinden önce
01/01/1993 tarihinde yapmış olduğu doğum ise borçlanma kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
Örneğin; 3308 sayılı Kanun kapsamında çırak olarak çalışması nedeniyle Fatma Hanım’ın adına 10/03/1992 tarihinde kısa vadeli sigorta primi
ödenmeye başlanmıştır. Fatma Hanım, 19/05/1993 ve 29/10/1996 tarihlerinde iki doğum yapmıştır. Fatma Hanım, 10/11/1998 tarihinde bir işe
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girmiş ve adına ilk defa bu tarih itibariyle uzun vadeli sigorta primi ödenmeye başlanmıştır. Fatma Hanım’ın, çırak olarak tescil edildiği tarihten
sonra yapmış olduğu iki doğum için borçlanması durumunda, sigortalılık
başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir. Sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan 4 yıl kadar geriye götürüldüğünde, Fatma
Hanım’ın sigortalılık başlangıç tarihi 10/11/1994 olacak ve emeklilik için
aranan yaş ve prim ödeme şartı düşecektir.
III-BAKIMA MUHTAÇ MALUL ÇACUĞU OLAN KADIN
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN EMEKLİLİK AVANTAJI
Emeklilik talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli
bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01/10/2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün
sayıları toplamına eklenmekte ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir.
Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği
sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuracaklar,
ilgili birimce çocukların sevk işlemleri yapılacaktır. Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre,
başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona
erdiği tarih arasında geçen veya bu süre çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edileceğinden, yaşlılık aylığı bağlanacağı tarihi beklemeden SGK’ya
başvuran kadın sigortalıların çocuklarının sevkleri de sağlık hizmeti sunucularına yapılmaktadır. Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına
muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk
için ayrı ayrı sevk yapılmaktadır.
2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda
başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun SGK sağlık kurulu tarafından 2008 yılı Ekim
ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı
başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme
gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır.
Örneğin; 18/03/2004 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının,
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15/02/2008 tarihinde doğan çocuğu hakkında, 10/12/2009 tarihinde sağlık
hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/08/2008 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna SGK sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalının
hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 01/10/2008 olacaktır.
2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin
sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda çocuğu bulunan kadın
sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde; işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren bu hükümden yararlanmaya
başlayacaktır.
01/11/2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının
01/01/1995 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/07/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu SGK sağlık kurulunca
tespit edilmiştir. Kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik
yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 01/11/2010
olacaktır.
IV-DAHA ERKEN YAŞTA EMEKLİ OLMA AVANTAJI
Kadınlara sağlanan erken yaşta emekli olma avantajını üç dönem halinde incelemek gerekmektedir. Bunlardan ilki 4447 sayılı Kanundan etkilenmeyen dönem, ikincisi 4447 sayılı Kanundan etkilenen dönem, üçüncüsü
ise 5510 sayılı Kanun ve sonrası dönemdir.
A-4447 Sayılı Kanundan Etkilenmeyen Dönem
4447 sayılı Kanun ile emeklilik sisteminde değişiklik yapılmadan önce
yani 08/09/1981 veya öncesi bir tarihte sigortalılığı başlayıp emekliliğe
hak kazananlar ile yine aynı tarihlerde sigortalılığı başlayıp 08/09/1999
tarihi itibariyle 18 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadınlar, 20 yıllık
sigortalılık süresi ve 5000 gün prim koşulunu birlikte sağladığı tarihte yaş
koşulu aranmaksızın emekli olabilmekteydi. Erkeklerde ise prim gün sayısı aynı olup, sigortalılık süresi 25 yıldır. Yani, bu dönemde kadınlar erkeklere oranla 5 yıl daha önce emekli olabilmekteydi ve emeklilik için
herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamakta idi.
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B-4447 Sayılı Kanundan Etkilenen Dönem
4447 sayılı Kanun 08/09/1999 tarihinde yürürlüğe girerek emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmıştır. Bu değişim, 08/09/1999 tarihinden
sonra emekliliğe hak kazanacak bütün kesimi kademeli olarak etkilemiştir.
Buna göre; ilk sigortalı işe giriş tarihi 08/09/1981 ile 08/09/1999 tarihleri
arasında olan ve 08/09/1999 tarihi itibariyle emekliliğe hak kazanamamış
olan kadın sigortalılara, getirilen kademeli geçişle erkeklere oranla 4 yaş
daha erken emekli olma hakkı verilmiştir.
4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08/09/1999 tarihinden sonra ilk
defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar ise, 58 yaşını ve 7000 gün
prim ödeme koşulunu tamamladıklarında emekli olabilmektedir. Erkekler
ise aynı gün prim şartıyla 60 yaşını tamamladıklarında emekli olabilmektedir. Yani, 08/09/1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalışmaya başlayan
kadınlar erkeklere oranla 2 yaş daha önce emekli olabilmektedir.
C-5510 Sayılı Kanun Ve Sonrası Dönem
5510 sayılı Kanunun emeklilikle ilişkili hükümlerinin yürürlüğe girdiği
01/05/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı sayılan kadınlar, 58 yaşını ve
7200 gün prim ödeme koşulunu tamamladıklarında emekli olabilmektedir.
Erkekler ise aynı gün prim şartıyla 60 yaşını tamamladıklarında emekli
olabilmektedir. Yani, 08/09/1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak
çalışmaya başlayıp, 01/01/2036 tarihinden önce emekliliğe hak kazanan
kadınlar erkeklere oranla 2 yaş daha önce emekli olabilmektedir. Kanunda
belirtilen yaş şartı 01/01/2036 tarihi ve sonrasında emekli olacaklar için
kademeli olarak artmakta, 01/01/2048 tarihinden sonra emekli olacaklar da
ise kadınlar lehine yapılan ayrım kaldırılarak hem kadın hem erkek sigortalılar için 65 yaş şartı getirilmektedir.
V-SONUÇ
Makalemizde anlatılan kadınlara sağlanan ayrıcalıkların çoğunluğu annelik olgusu sebebiyle oluşmaktadır. Kadınlara, doğum sebebiyle sağlanan
izin haklarının arttırılması şüphesiz kadın çalışanların lehine düzenlemelerdir. Fakat, sağlanan bu hakların işverenler açısından kadın istihdamını
zorlaştırdığı da göz ardı edilmemelidir. İşletmeler, ticari varlıklar oldukları
için işgücü açısından da maliyet hesabı yapıp düşük maliyetli olanı tercih
etmektedirler. Bu yüzden, verilen haklara paralel olarak kadın istihdamını
teşvik edici düzenlemelerin de hayata geçirilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
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2008 yılı başından itibaren yürürlüğe giren doğum borçlanması hakkı ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın çalışanlara prim ilavesi sağlayıp emeklilik yaşını öne çeken
uygulama çok yerinde olmuştur. Doğum sebebiyle çalışamadıkları süreleri
borçlanabilen kadınlar artık hak kaybına uğramamakta, doğum borçlanması yaparak emsali çalışanlarla aynı hizmete kavuşabilmektedirler. Sürekli
bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın çalışanlarımız doğal
olarak diğerlerine oranla çok daha fazla yıpranmaktadır. Bu sebeple, erken
emekli olmalarının da en doğal hakları olduğu değerlendirilmektedir.
Kadınlara emeklilikte sağlanan daha erken yaşta emekli olma avantajı
ise 5510 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte öncelikle kademeli
olarak azalmakta, 01/01/2048 tarihinden sonra emekli olacaklardaysa tamamen sona ermektedir. Ülkemizin sosyo-kültürel durumu düşünüldüğünde emeklilikte kadınlara sağlanan pozitif ayrıcalığın kaldırılmasının uygun
olmayacağı değerlendirilmektedir.
KAYNAKÇA
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240

KASIM - ARALIK 2013

YAYIN POLİTİKASI
İLKELERİ

290

MALİ

ÇÖZÜM

ÖNEM L İ D U Y U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde
gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp
yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün
olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak
gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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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.
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.
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• 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.
TEK YAZARLI KİTAP
Arıkan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve
İSMMMO tarihi. İstanbul: İSMMMO.
TEK YAZARLI MAKALE
Arıkan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle ilgili
maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.71 (2005): 7-12.
İKİ YAZARLI KİTAP
Ceyhun, Yurdakul ve Çağlayan, M. Ufuk (1997) Bilgi teknolojileri
Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası
İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu şirketlerde
transfeR fiyatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
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ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yayınları.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
Çakın, İ. Ve ötekiler.(1993) “Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm önerileri” Türk Kütüphaneciliği 7(1993),s. 220-226.
KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, Nalan “Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı” Türkiye
Muhasebe Standartları Sempozyumu IV., (3-7 Ekim 1999) İstanbul s.99-121.
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.(1997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası.
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
Gücenme, Ümit. (1993)Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye
Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uludağ Üniversitesi
YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
Küçük, M. E. (1999 Kasım) “İnternet bilgi kaynaklarının kataloglanması: metadata standartları” V. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara’da
sunulan bildiri.
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
Seyidoğlu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr. 3.bs. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
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DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
Jacobs, Francis (2005) “Avrupa Parlamentosu (AP)” Avrupa Birliği ansiklopedisi. İstanbul: Kitap Yayınevi, 1.c.
ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
Dedoulis, Emmanouil (2006)”The Code of Ethics and the development
of the auditing profession in Greece, the period 1992–2002” Accounting
Forum. Vol.30 (June 2006):2, p.155-178. 27 Haziran 2006 tarihinde. ScienceDirect veri tabanından erişildi.
YASALAR
T.C. Yasalar (13.06.1989). 3568 sayılı Serbest muhasebeci mali müşavirlik
ve yeminli mali müşavirlik kanunu. Ankara: Resmi Gazete (20194 sayılı)
TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı(03.04.2007). Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (26482 sayılı)
YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.08.2008)Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (26981 sayılı)
MUKTEZA
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (15.12.2004) KDV.MUK.B.07.4.DEF.
0.34.32.18.8152 sayılı muktezası. İstanbul: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi( 21.03.2002). E.2001/19469 ve K.2002/4655
sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Sayılı Karar. Ankara: Danıştay 7. Dairesi
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VERGİ KARMAŞIKLIĞI MODERN VERGİ SİSTEMLERİNİN
KAÇINILMAZ SONU MUDUR?
IS TAX COMPLEXITY INEVITABLE END OF MODERN TAX
SYSTEMS?
Yrd. Doç. Dr. Yakup KARABACAK*
Öz
Bu çalışmanın temel amacı, vergi karmaşıklığının kaçınılmaz bir sorun olup olmadığını tartışmaya açmaktır. Bir kamu politikası uygulama
biçimi olarak vergileme politikaları, ‘teknik’ veya ‘tarafsız’ bir kamusal
karar alma süreci içinde kararlaştırılıp uygulanmamaktadır. Öte yandan heterojen yapılı bir toplum ile birlikte her gün gelişen ve değişen ekonomik
yapıdaki karmaşıklık, ister istemez vergi kanunlarına da yansımak durumundadır. Ayrıca vergilemeye yüklenen mali, ekonomik ve sosyal işlevler de gittikçe genişlemekte ve vergi karmaşıklığını arttırmaktadır. Bunun
yanı sıra vergilemede adalet, etkinlik, kesinlik, belirlilik, şeffaflık gibi
gereksinimler vergi karmaşıklığını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu gerçekliklerden hareketle, bu çalışmada, vergi karmaşıklığının günümüz vergi
sistemleri için kaçınılmaz olduğu iddia edilmektedir. Çünkü vergi politikalarının üzerine bina edildiği söz konusu parametreleri değiştirmeden ya
da günümüz toplumlarında vergilemenin kullanım biçimlerinden önemli
ölçüde vazgeçmeden vergi karmaşıklığı sorununu ortadan kaldırmak olası
görünmemektedir.
Anahtar Sözcükler: Vergi Karmaşıklığı
Abstract
The main purpose of this study, it is to come up for discussion if tax
complexity is an inevitable problem. Taxation policies, as a form of public
policy implementation, are not decided and implemented in the process of
‘technical’ or ‘neutral’ public decision-making. On the other hand, ever
growing and changing complexity of economic structure in a heterogene*
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ous structured society also reflects inevitably in the tax laws. Besides, the
financial, economic and social functions of taxation are also ever-expanding and increasing tax complexity. Nevertheless, the requirements such as
justice, efficiency, precision, certainty, transparency in taxation necessitate
tax complexity. From these facts, in this study, it is to claim that tax complexity is inevitable for today’s modern tax systems. Because it is not likely
to eliminate the problem of tax complexity without changing parameters
in question that tax policies based on or giving up significantly the usage
patterns of taxation in contemporary societies.
Key Words: Tax Complexity
1. Giriş
Modern vergi sistemlerinin oldukça karmaşık hale geldiği ve bunun
da topluma vergi dışında ekstra maliyetler yüklediği yaygın kabul gören
bir değerlendirmedir. Öyle ki, günümüz toplumlarının bir vergiler anarşisi veya vergi mevzuatı kaosunun ortasında kaldığı bile iddia edilmektedir (Blaufus ve Ortlieb, 2009, 61). Böyle bir ortamda vergi yönetiminin
zorlaşacağı ve idarenin vergi toplama maliyetlerinin artacağı muhakkaktır.
Ayrıca vergi karmaşıklığı nedeniyle oluşan bilgi asimetrisi yükümlünün
vergiye uyum maliyetlerini de arttıracaktır. Çünkü vergi mükellefleri, vergi
mevzuatını kavramakta güçlük çektikleri oranda, piyasada çalışan vergi
uzmanlarından belli bir bedel karşılığı hizmet satın almak mecburiyeti duyacaklardır (Slemrod ve Bakija, 2008, 160). Söz konusu harcamalar dikkate alındığında, vergi karmaşıklığının kendisinin, hâsılatı devletin hazinesine girmeyen, başlı başına bir vergi haline geldiği söylenebilir (Evans ve
Tran-Nam, 2013, 1).
Vergi karmaşıklığının sebep olduğu bütün bu olumsuzlukları önlemenin yolu, vergi sistemini veya vergi mevzuatını ya da daha alt düzeyde vergi ile ilgi yapılması gereken iş ve işlemleri basitleştirmekten geçmektedir.
Ancak yapılış gerekçeleri arasında genellikle vergi karmaşıklığının önlenmesi de olan, onca vergi reformuna, yeni düzenlemelere ve yönetim stratejilerine rağmen, günümüz vergi sistemlerinin ve vergileme iş ve işlemlerinin; basitleştirilmiş olması bir yana, gün geçtikçe daha da karmaşıklaştığı
gözlemlenmektedir. Bu durumu ‘kasıtlı’ veya ‘sehven yapılan hatalara’ ya
da ‘tasarım başarısızlığına’ bağlamak oldukça yüzeysel bir değerlendirme
olur. Zira vergi karmaşıklığının vergilemenin doğasından kaynaklanan çok
16
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daha derinlikli ekonomik, toplumsal, siyasal, kurumsal, düşünsel, kültürel
nedenleri söz konusudur. Bu çalışmada vergi karmaşıklığının nedenleri incelenerek; vergi karmaşıklığının, modern vergi sistemlerinin kaçınılmaz
sonu olup olmadığını saptanmaya çalışılacaktır.
Çalışmanın geri kalan kısmında ilk olarak, vergi karmaşıklığı kavramsal düzeyde ele alınacaktır. Bunu takiben, vergi karmaşıklığının kapsamı
üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise, vergi karmaşıklığının nedenleri irdelenecektir. Bu çalışma kısa bir değerlendirme ile sona ermektedir.
2. Vergi Karmaşıklığının Tanımı
Vergi karmaşıklığı günümüz vergi sistemlerine özgü evrensel bir olgudur. Bununla beraber vergi karmaşıklığının, teoride genel kabul gören,
standart bir tanımı da söz konusu değildir. Öyle ki, vergi karmaşıklığı
üzerine oluşmuş olan yazına bakıldığında neredeyse birinin ‘karmaşıklık’
olarak gördüğünü diğeri/diğerleri pekâlâ bir ‘gereklilik’ olarak görebilmektedir (Partlow, 2013, 306). Bununla beraber yapılan vergi karmaşıklığı
tanımlarını iki temel yaklaşım içinde ele almak mümkündür: Bunlardan
biricisi vergi idaresinin ve vergi mükelleflerinin vergi karmaşıklığı nedeniyle karşı karşıya kaldıkları ‘uygulama’ ve ‘uyum’ maliyetleriyle ilgilidir.
İkincisi ise vergi sistemi veya düzenlemelerinin kalitesiyle ilgili olarak yapılan tanımlamalardır.
Vergi sisteminin yarattığı uygulama ve uyum maliyetlerini esas alan
yaklaşımlar, vergi karmaşıklığının iki farklı anlamına işaret etmektedirler.
Bunlardan biri gerçek (efektif) vergi karmaşıklığıdır. İkincisi ise legal (hukuki) vergi karmaşıklığıdır. Efektif vergi karmaşıklığı, vergi mükelleflerine ve idareye mali yüklere veya külfetlere neden olan ‘gerçek’ bir karmaşıklıktır. Legal karmaşıklık ise, vergi kanun ve düzenlemelerinin; sayıca
çok olması, sayfa sayısının geniş olması gibi vergi araçlarının çokluğu ile
ilgili bir karmaşıklıktır. Bu karmaşıklığın her zaman toplum üzerine bir
mali yük getirmesi beklenemez. Bu tanımlamadan hareketle vergi karmaşıklığını ‘gerekli’ ve ‘gereksiz’ olarak sınıflandırmak da mümkündür. Bu
çerçevede legal karmaşıklık gerekli olabilir; ancak söz konusu karmaşıklık
idareye veya vergi mükelleflerine ek maliyetlere neden olması oranında,
gereksiz (önlenmesi faydalı olan) bir karmaşıklık türü olarak karşımıza
çıkacaktır (Evans ve Kerr, 2012, 392).
Ancak bir ülkenin vergi sistemine karmaşıklık tanısı koyabilmek için,
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sadece karmaşıklığın neden olduğu maliyetlere ya da vergi mevzuatın kapsamındaki genişlemeye bakmak yanıltıcı olabilir. Çünkü bir metni karmaşık, anlaşılmaz kılan sadece sayfa sayılarının fazlalığı değildir. Örneğin,
bir roman kitabını ele alalım: Bir romanın karmaşıklığına karar verebilmek
için, romanın kurgu biçiminden estetik yapısına kadar; romanın gelişiminin tutarlılığının olup olmadığına, sistematik bir yol izleyip izlemediğine,
olaylar arasında mantıki bağlantıların doğru ve yerinde kurulup kurulmadığına, dil ve anlatım derinliği gibi bir dizi parametreye bakılması gerekir.
Bu nedenle vergi sisteminin kalitesi üzerine odaklanan yaklaşımlar,
vergi sisteminin öngörülebilirlik, uygulanabilirlik, zorluk ve kötüye kullanılabilirlik olarak saptadığı dört farklı özelliğinden hareketle vergi karmaşıklığını tanımlamaya çalışmışlardır (Slemrod, 1989, 157). Vergi sisteminin zorluk ve kötüye kullanılabilirlik özelliği, vergi mükelleflerinin
vergi kanunlarına karşı tutumlarıyla ilişkilendirilirken; öngörülebilirlik ve
uygulanabilirlik ise, doğrudan vergi yasalarının yapısı ile ilişkilendirilir.
McCaffery (1990) ise vergi basitleştirmesinin normatif yönünü vurgular
ve vergi karmaşıklığının teknik, yapısal ve uyum karmaşıklığından oluşan
üç farklı tipini tanımlar (1269-1273). Söz konusu üç farklı vergi karmaşıklı tanımı, Slemrod’un yukarıda bahsedilen öngörülebilirlik, kötüye kullanılabilirlik ve zorluk tipolojileriyle benzer özelliktedir. Benzer biçimde
Cooper (1993) vergi karmaşıklığı kavramının; öngörülebilirlik, orantılılık,
tutarlılık, uyum, yönetim, koordinasyon ve ifade kavramlarını içerdiğine
işaret etmektedir ( Akt: James, 2008, 2).
3. Vergi Karmaşıklığının Kapsamı
Yukarıdaki tanımlamalardan hareketle, vergi karmaşıklığını dört farklı düzeyde ele almak, sorunu kavramayı kolaylaştırabilir (Evans ve TranNam, 2013, 4): Bunlardan ilki, vergi politikası karmaşıklığıdır. Bu karmaşıklık biçimi, günümüz toplumlarında vergilerin kullanım amaçlarının
çokluğundan kaynaklanmaktadır. Örneğin, devletin temel gelir kaynağı olmasının yanı sıra vergiler, bazı mal ve hizmetlerin üretimini teşvik etmek
veyahut öteki bazı malların ve hizmetlerin üretilmemesi veya tüketiminin
kısılması amacıyla kısıtlayıcı veya caydırıcı bir müdahale aracı olarak da
kullanılabilmektedir. Ayrıca sosyal politika amacıyla gelir ve servet dağılımının düzeltilmesi, vergi adaleti amacına uygun olarak da vergiler kullanılabilmektedir. Örneğin, artan oranlı vergi tarifeleri, çeşitli vergi istisna
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ve muafiyetleri, vergi indirimleri vb. uygulamalar böyledir. Bütün bu kullanım biçimlerinin vergi sistemine veya vergi kanunlarının metnine yansıması mutlaka bir karmaşıklık yaratmak durumundadır.
İkinci karmaşıklık düzeyi ise, vergi mevzuatının karmaşıklığıdır. Bu
bağlamda karmaşıklık vergi kanunu veya düzenlemelerinde kullanılan
dil veya kavramlarla ilgili olduğu kadar; asıl, vergi konusunun ve vergi
mükelleflerinin kavranması, ifade edilmesi anlamında yapısal veya teknik bir karmaşıklık olarak karışımıza çıkar. Şöyle ki, bir yanda heterojen
(tek tip olmayan) potansiyel bir mükellef kütlesi bulunmaktadır; öte yanda
ise, oldukça dinamik bir ekonomik ilişkiler süreci vardır. Bu iki dinamik
ve oldukça karmaşık yapıyı, kanun metnine dökmek oldukça zordur. İster istemez bazı soyutlamalar yapmak, bazı teknik kavramlar kullanmak
gerekmektedir. Bu bağlamda adeta ekonomik ve toplumsal yaşamın vergi
kanunları metni ile bir fotoğrafı çekilmektedir. Bu fotoğraf düzgün çekilmediği takdirde, bazı vergi konuları veya vergi mükelleflerini vergilendirmek mümkün olmayabilecektir. Fotoğrafı çok ayrıntılı çektiğiniz zaman
ise, vergi kanunlarının veya düzenlemelerinin metni karmaşık olacaktır.
Üçüncü karmaşıklık düzeyi ise, vergi yönetimi bağlamında ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda vergi idaresinin örgütlenme biçimi, yönetim tarzı,
vergi politikalarını uygulamak amacıyla kullandığı araçların karmaşasından bahsedilmektedir. Vergi yasalarının uygulanması, vergilerin tarh, tahakkuk, tahsil süreçlerinin tamamlanması, vergi denetimi gibi idari fonksiyonların yerine getirilmesi sırasında alınan önlemler yönetsel düzeyde
vergi karmaşıklığına neden olabilmektedir. Çünkü vergi idaresi veya daha
geniş kapsamlı olarak vergi bürokrasisinin vergi kanunlarını uygulamaya
dönüştürmeleri, vergi kanunlarını yorumlama ve kavrayış biçimleri, ister
istemez yönetsel düzeyde alının kararlara, kullanılan formlara, beyannamelere ve idaresinin yetkisinde olan öteki açıklamalara kayaklık edecektir.
Bütün düzenlemelerin ve prosedürlerin tasarım biçimi, sayısının çokluğu,
vergi mevzuatı karmaşıklığının bir yönetsel boyutunu oluşturmaktadır.
Son olarak vergiye uyum karmaşıklığı ise, vergi mükelleflerinin vergi
ödevini yerine getirirken yapmak durumunda olduğu işlemler bağlamında
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kullanımsı gereken belgeler veya beyannamelerin basit ve kolay anlaşılır bir biçimde tasarlanıp tasarlanmadığı,
uyulması zorunlu süreler, defter ve belgeleri saklama süreleri, kısaca vergi
mükelleflerinin biçimsel ödevlerinin çokluğu vergiye uyum karmaşıklığıKASIM - ARALIK 2013
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na işaret eder (Partlow, 2013, 308). Uyum karmaşıklığı idarenin vergi yükümlülerine duyduğu güven düzeyene göre azalır veya artabilir. Örneğin,
ülkemizde fatura kullanma zorunluluğu ve fatura şekil ve tasdik işlemlerine kadar oldukça katı usul ve esaslara bağlanmış durumdadır. Oysa şekil
şartlarına uygun olmasa bile ekonomik veya hukuki işlemi yansıtan bir belge vergi konusu işlemi ispat etmeye yeterlidir.
4. Vergi Karmaşıklığının Nedenleri
Vergi karmaşıklığı; ekonomik, toplumsal, kurumsal, siyasal, kültürel,
ideolojik, tarihi çok çeşitli kaynaklardan beslenir. Çalışmanın bu bölümünde vergi karmaşıklığının söz konusu kaynakları irdelenecektir.
4.1. Vergi Politikalarının Belirlendiği Siyasal Süreç
Vergi politikalarının belirlendiği siyasal süreç günümüz vergi sistemlerinin karmaşıklaşmasının en önemli kaynaklarından biridir. Her ne kadar
vergi politikası tasarımcısı Refah iktisatçısının çok önemli çabaları olsa da;
gerçekte, vergi kanunları, diğer kanunlarda olduğu gibi, teknik ve tarafız bir
karar alma sürecinde belirlenip uygulanmamaktadır. Hal böyleyken vergi
kanunlarının ‘eskizi’ (ön taslağı) vergi uzmanı tarafsız kişilere ait olsa bile;
‘eserin kendisi’, belli sürelerle iktidara gelen ve yasama organında çoğunlu
elde eden siyasal parti veya partiler tarafından inşa edilmektedir. Bu nedenle de vergi kanunları düzenlendikleri dönemdeki siyasal iktidarın tercihlerini yansıtacaktır. Dolayısıyla vergi kanunlarının vergi uzmanlarının sıkça
işaret ettiği anlamda basit olmasının bir bağlayıcılığı yoktur.
Ayrıca siyasal iktidarlar, vergi karmaşıklığı yaratarak, yönetmekte kazançlı bile olabilirler. Çünkü vergi yasalarında yapılacak küçük küçük değişikliklerle farkı toplumsal kesimlerin taleplerinin karşılanması olanağı
vardır. Bu nedenle, Peters (1991) vergi sistemini “neol ağacına” benzetmiştir. Çünkü orada toplumun çeşitli kesimlerine sunulmuş hediyeler (istisnalar, muafiyetler, indirimler vs.) söz konusudur. Üstelik bu hediyeleri
toplumun denetiminden kaçırmak da görece daha kolaydır. Çünkü vergi
kanunları zaman zaman konunun uzmanlarının bile izlemekte güçlük çektiği oranda sık değişmektedir. Dolayısıyla vergi politikalarının bizzat kararlaştırma süreçleri vergi karmaşıklığı yaratma eğilimindedir.
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4.2. Yasama Süreci, İktidarların Yapısı ve Kamusal Karar Alma
Kurallarının Etkisi
Yasama süreci ve karar alma kuralları ile iktidar yapısının nasıl kurgulandığı da önemli bir vergi karmaşıklığı kaynağıdır. Nitekim demokratik
siyasal sistemlerin hâkim olduğu toplumlarda vergi sisteminin oldukça
karmaşık olması beklenir. Ancak bu bağlamda bir kanun teklif veya taslağının görüşülme sürecini etkileyen karar alma kuralları, siyasal karar almanın rekabet kurallarını belirleyerek, vergi kanunu metinlerinin karmaşıklık
düzeyine etkide bulunabilmektedir. Karar alma süreci ve kuralları iktidar
partisine daha çok veto yetkisi verdiği oranda vergi yasasının karmaşıklık
düzeye azalacak; aksine muhalefet parti veya partilerine yetki verdiği oranda da ise vergi karmaşıklığı düzeyi artacaktır. Çünkü kamusal karar almada
muhalefetin güçlü olduğu koşullarda iktidar partisi her hangi bir kanunun
onaylanmasında muhalefetin taleplerini de dikkate almak durumunda kalacaktır.
Benzer şekilde iktidarı yapısının nasıl oluştuğu da vergi karmaşıklığı
üzerinde etkili olmaktadır. Nitekim yapılan akademik çalışmalar, koalisyon hükümetlerinin yasallaştırdığı vergi düzenlemelerinin daha karmaşık;
buna karşılık güçlü tek parti iktidarlarının çıkardığı vergi kanunlarının ise,
daha az karmaşık olduğunu ortaya koymuştur (Hettich ve Winer, 1999,
267-269). Ayrıca bir başka karmaşıklık nedeni ise, yasama organının kurumsal yapısından ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, tek bir yasama
organın hakim olduğu bir ülkedeki vergi karmaşıklığı ile ikili yasama organlarının hakim olduğu ülkelerdeki vergi karmaşıklığının farklı olduğunu
göstermektedir.
Örneğin, Parlamenter sistemin hakim olduğu tek meclisli Kanada ile
Başkanlık sistemine dayanan Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşan ikili
yasama organına sahip olan Amerika Birleşik Devletleri vergi kanunları
karşılaştırıldığında ikinci ülkenin vergi kanunlarının çok daha uzun ve karmaşık olduğu sonucu ortaya çıkarılmıştır (Hettich ve Winer, 1999, 280).
Çünkü gerek Temsilciler Meclisi gerekse Senato farklı toplumsal çıkarları
temsil eden yapılarıyla kanun taslağı üzerinde iki defa uzlaşma arayışını
zorunlu kılmaktadır. Hâlbuki tek meclisli yasama organlarında, eğer iktidar partisi kendi içinde bir uzlaşmaya varabilmiş ise, muhalefet ile bir
uzlaşı arayışı bile gereksiz olabilmektedir.
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4.3. Diğer Kurumların ve Mahkemelerin Etkileri
Başkanlık sisteminde Başkan’ın veya Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı’nın
veto yetkileri de vergi karmaşıklığı üzerinde ektilidir. Veto yetkisine sahip
makamın yetki dercesine bağlı olarak son bir şans olarak vergi kanunlarını
yeniden görüşülmek üzere yasama organına gönderebilmesi yeni uzlaşma
ve tartışma olanağını yarattığı ölçüde vergi karmaşıklığına neden olabilecektir. Ya da tam tersine siyasal önceliklerden arınmış bir makam olarak
bazı olası yanlışların önlenmesine olanak sağladığı oranda vergi karmaşıklığı azalabilecektir.
Benzer bir veto yetkisi yargı kurumlarının vergi kanun ve düzenlemelerinin iptal kararlarında görülebilir. Vergi kanun ve düzenlemelerinin
son yorum makamı olarak mahkemeler, vergi mahkemelerine taşınan itilafların sonuca bağlandığı yerdir. Ayrıca kanunların Anayasaya aykırılığı
noktasında Anayasa Mahkemesi veya kanun dışındaki düzenlemeler veya
temyiz makamı olarak Danıştay ülkemizde vergi kanunlarının kontrol ve
denge sağlayıcısı konumundadır. Anayasa Mahkemesi Kararları bağlayıcılığı nedeniyle vergi mevzuatına katkı sunmaktadır. Danıştay’ın temyiz
mahkemesi olarak zaman içinde bir birini tutmayan kararlarını düzeltmek
bağlamında oluşturduğu içtihat kararları da keza vergi mevzuatının önemli
bir kaynağıdır.
4.4. Yürütme Organın Vergi Karmaşıklığına Katkısı
Vergi karmaşıklığının bir başka nedeni ise, yürütme organının çeşitli
düzenlemelerinden ortaya çıkmaktadır. Bunlar; Bakanlar Kurulu Kararları,
Tüzük, Yönetmelik, Tebliğler, İç Genelge, Genel Yazılar, Sirküler ve Özelgelerden1 oluşmaktadır2. Söz konusu düzenlemelerin sayfa sayısı olarak
kapsamının çoktan Lev Tolstoy’un ünlü romanı “Savaş ve Barış”ın sayfa
sayısını3 birkaç kat aştığı söylenebilir. Ayrıca sözü edilen düzenlemelere
vergi idaresinin kullandığı formalar, beyannameler, beyanname ekleri, beyanname düzenleme rehberleri ve benzerleri de eklenirse yürütme organının vergi karmaşıklığına önemli katkı sağlamakta olduğu söylenebilir.
1 Mükelleflerin yazılı tabi üzerine vergilen özelgelerin 31-12-2012 tarihi itibariyle seçilmiş ve örnek olarak Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yayımlanmakta olanlarının
sayısı 5.576 adettir (GİB, 2013, 23).
2 Söz konusu düzenlemeler hakkında daha geniş bilgi için bakınız:(www.gib.gov.tr).
3
İletişim Yayınevinin 2011 yılında iki cilt halinde 7. Baskısını yayımladığı Lev
Tolstoy’un “Savaş ve Barış” adlı ünlü romanının sayfa sayısı 1.437’dir.
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4.5. Vergi Sisteminin Değişim Ritmi
Vergi sisteminin değişme dinamiği iyi planlanmış geniş kapsamlı vergi
reformu olmaktan ziyade, her iktidar döneminde farklı yönleri budanan
veya yeni eklemelerle dallanıp budaklanan bir gelişme ritmine sahiptir.
Söz konusu değişim dinamiği, karayolu yapımına benzetilebilir. Toplumsal
ve ekonomik koşullar uygun olduğunda, tıpkı büyük otoban yapımı gibi,
kapsamlı vergi reformları yapılır. Toplumsal ve ekonomik koşullar değişmeden söz konusu vergi düzenlemelerini değiştirmek pek mümkün olmaz.
Ancak bir taraftan da siyasal iktidarların kendi vergi politikalarını uygulaması gerekir. Bu yüzden vergi deşiklikleri zaman içinde küçük parçacıklar
biçiminde yapılan değişikler halinde yasalaştırılır.
Vergi sisteminin söz konusu değişim ritmi yukarıda değinilen karayolu yapımına benzetilebilir. Daha önce yapılan bir karayolu her kış oluşan
yağış, sel ve fırtınanın ardından yaz döneminde yeniden onarılır. İhtiyaca
göre yolun bozuk olan yerlerine yamalar yapılır ve bu süreç her yıl neredeyse aynı şekilde devam eder. Sürekli tamir edilen yolun orta ve uzun
dönemde ne hale geldiği ise, ancak söz konusu yolu sürekli olarak kullananlar veya konunun uzmanları tarafından fark edilebilir. Belki de yolun
belli süreler içinde toptan yenilenmesi daha az maliyetli olabilecekken siyasal iktidar dönemlerinin değişkenliğine koşut karayolu çeşitli yamalarla
onarılmaya devam edilir.
Benzer bir gelişim ritmi vergi sisteminin gelişiminde de söz konusudur. Zaman içinde yapılan irili ufaklı değişikliklerle toplum üzerinde yük
oluşturan ve uygulaması zor hale gelen bir vergi sisteminin müsebbibi hep
geçmişteki iktidarlardır. Hali hazır iktidarların ise, toplumsal kesimlerin
vergi yükünü değiştirecek köklü değişikliler yapmaya ne zamanları ne de
seçmen destekleri vardır. Çünkü demokratik rejimlerin hâkim olduğu toplamlarda iktidarlar, dört beş yıllık oldukça kısa sayılabilecek sürelerle ülke
yönetiminde bulunabilmektedirler. Ayrıca genel, yerel veya ara seçimler
ve iktidar döneminin son iki yılı neredeyse yaklaşan seçimlere ayrıldığı
için, siyasi iktidarların, vergi yükü dağılımını kökten değiştirebilecek bir
vergi reformu yapması neredeyse imkânsız kalmaktadır.
4.6. Vergi Sisteminin Gittikçe Genişleyen Kapsamı
Tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, her devirde ve her ülkede daima
birçok vergi bir arada uygulana gelmiştir. Zaman zaman tek vergi öneKASIM - ARALIK 2013
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rileri gündeme getirilmiş olsa bile, tek vergi ile vergilemede adaleti sağlamak; yeterli miktarda kamu geliri elde etmek; çok yönlü bir kamusal
müdahale aracı olarak vergiyi etkin bir biçimde kullanmak; gittikçe çeşitlenen vergi konuları ve mükelleflerini tek bir vergi ile kavramak neredeyse
imkânsızdır. Dolayısıyla mali, ekonomik, sosyal ve hukuki nedenler vergi
sisteminin, birden fazla toplumsal nitelikte mali yük uygulaması zorunluluğunu ortaya çıkarmış, bu bağlamda çeşitli vergi uygulamalarına başvurma gereği doğmuştur. Devletin yüklenmiş olduğu ekonomik ve toplumsal görevleri yerine getirebilmesi bakımından vergi ödeme gücü ile ilgili
koşullara uygun olarak vergilendirilebilir nitelikteki kaynaklardan çeşitli
ad ve usullerle vergi alınması gerekmiştir. Çeşitli vergilerden oluşan vergi sistemleri, vergi adaleti sağlanması bakımından da oldukça elverişlidir
(Akdoğan, 2011, 313-314).
Vergi sayısının çoğalması bir taraftan daha fazla kaynağın vergilendirilebilmesine ve ihtiyaç duyulan gelirin daha kolay toplanmasına olanak
sağlarken diğer taraftan düşük ve makul vergi tarife ve oranlarının uygulanması şansını yaratmaktadır. Bunların yanı sıra çeşitli tip ve özelliklere
sahip vergilerden oluşan bir vergi sistemi, gerek vergi ile ulaşılmak istenen
ekonomik ve sosyal amaçların başarılması gerekse vergiye gönüllü uyum
hedefine yaklaşılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır (Akdoğan,
2011, 314). Ayrıca vergi mükellefleri kişisel (genç, yaşlı, kadın, erkek,
çocuk, engelli, vs.) ve hane halkı özellikleri (hane büyüklüğü veya hanenin
toplam gelir veya serveti), tasarruf ve tüketim eğilimleri, vergi kültürleri, vergiye karşı duyarlılıkları, tepkileri ile oldukça heterojen bir yapıdadır
(Slemrod ve Bakija, 2008, 165). Dolayısıyla herkesi farklı özellikleri ile
kavramak isteyen bir vergi sistemi ister istemez karmaşık bir yapıda olmak
zorundadır. Söz konusu karmaşıklık aynı zamanda vergi sistemlerinin toplumsal meşruiyetini sürdürmenin de bir yoludur. Zira herkesin vergi sisteminin (çeşitli tarife yapıları, indirimler, istisnalar, muafiyetlerle) bir parça
kendi kalıbına uygun dikildiği algısına sahip olması gerekir. Aksi durumda
vergiye gönüllü uyum azalacaktır (James, 2007, 7).
4.7. Vergilemeye Yüklenen İşlevlerin Gittikçe Artması
Günümüz toplumlarında vergiye yüklenen işlevler oldukça genişlemiş
ve farklı amaçlara uygunluk düzeyi yüksek çok çeşitli vergiler ihdas edilmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bugün vergiler sadece kamu giderlerini
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karşılamaya yönelik olarak uygulanmamaktadır. Vergiler bu temel işlevinin yanı sıra, ekonomik ve sosyal amaçlarla da yoğun bir biçimde kullanılmaktadır (James, 2007, 8). Örneğin, sosyal amaçlı olarak vergi kanunları; vergi tarifelerinde artan oranlılık, vergi istisnaları, vergi indirimleri
ve vergi muafiyetleri gibi vergi adaletini öne alan düzenlemeler içermek
durumundadır.
Benzer biçimde vergilerin tasarrufu teşvik etmek veya ekonomide bazı
mal veya hizmetlerinin üretimini teşvik etmek gibi çok çeşitli kullanım
olanakları mevcuttur. Vergi politikaların ekonomik etkinlik amaçlı kullanımı da vergi oranlarında çeşitlilik, vergi teşvikleri, yatırım indirimleri,
istihdam teşvik indirimleri, farklı amortisman rejimleri, serbest bölge uygulamaları gibi bir dizi düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Bütün bunların
yapılabilmesi için vergi yasalarında ayrıntılı düzenlemelerin yapılaması
gerekmektedir. Doğal olarak böyle düzenlemeler ise vergi karmaşıklığını
artırmaktadır.
4.8. Vergi Kanunu Yazmanın Teknik Zorlukları
Başka bir vergi karmaşıklığı kaynağı, vergi konularını kanun metni olarak yazmanın zorluğu ile ilgilidir. Örneğin, vergi adaleti kanun metnine nasıl yansıtılacaktır. İster ödeme gücü isterse faydalanma esası temel alınsın,
vergilemede yatay ve dikey eşitlik nasıl sağlanabilecektir? Bazı vergilerde
(örneğin, gelir vergisinde) ödeme gücüne göre yükümlüleri gruplandırıp
artan oranlı vergi tarifesi içinde düşük ödeme gücü olan ile yüksek ödeme
gücü olana farklı muamele etmek imkânı vardır. Ancak vergi tarifesi ne
kadar artan oranlı olursa tam olarak dikey adalet sağlanabilecektir.
Öte yandan aynı vergi dilimine girenlere aynı vergi oranını uygulamak
gerçekten yatay eşitliği sağlayabilir mi? Aynı gelir tutarı elde etmiş olsalar bile gelirlerin (emek veya sermaye geliri) elde edilme zorlukları söz
konusudur. Keza her iki mükellef de aynı tür geliri (örneğin, kira geliri
gibi) elde etseler bile cinsiyet, yaş, aile yapısı veya ailenin eğitim seviyesi,
sağlık koşulları, sosyal riskler bakımından her iki bireyi de eşit saymak
mümkün müdür? (Slemrod ve Bakija, 2008, 165-167).
Ekonomik ve sosyal olguları vergi kanunlarında ifade etmenin getirdiği
karmaşıklığa bir başka örnek ise gelir vergisi konusunda verilebilir: Örneğin, Gelir Nedir? Kanun maddesi olarak, gelirin tanımı nasıl yapılacaktır?
Nakit olarak elde edilen mi gelirdir; yoksa tahakkuk eden tutar mı gelirdir;
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yoksa her ikisi birden mi? Bunun yanı sıra gelir, ne zaman vergilendirilecek bir gelirdir? Ne tür gelirler, gelirdir? (James, 2007, 9). Ayrıca kuramsal
olarak bile iki ayrı gelir tanımı söz konusudur: kaynak kuramına göre; gelir
belli bir üretim faktörünün üretim sürecine sokulmasının bir karşılığıdır
(Mutluer, 2007, 5). Oysa kendi evinde oturan bir kişi de ödemediği kira tutarı kadar gelir elde etmektedir. Ancak söz konusu izafi kira gelirini pratikte hesaplamak oldukça güçtür ve bunu kanununda bir gelir unsuru olarak
belirlemek vergi karmaşıklığına neden olacaktır.
Öte yandan gelirin daha geniş kapsamlı ikinci tarifine göre, gelir bir
kişinin belli bir dönemde sahip olduğu değerlerde artış yaratan her türlü
fazlalık olarak tanımlanmaktadır (Mutluer, 2007, 6). Buna göre geliri tanımlayıp vergi kanununa yazmak oldukça güçtür. Çünkü çoğu durumda
değer artışını hesaplamanın zorlukları söz konusudur. Örneğin, bir binanın
değerinin arttığını düşünelim. Bu değer artışını kim neye göre tam olarak
hesaplayabilecektir. Mülk sahibinin değer tahmini mi yoksa idarenin değer
takdiri mi esas alınacaktır.
Ayrıca gelir kimin geliridir? Aile reisinin mi yoksa aile fertlerinin mi?
Hatta aile nedir? Sadece resmi sisteme kayıtlı olanlar mı ailedir yoksa birlikte yaşayan çiftler de aile sayılacak mıdır? Bunun yanında aileye yasal
olarak edinilmiş çocuklar da dahil midir? Gelir veya iratlar vergi yükünü minimize edecek şekilde aile fertleri arasında dağıtılmış ise ne olur?
(Surrey, 1969, 676-677). Dolayısıyla ekonomik ve sosyal olguların hukuki
düzenlemelere yansıtılması oldukça zordur ve burada dilin zenginliği, kanun maddelerini hazırlayanların eğitim seviyeleri, uzmanlıkları, kültürleri
vs. birçok etmen devreye girmektedir ve vergi karmaşıklığının artmasına
neden olmaktadır.
4.9. Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Çabaları
Vergi karmaşıklığının bir başka nedeni ise, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığıyla mücadele gereksinimlerinden ortaya çıkmaktadır. Gerek
ulusal gerekse de uluslar arası düzeyde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Bu sorunla baş etmek için
devlet sürekli vergi kanunu boşluklarını gidermeye çalışmak, ortaya yeni
çıkan vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı biçimlerine göre, kanun metnine eklemeler yapmak durumunda kalmaktadır. Gerek vergi boşluklarının
doldurulması gerek vergi kaçakçılığını tanımlayacak gerekse de vergi ka26
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nunlarının ihlal edilmesini cezalandıracak kanun maddelerinin yazılması
kuşkusuz vergi karmaşıklığının artışına neden olacaktır.
4.10. Küreselleşme ve Uluslar arası Kurumlardan Yansımalar
Küreselleşme ile birlikte dünya çapında artan insan ve üretim faktörü
hareketliliği sonucu, vergi mevzuatına uluslar arası alandan da çok önemli yansımalar söz konusu olabilmektedir. Zira ikili veya çok taraflı vergi
anlaşmalarının sayısı giderek artmaktadır. Örneğin, 2012 yılı itibariyle
dünyada ikili vergi anlaşmalarının sayısı 3.000’i geçmiş bulunmaktadır
(Hurten, 2012, 236). Gümrük birliği, serbest ticaret bölgesi, ekonomik
birlik veya topluluklar, üye ulus devletlerin mali egemenlik alanlarını da
kapsayan alanlarda etkili olan çeşitli vergi düzenlemeleri yapabilmektedir.
Ayrıca ulusal devletler üstü kurumların veya örgütlerin ya da uluslar
arası mahkemelerin kararları veya sözleşmeler de giderek ulusal vergi mevzuatının bir parçası haline gelmektedir. Örneğin, Gümrük Birliği Anlaşması, Malların ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Anlaşması (GATT), Avrupa
Birliğinin vergi uyumlaştırmasına ilişkin çeşitli direktifleri, Birleşmiş Milletler (UN), Dünya Bankası (WB), Uluslar arası Para Fonu (IMF), Dünya
Ticaret Örgütü (WTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (ATAD), uluslar arası tahkim kurumu
kararları vb. vergi mevzuatını etkileyen başlıca uluslar arası kurumlardır.
5. Sonuç
Bu çalışmada ekonomi politik bir yaklaşımla vergi karmaşıklığı sorunu
ele alınmıştır. Bu bağlamda özellikle vergi karmaşıklığının kaçınılmaz bir
sorun olup olmadığı tartışılmıştır. Ulaşılan bulgular günümüz vergi sistemlerindeki karmaşıklığın önemli ölçüde kaçınılmaz oluğunu ortaya koymaktadır. Çünkü vergi sisteminin belirlendiği siyasal süreç oldukça karmaşık
ve istikrarsızdır. Yasama organındaki güç dağılımından başlayarak, yasama kural ve düzenlemeleri, iktidarların yapısı, siyasal yönetim dönemlerinin istikrarsızlığı ve vergilemenin toplumsal çıkarlar bakımından oldukça
duyarlı davranılan bir kamu politikası uygulaması olması, vergi kanun ve
düzenlemelerinin daha kararlaştırma sürecinden başlayarak karmaşık bir
yapıda doğumuna neden olmaktadır.
Öte yandan vergi sistemleri tek düze olmayan bir toplumsal ve ekonomik yapı içinde gittikçe çok çeşitli vergilerin kullanıldığı bir yapı arz
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etmektedir. Her gün biraz daha karmaşıklaşan ekonomik yaşam içinde
vergi toplamak vergi sisteminin kapsamının genişlemesine neden olmaktadır. Bugün artık vergiler sadece kamu finansman aracı olarak da kullanılmamaktadır. Bu önemli işlevinin yanı sıra vergiler, ekonomik ve sosyal
amaçlı kamusal müdahale ve düzenleme aracı olarak çok önemli işlevler
yüklenmiş bulunmaktadır. Bütün bunların vergi sistemine yüklenmesi ise
ister istemez vergi karmaşıklığına neden olmaktadır.
Ayrıca etkinlik ve adalet ilkelerine eşanlı olarak uymaya çalışmak vergi
kanunlarına yansıyan başka bir karmaşıklık kaynağı olarak dikkatleri çekmektedir. Bununla birlikte ekonomik olayların (vergi konularının) vergi
kanunu metinlerine yansıtılma biçimleri, kullanılan kavramlar, vergileme
tekniği gibi yapısal gerçekler bir başka açıdan vergi karmaşıklığını beslemektedir. Çünkü vergilemede kanunilik ilkesi gereği, üzerinden vergi alınacak konu veya işlemlerin tam olarak vergi kanunu metnine yansıtılması
gerekir. Vergi kanununun basitleştirmesi pahasına bazı vergi konularının
kanun metini ile kavranamamış olması, başta vergi geliri kaybı ve vergi
adaleti olmak üzere başka birçok soruna neden olur.
Ancak daha önce belirtildiği gibi vergi kanunları ile vergi konu ve mükelleflerinin en ince ayrıntısına kadar kapsamaya çalışmak ise doğal olarak
kullanılan dile, kavramlara ve sistematiğe bağlı olarak ister istemez vergi
karmaşıklığına neden olabilecektir. Bunların yanında ulusal veya uluslar
arası düzeyde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığıyla mücadele gereksinimlerinin karşılanması, idarenin vergi kanunlarını algılayışı ve pratiğe
geçirmede kullandığı çeşitli araçlar, vergi kanunlarını idarenin ve vergi
mahkemelerinin yorumlaş biçimleri vergi karmaşıklığına neden olmaktadır. Ayrıca gittikçe önem kazanan uluslar arası insan ve sermaye hareketliliği ve devletlerin kaynak ve vatandaşlık ilkesine göre söz konusu kişi ve
konulardan vergi almak istemeleri vergi mevzuatına uluslar arası alandan
da çok önemli yansımaları beraberinde getirmektedir.
Sonuç olarak vergileri ve vergilemeye yüklenen işlevleri ortadan kaldırmadan yukarıda değinilen ve vergi karmaşıklığına kaynaklık eden faktörleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu nedenle de vergi yönetimi
ve vergiye uyum düzeyinde ortaya çıkan vergi karmaşıklığını minimize
etmek daha kolayken vergilerin kulanım biçimlerinden ortaya çıkan ve vergi kanan ve düzenlemelerinin vergi konusu ve mükelleflerini kapsaması
bağlamında ortaya çıkan teknik ve kavramsal karmaşıklığı önlemek pek
olası görünmemektedir.
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DENETİMDE KANITSAL MANTIK KULLANIMI:
SATIŞ VE TAHSİLÂT DÖNGÜSÜ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA
USING EVIDENTIAL REASONING IN AUDITING:
AN APPLICATION OF SALES AND COLLECTIONS CYCLE
Yrd. Doç. Dr. ALPER KARAVARDAR*
Öz
Bu çalışma, denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde kanıtsal mantık
kullanımına genel bir giriş yapmak amacına yöneliktir. Belirsizlik altında
karar verme sorunu birçok disiplinde ortaya çıkan bir sorundur. Denetim
faaliyetlerinde denetçiler kısmi belirsizlik atında karar vermek zorunda
olup, kanıtsal mantık, karar problemlerinde belirsizliğin modellenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada öncelik risk, belirsizlik, belirsizlik modelleri kavramlarına kısaca değinildikten sonra kanıtsal mantık yaklaşımı
açıklanacaktır. Kanıtsal mantığın kullanımına ilişkin Bayesyen işleyişle
Dempster ve Shafer’ın kanaat fonksiyonları yaklaşımları incelenecektir. Çalışmanın son kısmında denetim riskinin hesaplanmasında kanıtsal
mantık anlayışına uygun olarak bir işletmenin iddia aşamasında, satış ve
tahsilât döngüsü için, kullanılan iki modele uygun olarak, denetim riski
hesaplanarak model çıktıları yorumlanacaktır. Yapılan çalışma neticesinde
kanıtsal mantık yaklaşımının finansal tablo denetiminin içerdiği risklerin
hesaplanmasında denetçilere sağladığı objektif kavrayış değerlendirilerek,
denetimin ilerleyen aşamalarının planlanmasında sunduğu çeşitli faydalar
gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Denetim Riski, Bayesyen Teori, Kanıtsal Mantık,
Riskler
Abstract
This study aims to make a general introduction to the use of evidential
reasoning in auditing activities. Decision making under uncertainty is a
major problem in many disciplines. Financial auditors have to decide under
partial uncertainty in auditing activities and evidential reasoning is used in
* Kansas Üniversitesi, (Visiting Scholar), Giresun Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme, Muhasebe –
Finansman Dalı
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the modelling of uncertainty in decision problems. In this study, risk, uncertanity, uncertainty models will be described briefly; after that, evidential
reasoning approach will be examined. Bayes theory and Dempster-Shafer
Theory Belief functions which are related to evidential reasoning will be
examined. In the last part of this study, audit risk calculations which are
related to evidential reasoning approach will be shown with an application
of sales and collections cycle in a firm and audit risk models’ outputs will
be interpreted. As a result of the study, evidential reasoning’s usefulness
which provides an objective tool to auditors in financial statements auditing will be shown.
Keywords: Evidential Reasoning, Audit Risk, Uncertainty, Bayes Theory, Belief Functions
1.Giriş
Denetim süreci kavramsal olarak beraberinde bazı unsurların tanımlanmasına ihtiyaç duyar. Risk ve belirsizlik kavramları denetim alanında
sıklıkla bir birine karıştırılan fakat öz itibariyle birbirlerinden tamamen
farklı anlamlar içeren iki kavramdır. Denetim faaliyetinin istenilen amaca
uygun olarak yürütülebilmesi için öncelikle bu kavramların ne ifade ettiğinin hatırlanması gereklidir. Her bir denetim faaliyetinde denetçi elde
ettiği denetim kanıtlarıyla ilgili olarak bazı kanaatler oluşturur. Bu kanıtlar
denetim süreci sonucunda oluşturulan denetim görüşüne esas teşkil etmesi
bakımından önemlidir. Denetim kanıtları bazen sadece bir hesapla ilgili
olabileceği gibi birden fazla hesapla da ilişkili olabilir. Bir denetim kanıtı
denetçiye, bir hesapla ilgili olumlu bir destek verirken başka bir hesap ile
ilgili olarak olumsuz bir destek sunabilir. Her bir kanıt parçasıyla ilgili
olarak denetçinin kanıtın içerdiği belirsizliği tespit etmesi gerekir. Belirsizlik altında karar verme esasen matematiksel modeller kapsamına giren
bir konu olup, kanıtsal mantık kavramı belirsizliğin ele alınmasıyla ilgili
olarak denetim yazınında son yıllarda öne çıkan bir inceleme sahasıdır.
2.Denetimde Risk, Belirsizlik Kavramları ve Belirsizlik Modelleri
Risk kavram olarak birçok objektif olmayan unsur içerir ve istatistiksel
olarak direkt olarak ölçülemez. Risk olayların olasılıkları olarak yorumlanabilir. Bir başka anlatımla riskin gösterimi hadiselerin olma ihtimallerinin
belirlenmesine dayanır ki burada ölçüm kesin değildir. (Lolbert, 2008, 151)
32
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Olaylara ait olasılıkların ve bunların etkileri bilinse bile riskin sınıflandırılmasına ihtiyaç vardır. (Lolbert, 2008, 155) (Wagner, 2010, 18) Denetim
alanında riskin tarifi ise daha az karmaşıktır. Finansal tabloların bağımsız
denetiminde belirgin bir risk, denetçinin kararında özel denetim bir dikkat,
değerlendirme gerektiren ciddi hata olarak tanımlanır. (ISA 315(4e)) (Eilifsen ve ötekiler, 2010, 165) Denetim yazınında riske ilişkin ilk kurumsal
tartışmalar 1962 yılında başlamış bu tartışmaların sonucunda AICPA 1983
yılında ABD’de ilk kavramsal çerçeveyi bir düzenleme ile yürürlülüğe
sokmuştur. (AICPA, 1983, SAS 47)(AICPA, 1962, SAS 60-62) Yapılan
bu ilk düzenleme incelendiğinde risk kavramının güven, güvenirlilik ve
olasılık kavramları ile açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir. Mautz ve
Sharaf 1961 yılında denetim riski kavramı içinde ilke defa yapısal risk
düşüncesini gündeme getirmişlerdir. (Mautz ve Sharaf, 1961, 63) Elliot
ve Rogers denetim riskini örnekleme ile bağlantılı olarak tartışmışlar ve
bugünkü kavrayışa yakın olarak denetim riskleri için α ve β olarak iki tip
risk düşüncesi ortaya koymuşlardır. (Elliot ve ötekiler, 1972, 58) Denetim
riskinin parçalara ayrılarak iddia ve finansal tablolar seviyelerindeki riskler olarak incelenmesi 1970’li yıllara dayanmaktadır. 1972 yılında AICPA
SAP 54 ile aşağıda yer alan denetim prosedürleriyle ilgili risk formülünü
ortaya koymuştur;

S : Denetim prosedürlerinin güvenirliliği,
R : Birleştirilmiş güvenin istenilen düzeyi,
C : İç kontrollerin ve diğer ilişkili faktörlerin güvenirlilik boyutu
1975 yılında Stringer buna ek olarak denetim prosedürlerinin güvenirliliğini analitik prosedürler ve detayların testi olarak ikiye ayırmıştır;

S : Denetim prosedürlerinin güvenirliliği,
D : Detayların testlerinin güvenirliliği,
A : Analitik prosedürlerin güvenirliliği
Bu iki formül birleştirilerek aşağıdaki denetim risk formülüne ulaşılmıştır;
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Ya da
1979 yılında Warren risk tanımında yine benzer şekilde denetim sürecinden doğan riskler ve muhasebeden doğan riskler olarak ikili bir ayrım
yapmıştır. Warren’ın düşünceleri 1938’de gerçekleşen McKesson Robbins
vakasıyla ilgili olup, Warren ayrıca finansal tablolarda ciddi hataların olması riskinin üç faktöre dayandırmıştır: yönetimin dürüstlüğü, iç kontrollerin yeterliliği ve işletmenin finansal durumu. Warren saptama, ortaya çıkarma riskini örnekleme riski ve örneklem dışı riski olarak iki alt başlıkta
değerlendirmiştir. Onun ortaya koyduğu bu düşünceler SAP 54’te şu şekilde formülize edilmiş olup Warren ciddi hatanın olasılığını yeni bir unsur
olarak tanımlamıştır;

ME : Ciddi hatanın olasılığı
Warren’ın ortaya koyduğu ciddi hata olasılığı kavramı denetçinin öznel
yargısıyla alakalıdır. 1980 yılında Kanada’da yapısal risk kavramının da
yer aldığı daha geniş boyutlu bir denetim risk kavramı formülü sunulmuştur (CICA 1980);

Burada,
UR : Maksimum hata kabul oranına eşit bir hata miktarının denetçi tarafından saptanamayacağı nihai risk
IH : Yapısal (içsel) risk
IC : İç kontrol mekanizması tarafından tespit edilemeyen hataların riski
AR : Farklı analitik prosedürler ve diğer maddi testler tarafından saptanamayan hataların riskleri
TD : Detayların testlerinden kaynaklanan örnekleme riski
1981’de yayınlanan SAS 39 örnekleme ile bağlantılı olarak özel açıklamalar ile denetim riskini açıklamakta olup, denetim riskini iç kontrol riski,
analitik prosedürlerin riski ve detayların testlerinin riski olarak günümüzdekine benzer bir tanımlama yapmıştır;
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Cushing ve Loebbecke SAS 39’da betimlenen bu formülü iki ayrı yaklaşım çerçevesinde tartışmışlardır: risk analiz yaklaşımı ve denetim modelleme yaklaşımı. (Cushing ve ötekiler, 1983, 33) 1983 yılında yayınlanan
SAS 47, kapsamlı ve özel denetim riski arasındaki farklılığı, yapısal risk
ve onun belirlenmesi için gerekli ihtiyaçların kurulumu olarak göstermiştir. (Colbert, 1987, 53) Günümüzde hâlihazırda uluslar arası standartlarda
yer bulan denetim risk tanımının temelini oluşturan SAS 47, SAS 39’ın
gelişmiş bir formudur;

1989 yılında yayınlanan SAS 53 yukarıdaki tanıma hileden kaynaklı
ciddi hatların riskinin de denetçi tarafından tahmin edilmesi gerektiği düşüncesini getirmiştir.(Mohl, 2013,38-46)
Belirsizlik kavramı tanım itibariyle daha farklı bir anlayışa sahiptir.
Belirsizlik müphemlik ve muğlâklık unsurlarını içeren bir kavramdır.
Müphemlik; iki şey arasında kesin, belirli ve keskin bir hat çizilemiyorsa,
tartışılan bu iki şey arasında bir bulanık bölge, bir gri alan kalıyorsa bu
aradaki durumu gösteren bir kelime anlamı taşırken muğlâklık ise iki veya
daha fazla şey arasında alternatifin varlığı halinde şüphede kalma durumunu betimleyen bir kelimedir. (Teymur, 2008, 2) Belirsizlik doğası itibariyle karar vericilerin kaçındığı olumsuz bir durumdur. Dijk ve Zeelenberg
(2003) yapmış oldukları çalışmalarda karar vericilerin belirsiz bilgile karşılaşmaları durumunda belirsizlik içeren bilgiyi dikkate almadıkları, sanki
bu bilgi yokmuş gibi davrandıkları sonucuna varmışlardır. (Dijk ve Zeelenberg, 2003, 344) Birçok kaynaktan sağlanan belirsizlik içeren verilerin
bir araya getirilmesinde olasılık teorisi gibi matematiksel yöntemlerden
faydalanılabilir. Denetim alanında ise belirsizlikten kasıt denetçinin finansal tabloların tamamı hakkında görüş bildirirken görüşüne esas teşkil eden
denetim kanıtlarının içerdiği muğlâklık, müphemliktir. Denetçinin elde ettiği ve olumlu bulduğu bir denetim kanıtının ne derece doğru ve olumlu
olduğu sorusuna verilen yanıttır. Konuyu daha anlatabilmek bakımından
bir örnek vermek yerinde olacaktır. Denetçinin incelediği bir firmanın finansal tablolarında ciddi bir hata bulunmasına rağmen olumlu görüş vermesi denetim riski olarak tanımlanırken denetçinin incelediği bir denetim
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kanıtının içerdiği muğlâklık, müphemlik ise belirsizliktir. Denetim süreci
içerisinde denetçi çeşitli teknikler, prosedürler uygular. Bunların sonuçları
incelenen hesap veya finansal tablonun doğruluğu hakkında denetçide bir
kanaatin oluşmasını sağlar. Ne var ki bu teknik ve prosedürler ilgilenilen
hesabın yüzde bütün denetim amaçlarını gerçekleştirdiği şeklinde yorumlanamaz. Örneğin denetçinin stoklarla ilgili olarak örnekleme yoluyla bir
inceleme yaptığını varsayalım. Denetçi yaptığı örneklemede her hangi bir
eksiklik veya hata bulamamış ve olumlu bir kanaate ulaşmış olsun. Bu durumda denetçinin “stoklar hesabının tamamında bir hata yoktur” yorumuna
ulaşması doğru olmayacaktır çünkü uyguladığı teknik gereği, denetimin
kısıtlarından dolayı, bir genelleme yapılabilmesi doğru değildir. Denetim
kanıtları yapısal olarak belirsizlik içerirler. Bunun finansal tabloların tamamına yansımış hali ise denetim riski olarak ifade edilir. Bu ayrım önemlidir
çünkü denetim riskinin tarafsız bir ölçümü istenmesi durumunda yapılacak
modellemede bu tanımlamalara ihtiyaç duyulacaktır.
Belirsizlik durumunda karar alıcıların, değerlendirdikleri belirsizlik
tiplerine uygun olarak çeşitli matematiksel teorilerden faydalanabilmeleri
mümkündür. Bunların başında Bayesyen olasılık anlayışı, bulanık küme
mantığı, kanaat fonksiyonları, rassal setler, kaba kümeler anlayışı gelmektedir. Günümüzde karar alıcılar ilgilendikleri konuya göre bu uygulamalardan birini tercih edebilecekleri gibi birkaç modelin “bulanık kümeler
ile olasılık anlayışının bir arada kullanılması gibi” bir arada kullanıldığı
hibrit modellerden de faydalanabilirler. Biz çalışmamızda denetim riskinin
hesaplanmasında literatürde en çok kullanılan bayesyen anlayış ile Dempster-Shafer teorisinin kanaat fonksiyonları yaklaşımını kullanacağız.
3.Kanıtsal Mantık Yaklaşımı
Kanıtsal mantık basitçe kanıtlar vasıtasıyla akıl yürütme olup, Lowrance, Garvey ve Strat tarafından 1986 yılında ortaya konmuş bir tanımsal
kavramdır. (Lowrance, Garvey ve Strat, 1986) Bu konudaki ilk çalışma
1975 yılında ilaç alanında Gordon ve Shortliffe tarafından yapılmıştır.
(Shortliffe ve Buchanan, 1975, 367) (Gordon ve Shortliffe, 1985, 336) Kanıtsal düşüncenin iki temel boyutu vardır. Birinci boyutun ilgilenilen kanıtın yapısıdır. İkinci boyut ise delilin içerdiği belirsizliğin gösterilerek karar
için delillerin birleşik etkisinin hesaplanmasıdır. (Srivastava, 2010,133)
Denetim kanıtları denetim amacı bakımından bir ağ yapısı arz ederler. Her
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bir denetim kanıtı aynı anda bir veya birden fazla hesabı ve veya denetim
amacı hakkında denetçiye bilgi sunar. Denetim kanıtlarının kendi içlerindeki ilişkinin bir diyagram ile ortaya konması kanıtsal mantık yaklaşımının
anlaşılması bakımından önemli bir meseledir. Bir kanıt bir hesap hakkında
olumlu bir destek sunarken başka bir hesap veya amaç bakımından olumsuz bir destek sunabilir. Kanıtsal mantık bunların bir araya getirilmesini
mümkün kılar.
Konuyu daha anlaşılır kılması bakımından bir örnek vermeye çalışalım.
Örneğin bir denetçinin incelediği işletmenin satış ve tahsilat döngüsünü
incelemek istediğini varsayalım. Denetçi bu döngünün doğru çalışıp çalışmadığına ilişkin çeşitli denetim kanıtları toplamak durumundadır. Denetçinin satışlar hesabıyla ilgili olarak fatura ve irsaliyeler üzerinde bir
inceleme yapması aslında birden fazla denetim amacının ve veya birden
fazla hesabın incelenmesi anlamına gelir. Denetçi satışlar hesabına ilişkin
incelemesini yaparken aslında KDV ile ilgili bir kanıtta elde etmektedir.
Satışlar hesabının kontrolü eş zamanlı olarak hesaplanan KDV hesabının
ve stoklar hesabının da kontrol edilmesi anlamına gelir ki burada fatura ve
irsaliyeler üç farklı iddia için destek sağlayan kanıtlar durumundadır. Bu
bağlamda KDV beyannamesi satışlar hesabının kontrolü konusunda denetçinin önündeki başka bir kanıttır. Benzer şekilde stoklar üzerinde yapılan
bir inceleme (bir stok sayımı) yine satışlar hesabının işleyişi ile alakalı
olduğundan denetçi için farklı bir denetim kanıtıdır. Tahsilâtlar satışları
tamamlar nitelikte olduğundan kasa, bankalar ve cari hesapların kontrolünü gerektirir ki burada ki her bir işlem denetçi açısından birer kanıttır.
Örneğin kasa sayımı ile kasa hesabının teyit edilmesi, hesap cüzdanlarıyla
bankalar hesapların teyit edilmesi, mutabakat mektupları ile cari hesapların teyit edilmesinde her bir sayım tutanağı, banka ekstreleri ve mutabakat
mektupları birer denetim kanıtıdır. Bunların tamamı bir diyagram ile bir
araya getirilebilir. (Şekil 1)
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Şekil 1. Satış Alt Döngüsü için Kanıtsal Diyagram Örneği

Kanıtsal diyagramlar denetim kanıtları arasındaki ilişkilerin irdelenmesi bakımından denetçiye açık bir değerlendirme imkânı verirler. Kanıtsal
diyagramlar ilgili denetim sorusu için kanıt başlıklarının ve değişkenlerin
karşılıklı ilişkilerinin şematik bir sunumudur. Kanıtsal mantık yaklaşımı
denetim kanıtları arasındaki ilişkilerin kanıtsal diyagramlar yardımıyla bu
denetim kanıtlarındaki belirsizliğin, kanıtların sağladıkları birleşik kanıt
gücünün ve denetim riskinin hesaplanması anlayışına dayanmaktadır.
Yönetim kural olarak finansal tabloların dürüst bir biçimde hazırlanmasından ve sunulmasından sorumludur. Yönetim bu sorumluluğu yerine
getirirken direkt veya endirekt bazı savlar ileri sürer. Bunlar;
1. Var olma ve meydana gelme,
2. Tamlık,
3. Haklar ve yükümlülükler,
4. Değerleme ve dağıtım,
5. Sunum ve açıklama.
Denetim süreci esas olarak finansal tabloların bütünü hakkında yönetimin savlarının incelenmesi faaliyetidir. Denetçi bu savların doğruluğuna ilişkin olarak çeşitli denetim kanıtı elde etme yordamlarına başvurur.
(Kontrol, gözlem, yeniden hesaplama, yeniden yapma, analitik yordamlar,
soruşturma) Her bir yordam bağımsız delil başlıklarıyla yönetimin bir iddiasına karşılık gelir. Örneğin, Satış ve tahsilat döngüsüyle ilgili olarak yönetimin gelir tablosunda yer alan satışlar hesabını kontrol eden bir denetçi
için faturaların fiziki olarak incelenmesi yönetimin var olma ve meydana
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gelme savıyla ilgili bir kanıttır. Kanıtsal mantık yaklaşımında elde edilen
kanıtların hangi yönetim savına karşılık olarak kullanıldığının gösterimi
gereklidir. Yönetim savları ve denetim kanıtları arasındaki ilişki yine kanıtsal diyagramlarla betimlenebilinir. Örnek bir diyagram aşağıda gösterilmiştir. (Şekil 2)
Şekil 2.Denetim Kanıtlarının Bir yönetim ile İlişkisini Gösteren
Kanıtsal Diyagram Örneği

Kanıtsal mantık yaklaşımı Srivastava’ya göre üç adım içerir. Bunlar;
1. Problem için kanıtsal diyagram geliştirilmesi,
2. Kanıttaki belirsizliğin gösterimi,
3. Kanıtsal diyagram içinde belirsizliklerin seçilen bir yöntem ile yayılımı (srivastava, 2010, s.135)
Kanıtsal mantık çerçevesi içinde farklı matematiksel yaklaşımların
kullanılması mümkün olup seçilen yaklaşıma göre kanıttaki belirsizliğin
yayılımı farklı gerçekleşecektir.
4.Bayesyen Çerçeve İçerisinde Denetim Faaliyetleri için Kanıtsal
Mantık Yaklaşımı
Bayesyen düşüncenin denetim alanındaki kullanımı seksenli yıllara dayanır. Bayesyen denetim risk modeli ilk olarak Leslie ve Kinney’in
ayrı olarak yaptıkları çalışmalarda ortaya konmuştur. Leslie ve Kinney bu
çerçeveyi yapısal riskin gösteriminde kullanmışlardır. (Leslie ve Kinney,
1984) Shenoy ve Shafer onların çalışmalarını genişleterek genel bir denetim risk modeli oluşturmuşlardır. (Shenoy ve Shafer, 1990, 174) Srivasta,
KASIM - ARALIK 2013

39

MALİ

ÇÖZÜM

Mock ve Turner bu çevreyi denetim hile riskinin gösterimi için kullanmışlardır. (Srivastava, Mock ve Turner, 2009, 74) Bayesyen düşüncede denetim kanıtlarının yorumu oldukça basittir. Bir denetim kanıtı ilgili yönetim
savını ya doğrular ya da reddeder. Bu ikili yapı olasılık fonksiyonlarının
oluşturulması için bir matris kullanımını gerektirecektir. Bayesyen bir denetim risk formülünün oluşturulabilmesi için öncelikle kanıtsal diyagramdaki tüm olasılık potansiyellerinin tanımlanması gereklidir. İddiaya bağlı
olan denetim kanıtlarının sayısı arttıkça olasılık potansiyellerinin sayısı
da artacaktır. Bunu takip eden aşamada Shenoy ve Shafer’a uygun olarak
olasılık potansiyellerinin birleştirilmesi için ilgili iddiadaki tüm potansiyellerin noktasal çarpımına ihtiyaç vardır. (Shenoy ve Shafer, 1990, 169198) Biz çalışmamızda satış ve tahsilât döngüsü için sınırlı olmak üzere bu
konuya bir örnek vermeye çalışacağız.
Yapısal Faktörlerden Dolayı
Gerçekleşen Potansiyel :
İç Kontrollerden Dolayı
Gerçekleşen Potansiyel :
Analitik Prosedürlerden Ötürü
Gerçekleşen Potansiyel :
Detay Testlerinden Ötürü
Gerçekleşen Potansiyel :
A iddiasıyla ilgili olarak potansiyellerin birleştirilmesi ise şu şekilde
gösterilebilir;

Bayes kuralını kullanarak yukarıda A savı için gerçekleşen potansiyelleri normalize edersek aşağıdaki eşitliği elde ederiz.
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Bu eşitliği denetim riskinin unsurları bağlamında aşağıdaki şekilde
yeniden düzenleyebiliriz.

Bu eşitliği olasılık rasyoları (λ) ve önceki olasılıklarla (π)tarif edecek
olursak aşağıdaki formülü elde ederiz.

Olasılık rasyoları denetim kanıtlarının gücünü gösterirler. (D.S. ve Edwards) Buna göre;
∞ > λ > 1 :Denetim kanıtı pozitiftir ve denetçi için değişken lehinde
destek sunar
1>λ≥1
:Denetim kanıtı negatiftir ve denetçi için değişkenin aleyhine destek sunar
λ = 1		
:Denetim kanıtı nötr durumdadır ve denetçi için değişkenin lehine veya aleyhine bir bilgi vermez.
λ = 0		
:Denetim kanıtının önermesi negatiftir ve denetçinin ilgilendiği değişkenin doğru olması imkânsızdır.
Yukarıdaki eşitlikler Bayesyen anlayışın basit bir yansımasıdır. Örneğin
denetçi dört farklı kaynaktan A iddiasının doğru olup olmadığına ilişkin
değişken olarak bir denetim kanıtına sahip değilse πa=1 ve
olacaktır. Bunun sonucunda
=0,5 elde edilir. Bunun anlamı
kısaca denetçinin elinde bir kanıt olmaması durumunda araştırılan iddianın
doğru ya da yanlış olma ihtimali % 50 - % 50 olduğudur. Denetçi eğer
yukarıdaki anlayışı kullanarak satış ve tahsilât döngüsü üzerindeki riski
0,05 veya daha az olmasını istediği takdirde ”
≤ 0,05”
denetim planlamasını buna uygun olarak gerçekleştirmek ve buna uygun
detay testleri ve analitik prosedürler uygulayarak denetim kanıtları toplamak durumundadır.
5.Dempster-Shafer Teorisi Çerçevesi İçerisinde Denetim Faaliyetleri
için Kanıtsal Mantık Yaklaşımı
Srivastava ve Shafer bu teoriyi çeşitli hesap düzeylerinde denetim risk
modelleri geliştirmişlerdir (iddia düzeyinde, hesap düzeyinde, bilanço düKASIM - ARALIK 2013
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zeyinde) (Srivastava ve Shafer, 1992, 269). Onların geliştirdikleri modeller
denetim kanıtlarının tüm başlıklarının pozitif olduğu varsayımı temelinde geliştirilmiştir. Srivastava ve Mock aynı anlayışı geliştirerek denetim
kanıtlarının birden fazla denetim amacıyla ilgili olarak hem olumlu hem
olumsuz destekler sunması durumunu dikkate alan bir denetim risk modelini ortaya koymuşlardır. (Srivastava ve Mock, 2010) Biz çalışmamızda
Srivasta’nın çalışmasına uygun olarak bu yaklaşımı yine yukarıda belirtilen örneğe uygun olarak satış ve tahsilât döngüsü için biçimlendireceğiz.
Dempster-Shafer teorisine göre belirtilen dört denetim kanıtı için aşağıdaki
unsurları yazabiliriz;
Yapısal Faktörler
İç Kontroller		
Analitik Prosedürler
Detay Testleri

: myf(a),		
: mik(a),		
: map(a),		
: mdt(a),		

myf(~a),		
mik(~a),		
map(~a),
mdt(~a),

myf({a,~a}),
mik({a,~a}),
map({a,~a}),
mdt ({a,~a}),

Yukarıdaki gösterim her bir denetim kanıt kaynağının denetçiye sağladıkları destek düzeylerine işaret etmekte olup, bu denetim kanıtlarının denetçiye sağladığı toplam destek düzeyinin elde edilebilmesi için hepsinin
Dempster birleştirme kuralına uygun olarak bir araya getirilmesi gereklidir. Biz Srivastava’nın kanaat toplam denklemini kullanırsak aşağıdaki
eşitliği elde ederiz. (Srivastava, 2005, 792, denklem 10-13)
m(a) = 1 - [1-mi(a)] / K, m(~a) = 1 - [1-mi(~a)] / K, m({a,~a}) = mi({a,~a}) / K
K = [1-mi(a)] + [1-mi(~a)] + mi({a,~a}) ve i ϵ {YF, İK, AP, DT}’dir.

Bu bilgilere göre A iddiasıyla ilgili olarak denetçi için toplam kanaat ve
olasılıklar şu şekilde yazılabilir.
Bel (a) = 1 - [1-mi(a)] / K, Bel (~a)= 1 - [1-mi(~a)] / K
Pl (a) = [1-mi(a)] / K,
Pl(~a) = [1-mi(~a)] / K ve i ϵ {YF, İK, AP, DT}’dir.
Bu tanımlamalar ışığında denetim riski = Pl (~a) =[1-mi(a)] / K, ve i ϵ {YF, İK, AP, DT}’dir.

Satış ve tahsilât döngüsü için yukarıdaki örnekte yer alan tüm denetim
kanıtlarının pozitif olması durumunda aşağıdaki sonuç elde edilecektir.
Myf(~a) = Mik(~a) = Map(~a) = Mdt(~a) = 0
Myf(a)=1-YR		
Myf({a,~a})=YR
Plyf (~a)=YR
Mik(a)=1-KR
Mik({a,~a})=KR
Plik (~a)=KR
Map(a)=1-APR
Map({a,~a})=APR
Plap (~a)=APR
Mdt(a)=1-SR		
Mdt({a,~a})=SR		
Pldt (~a)=SR
İddia seviyesinde denetim riski: DR =YR*KR*APR*SR (AICPA 1983, SAS 47)
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6.Örnek Uygulama
Yukarıda yer alan tanımlamalara uygun olarak Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmanın finansal tablo ve hesap verilerinden hareket edilerek ilgili işletmenin satış ve tahsilât döngüsü üzerindeki var olma, gerçekleşme
iddiası üzerindeki denetim riski, uluslar arası denetim risk anlayışı doğrultusunda kanıtsal mantık anlayışı çerçevesinde ele alınmıştır. İşletmede
gerçekleştirilen denetim faaliyetleri neticesinde toplanan denetim kanıtları
yukarıda yer alan iki anlayış (Bayesyen anlayış ve Dempster-Shafer teorisi kanaat fonksiyonları anlayışı) dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Denetim faaliyetinin yürüten denetim takımının topladığı denetim kanıtları
sorumlu denetçi tarafından incelenmiştir. Çalışma amacına uygun olarak
sorumlu denetçinin elde edilen kanıtları dört temel başlık altında değerlemiştir. Planlanan bağımsız denetim faaliyeti sonucunda denetçinin elde
etmeyi hedeflediği denetim riski 0,05’tir. Vakaya ait özet veriler aşağıda
yer almaktadır.
Bayesyen Çerçeve İçerisinde Denetim Riski:
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Bayesyen çerçeve sonucunda yukarıda elde edilen sonuç denetçinin arzuladığı denetim riskine ulaşamadığı şeklinde olup, denetçinin istenilen
risk seviyesine ulaşabilmesi için detay testlerinin arttırması gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. Yukarıda yer alan özet veriler ilgili işletmenin kurumsal yönetim anlayışını geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Artan bir kurumsal yönetim anlayışı beraberinde yapısal risk düzeyini
düşecektir. Bu durum dış denetçinin iç denetim faaliyetine olan güvenini
arttıracağı için denetim riskinin azaltılmasını mümkün kılacaktır. Buna
paralel olarak işletmenin iç kontrol sisteminde çeşitli eksiklerin olduğu
söylenebilir. İncelenen bu vakada denetçinin arzuladığı denetim riskine
ulaşamamasının birçok farklı nedeni olabilir. Denetim yapısının müşteri
firmaya uygun olmaması, müşteri firmanın faaliyette bulunduğu sektör,
denetim planlamasının yanlış yapılması, müşteri firmanın denetim firması
için yeni bir müşteri olması ve önceki denetçilerden firma hakkında yeterli
bilgi alınmaması, müşteri firmanın ortak çalışma isteğinin düşüklüğü gibi
bir çok neden bu duruma yol açabilir.
Dempster-Shafer Teorisi Çerçevesi İçerisinde Denetim Riski:
myf(0,70),			myf(0,05),		 myf({0,25}),
mik(0,66),			mik(0,04),		 mik({0,30}),
map(0,82),			map(0,03),
map({0,15}),
mdt(0,60),			
mdt(0,02),
mdt ({0,38}),
Mt(a)= 0,991558778 Mt(~a)= 0,003527521 Mt({a,~a}) = 0,004913702
		
Çatışma = 0,024372077		
K = 0,975627923
Denetim Riski = 0,008441222 = % 0,84
Yukarıda da görülebileceği üzere Dempster-Shafer teorisi kanaat fonksiyonları ile yapılan risk hesaplaması Bayesyen yaklaşımdan daha farklı
bir denetim riski sonucu üretmiştir. Kanaat fonksiyonlarının ürettiği riskin daha farklı olmasının nedeni bu teoride belirsizliğin klasik olasılık
anlayışından farklı olarak değerlendirilmesidir. Kanaat fonksiyonları klasik bayesyen anlayışın tamamlayıcısı bir niteliğe sahip olup hadiseler üç
boyutlu olarak değerlendirildikleri için aynı vaka için iki farklı denetim
riski hesaplanmıştır. Bayesyen anlayış hadiseleri doğru ya da yanlış gibi
iki farklı boyutla değerlendirirken Dempster-Shafer teorisi bunlara ilaveten bilgisizlik boyutunu da dahil etmektedir. Yukarıdaki verilere incelendiğinde elde edilen denetim kanıtları ışığında bulunan hatların çok düşük
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düzeylerde kaldığı görülmektedir. Örneğin uygulanan detay testlerinin %
2’lik bir kısmında hataya rastlandığı görülmektedir ki bu finansal tabloların bütünlülüğünü ciddi derecede bozacak bir hata miktarı değerlendirilemez. Dempster-Shafer teorisi bağlamında hesaplanan risk düzeyi % 0,84
olup bu denetçinin hedeflediği risk düzeyine ulaşıldığını göstermektedir.
SONUÇ
Kanıtsal mantık yaklaşımı belirsizlik durumunda karar vermek durumunda kalan kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir anlayış sunar. Bu
yaklaşım karmaşık problemlerin çözümünde analitik modellerin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Doğası gereği kanıtsal mantık yaklaşımı
belirsizliğin betimlenmesinde kanıtsal diyagramların tasarlanmasına dayanır. Finansal tablo denetiminde denetim süreci aslında yönetimin bu mali
tablolar üzerindeki çeşitli savlarının teyit edilmesi üzerine kurulu olup,
işletme yönetiminin bu iddiaları ile ilgili mali tabloların ve bunlara bağlı
hesap döngülerinin ve ilgili hesaplara ait bilgiler ve ilişkilerin doğru tespit edilmesi denetim faaliyetinin başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Yönetim
savları ile denetim kanıtları arasındaki ilişkilerin saptanmasında kanıtsal
diyagramlardan faydalanılması denetim sürecinin matematiksel ifadesi
için önemli bir basamak noktasıdır. Çalışmamızda iki farklı çerçeve altında iddia düzeyinde, satış ve tahsilât döngüsüne uygun olarak, kanıtsal
mantık yaklaşımı incelenmiş olup özellikle denetim kanıtların içerdiği belirsizliğin temsilinde Dempster Shafer teorisinin gerçeğe daha uygun bir
kullanım olduğu görülmektedir. Denetim kanıtının yapısına daha uygun
olan kanaat fonksiyon yapısı hem uluslar arası literatürde yer alan denetim riskinin tarifine daha uygundur hem de göreceli olarak daha kolay bir
kullanıma sahiptir. Kanıtsal mantık birçok farklı disiplinde yer bulmuş bir
anlayış olup, denetim alanında akıllı sistemlerin kullanımı için gerekli olan
temel mantığı yansıtması bakımından üzerinde durulması gereken bir konu
başlığıdır. Kanıtsal mantık bir farklı belirsizlik modeliyle birlikte kullanılabilir ki bu durum çeşitli uygulamaların incelenmesi konusunda akademisyenlere yeni araştırma konuları sunmaktadır.
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TÜREV ÜRÜNLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ACCOUNTING FOR DERIVATIVE INSTRUMENTS
Orçun OCAKOĞLU*
Öz
Türev ürünler, değerlerini dayalı oldukları varlık, fiyat, oran veya endeksten alırlar. Bu ürünler, varolan bir pozisyonun korunması veya spekülatif amaçlarla kullanılabilmektedir. Türev ürünler genel olarak; forward
sözleşmeler, future sözleşmeler, opsiyonlar ve swaplar olarak sınıflandırılabilir.
Bu çalışmanın amacı; ülkemizde türev ürünlerin değerleme esasları ile
finansal tablolara etkisini ve muhasebeleştirilmesini incelemektir.
Finansal araçların değerlendirilmesine ve muhasebeleştirilmesine ilişkin; Kamu Gözetimi Kurulu tarafından TMS 32, TMS 39 ile TFRS 7 ve
TFRS 9 nolu standartları yayınlanmıştır. Araştırmada; TMS, TFRS standartları ile SPK, KGK’nın çeşitli yayınlardan yararlanılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Türev ürünler, Future, Forward, Swap, Opsiyon
Abstract
Derivative instruments are based on the values of
 assets, price, rate or
index. These instruments can be used protection of an existing position or
speculative purposes. Derivative instruments classified as in general; forward contracts, futures contracts, options and swaps.
The aim of this study is; to examine the impact of the financial statements and the accounting of derivative instruments with valuable principles in our country.
Evaluation and for the accounting of financial instruments; standarts
of TMS 32, TMS 39, TFRS 7 and TRFS 9 are issued by Turkish Public
Oversight. In this research, TMS, TFRS standarts and various publications
have been used.
Key Words : Derivative instruments, Future, Forward, Swap, Options
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1. GİRİŞ
Son yıllarda dünya ekonomisinde artan belirsizlikler ve piyasa risklerinin ortaya çıkışı ile birlikte türev ürünlerin kullanımında önemli bir artış
meydana gelmiştir. Bu sebeple türev ürün kaynaklı risk profilindeki değişikliklerin muhasebe kayıtlarında/finansal tablolarda izlenebilir olması,
kamuoyu için büyük önem arz etmektedir. Özellikle yatırımcılar ve kredi verenler tarafından çok da belirgin ve anlaşılır olmayan türev araçların
izlenmesi adına çıkarılan standartlar ve bu standartlara ilişkin gelişmeler
ülkemizde Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yapılmaktadır.
Ülkemizde olduğu gibi uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen
standartlarda da yer alan ortak noktalar; türev ürünlerin muhasebeleştirme, değerleme ve gelir kaydetme esaslarıyla ilgili bilgilerin açıklanmasına
ilişkindir.
2.

TÜREV ÜRÜNLER

2.1. Türev Ürünlerin Tanımı
Değerlerini dayalı oldukları varlık, fiyat, oran veya endeksten alan türev
ürünlerin bağlı oldukları unsurlar; hisse senetleri, tahviller, ticari ürünler,
faiz oranları, döviz kurları, menkul kıymet borsaları ve diğer endekslerdir.
Bu ürünler, varolan bir pozisyonun korunması (hedging) veya spekülatif
amaçlarla kullanılabilmekte olup, genel olarak forward sözleşmeler, futures sözleşmeler, opsiyonlar ve swaplar olarak sınıflandırılabilir. (Akalın,
1999)
2.1.1. Forward Sözleşmeler
Forward sözleşmeler, teslimatı ileriki bir vadede yapılacak olan, belirli
miktardaki ticari ürünün veya finansal aracın fiyatını ya da oranını bugünden sabitleyerek, taraflardan birini vade tarihinde belirlenen fiyattan sözleşme konusu kıymeti almakla, diğerini de satmakla yükümlü kılan sözleşmelerdir. Forward sözleşmeler standardizasyonun kural olduğu borsa
ürünlerine kıyasla daha esnek ürünlerdir ve sözleşmeye konu olan miktar
ile vade müşterinin arzusuna göre belirlenir.
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2.1.2. Futures Sözleşmeler
Futures sözleşmeler, forward sözleşmeler ile aynı amacı ve özellikleri
taşımaktadır. Aralarındaki temel farklılık, futures sözleşmelerin standart
olması ve organize borsalarda işlem görmesidir. Diğer farklılıklar ise;
• Forward sözleşmelerde karşı tarafın kredi riskin bulunur ancak futures
sözleşmelerde takas kurumu tarafların yükümlülüğünü yerine getirmeme
riskine karşı garanti sağlar,
• Forward sözleşmelerde netleştirme karşı tarafın kararına bağlıdır, future sözleşmelerde ise pozisyon kolaylıkla ters işlemle kapatılabilir,
• Forward sözleşmelerde teminat yükümlülüğü bulunmamasına karşın
futures sözleşmelerde günlük teminat tamamlama yükümlülüğü vardır,
•Forward sözleşmelerde gerçek piyasa değeri belirlenemez fakat futures sözleşmelerde günlük piyasa fiyatının belirlenmesi mümkündür,
•Forward sözleşmelerde genellikle fiziki teslim istenmez, futures sözleşmelerde istisnalar dışında fiziksel teslim olmaması olarak sıralanabilir.
2.1.3. Opsiyonlar
Opsiyon, herhangi bir ürünü, fiyatı bugünden sabitlemek koşuluyla,
ileri bir vadede satmak ya da satın almak üzere alıcı ve satıcı arasında yapılan bir sözleşmedir. Opsiyon sözleşmelerinin future ve forward sözleşmelerinden farkı, alıcıya bir hak sağlayıp, alıcıyı ürünün alımı veya satımı
konusunda herhangi bir yükümlülük altında bırakmamasıdır. Opsiyonlar,
alıcısına satın alma veya satma konusunda sadece bir hak verirken, satıcısına ise satın alma veya satma konusunda bir zorunluluk yüklemektedir.
Alıcısına vade tarihine kadar olan süre içinde herhangi bir tarihte kullanma
hakkı veren opsiyonlara Amerikan opsiyonu, sadece vade tarihinde kullanma hakkı veren opsiyona ise Avrupa opsiyonu adı verilmektedir.
Opsiyonlar, alım (call) ve satım (put) opsiyonları olmak üzere iki gruba
ayrılırlar. Alım opsiyonu, alıcısına belirli bir miktarda bir ürünü, önceden
belirlenmiş olan kullanma fiyatı üzerinden gelecekte bir tarihte satın alma
hakkı; satım opsiyonu ise, alıcısına belirli bir miktarda bir ürünü, önceden
belirlenmiş olan kullanma fiyatı üzerinden gelecekte bir tarihte satma hakkı verir. Her iki opsiyon türünde de opsiyon satıcısının herhangi bir hakkı
olmayıp, opsiyon kullanıldığı takdirde sözleşmenin dayalı olduğu kıymeti
karşı taraftan satın alma ya da satma yükümlülüğü vardır. Fiyat riskini ortadan kaldırmak için oldukça cazip bir araç olan opsiyonu satın alan taraf,
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sağlamış olduğu bu hizmet karşılığında opsiyon satana prim ödemektedir.
Prim, opsiyon satanın üstlendiği fiyat riskinin bedelidir ve peşin olarak
ödenir. Opsiyonun kullanılmaması halinde, primin geri alınması söz konusu değildir.
Opsiyonların diğer korunma amaçlı kullanılan araçlardan en temel farkı, fiyatların opsiyon alıcısı aleyhine gelişmesi durumunda fiyat garantisi
sağlaması, aynı zamanda da piyasanın lehte gelişmesi durumunda bu gelişmenin sağlayacağı spekülatif kar olanaklarını açık bırakmasıdır.
Opsiyonlar, borsa opsiyonları ve tezgahüstü piyasa (OTC) opsiyonları
olmak üzere iki farklı piyasada işlem görürler. Borsa opsiyonları, future
sözleşmelere benzer şekilde miktar, vade ve kullanım fiyatı açılarından
standart sözleşmeleri içerir. Buna karşılık OTC opsiyonları müşteri ile opsiyon satıcısı arasında isteğe göre farklı büyüklüklerde, farklı tarihler ve
para birimleri cinsinden düzenlenebilir.
2.1.4. Swaplar
Swap; iki taraf arasında birbirlerinin nakit akışlarını belirli bir süre
için değiş tokuş etmek amacıyla yapılan bir sözleşmedir. Swap piyasaları
nitelikleri itibariyle temel olarak döviz swapları ve faiz swaplarından oluşmaktadır.
Döviz swapı; iki farklı paranın veya farklı para birimlerinden olan yükümlülüklerin, daha sonraki bir tarihte yeniden değiştirilmesine ilişkin bir
anlaşmayla birlikte bugünden değiştirilmesi için yapılan bir anlaşmadır.
Döviz swapına girildiğinde; farklı para biriminden olan anaparalar, üzerinde anlaşmaya varılmış olan kurdan karşılıklı olarak hemen değiştirilir ve
aynı zamanda değiştirilen bu paraların swap vadesi sonunda taraflara iade
edileceğine ilişkin vadeli taahhüt yapılır. Swapın vadesi sonunda paralar
yeniden değiştirilirken uygulanacak olan döviz kuru, başlangıçtaki değişim sırasında uygulanan kurla aynıdır. Faiz ödemelerini de içeren döviz
swapları, faiz ödeme ve tahsilatlarının yapıldığı para birimini değiştirmek
konusunda işletmeye olanak tanımaktadır.
Faiz swapı; farklı borçlanma kaynaklarından, benzer vadeli ve aynı
miktarda anapara borçlanmış, birbirinden bağımsız iki tarafın, faiz ödeme
yükümlülüklerini, genelde aracı bir banka yoluyla, birbirlerine devretmelerini içermektedir. Yapılan swap anlaşması uyarınca iki taraf, bir varlık
veya borca ilişkin periyodik ödemeleri değiştirmek üzere, yıllık dönemler
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için, belirli bir anapara miktarına dayalı olarak faiz ödemelerini sabit orandan değişken orana, değişken orandan sabit orana veya değişken oranın bir
türünden diğer türüne değiştirirler. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, faiz
swapları aynı para biriminden olan borçların sadece faiz ödemelerinin yapısını değiştirmekte olup, anaparaların değiştirilmesi söz konusu değildir.
Döviz swapının faiz swapı ile birlikte kullanımı sonucu ortaya çıkan
bir diğer swap türü çapraz döviz swaplarıdır. Çapraz döviz swaplarında,
farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine borçlanan taraflar, diğer
tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere
anlaşırlar. Swaplar genel olarak ikili anlaşmalar çerçevesinde borsa dışı
piyasalarda işlem görürler.
2.2. Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları
Küreselleşme, ekonomik kalkınmada ülkelerarası farklılıklar, para değeri ve fiyat istikrarı açısından önem arz eden “Bretton Woods Sistemi” nin
yürürlülükten kalkması, serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi ve uluslararası ticaretin artması gibi nedenler finansal araçlara dayalı türev ürünlerin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. (Ergen, 2003)
Türev ürünler, mali piyasalardaki değişmelere kısa sürede ayak uydurabilecek finansal araçları ortaya çıkartarak hem kullanılan sermayenin
maliyetini düşürmek hem de bu araçlara yatırımcılar için özendirici nitelikler yükleyebilmek için kullanılırlar. Ayrıca türev ürünler; işletmeleri,
borsa değerlerinde, faiz hadlerinde ve döviz kurlarında ileride meydana
gelebilecek riskli durumlara karşı, olumsuz sonuçlardan koruma amacıyla
da kullanılabilirler. Türev ürünlerin başlıca kullanım amaçları şunlardır:
 Borçlanma maliyetlerini düşürmek,
 Borçlanma kapasitesini çoğaltmak,
 Net nakit akımlarını arttırmak,
 Mevcut varlıkları ve yükümlülükleri riskten korumak,
 Kesin döviz taahhütlerini riskten korumak,
 Bağlı şirketlerdeki net yatırımları riskten korumaktır.

KASIM - ARALIK 2013

53

MALİ

3.

ÇÖZÜM

TÜREV ÜRÜNLERLE İLGİLİ DEĞERLEME VE
MUHASEBE STANDARTLARI

3.1. Türkiye Muhasebe Standartları
3.1.1. TMS 32 Finansal Araçlar : Sunum
Bu standart finansal araçları;
• Finansal varlık,
• Finansal borç,
Özkaynağa dayalı olma şeklinde sınıflandırılması ilkelerini açıklar.
Finansal araçlara ilişkin, faiz, temettü, kayıp ve kazançların sınıflandırılarak, finansal varlık ve borçların netleştirilmeleri ile ilgili esasları da
belirler.
Standartta türev ürünler, finansal varlık/finansal borç sınıflandırılması
içerisinde gösterilmiştir.
3.1.2. TMS 39 Finansal Araçlar : Muhasebeleştirme ve Ölçme
Standardın amacı; finansal borç ya da varlıklar ile finansal olmayan
diğer kalemlerin alım/satım işlemleri ile ilgili oluşan hareketlerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesine yönelik esasları belirlemektir.
TMS 39 standardının 9’uncu maddesinde türev ürünlerin tanımına yer
verilmiştir. Buna göre Türev ürün; aşağıda yer alan üç özelliğin tamamına
sahip olan ve bu standart kapsamında bulunan bir finansal araç veya diğer
bir sözleşmedir:
(a) Belirli bir faiz oranında, finansal araç fiyatında, mal bedelinde, döviz kurunda, fiyat veya
oran endeksinde, kredi derecesi veya kredi endeksinde ya da başka bir
değişkende veya sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan finansal
olmayan bir değişkende (bazen “sözleşmeye konu olan” olarak da adlandırılır) meydana gelen bir değişiklik karşısında değeri değişmektedir;
(b) Net bir başlangıç yatırımı gerektirmemekte veya piyasa koşullarındaki değişikliklere benzer tepki vermesi beklenen diğer türden sözleşmelere göre daha az bir net başlangıç yatırımı gerektirmektedir ve
(c) Gelecek bir tarihte ödenecektir.
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3.2. Türkiye Finansal Raporlama Standartları
3.2.1. TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar
Standardın amacı, finansal araçlarla ilgili kamuoyuna yapılması gereken açıklamalar hakkında ilkeleri sıralamaktadır. TFRS 7’de, finansal
araçlar ve riskten korunma muhasebesi kapsamında türev ürünler ile ilgili
kamuoyuna yapılması gereken bilgilendirmeler, finansal riskten korunma
işlemi ile finansal riskten korunma araçlarının niteliği ve raporlama anındaki gerçeğe uygun değerlerin ne olduğunun açıkça belirtilmesi gerekliliği
üzerinde durulmuştur.
3.2.1. TFRS 9 Finansal Araçlar
Standartta; finansal araçların sınıflandırılmasını, tutarının belirlenmesini, ilk muhasebe kayıtlarına alınış değerlerinin hesaplanmasını, gelecekteki nakit akışlarına etkisini, belirsizlikler varsa bunlara ilişkin değerlendirmeleri ve finansal araçlara ilişkin ihtiyaca uygun, faydalı bilgiyi sunacak
esaslar belirlenmiştir.
4.

TÜREV ÜRÜNLERİN DEĞERLENMESİ VE 			
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

4.1. Forward Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : 01/04/2013’ de Denizli’deki AZT Mermercilik, İstanbul’daki
HSMT End. Makine’den 01/10/2013’de teslim alınmak ve aynı tarihte
ödenmek üzere 100.000 € tutarında vinç satın almak üzere anlaşıyor. AZT
Mermercilik vade tarihinde oluşabilecek kur değişimlerinden korunmak
için 01/04/2013 tarihinde forward kuru 1 €=2,90 TL’den 100.000 € alımı
için Döviz Forward Sözleşmesi satın alıyor. Kurlar aşağıdaki şekildedir.
1 Nisan 2013 1 €=2,60 TL
1 Ekim 2013 1 €=2,95 TL
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---------------------------------- 1 Nisan 2013---------------------------------950 Forward Sözleşmesinden Borçlular
290.000
951 Forward Sözleşmesinden Alacaklılar
290.000
(Forward sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
100.000 € x 2,90 TL/€ = 290.000 TL
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
5.000
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe
Uygun Değer Farkları
5.000
(Forward sözleşmesi ile ilgili kur değişimi kaynaklı değerleme kaydı)
100.000 € x (2,95 TL/€ - 2,90 TL/€) = 5.000 TL
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------253 Maddi Duran Varlıklar
295.000
102 Bankalar
290.000
116 Türev Finansal Varlıklar
5.000
(MDV kaydı)
100.000 € x 2,95 TL/€ = 295.000 TL
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------951 Forward Sözleşmesinden Alacaklılar
290.000
950 Forward Sözleşmesinden Borçlular
290.000
(Forward sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması kaydı)
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger. Uyg. Değ. Farkları
5.000
648 Türev Finansal Araç Karları
5.000
(Forward sözleşmesi ile ilgili kazancın kaydı)
-----------------------------------------------------------------------------4.2. Futures Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : İstanbul’daki AFD Hazır Yemek 01/02/2013 tarihinde Bilecik’teki BZZ End. Mutfak
Gereçleri’nden 50.000 € tutarında 01/05/2013’de teslim edilmek ve
ödenmek üzere benmari alım anlaşması yapmıştır. AFD Hazır Yemek döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemek için
KMM Aracı Kurumu’ndan 01/04/2013 vadeli 1 €=2,55 TL’den 5 adet1 €
Döviz Futures Sözleşmesi satın almıştır. Başlangıç teminatı 5.000 € olup,
bu teminatının %80 altına düşülmemesi istenmektedir. Kurlar aşağıdaki
gibidir.
1
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1 Şubat 2013 1 €=2,50 TL
1 Mart 2013 1 €=2,50 TL
1 Nisan 2013 1 €=2,56 TL
----------------------------------1 Şubat 2013-----------------------------------960 Future Sözleşmesinden Borçlular
125.000
961 Future Sözleşmesinden Alacaklılar
125.000
(Future sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
50.000 € x 2,50 TL/€ = 125.000 TL
----------------------------------1 Şubat 2013-----------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
12.500
102 Banka
12.500
(Future sözleşmesi ile ilgili başlangıç teminatı kaydı)
5.000 € x 2,50 TL/€ = 12.500 TL
----------------------------------1 Nisan 2013----------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
300
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe
Uygun Değer Farkları
300
(Future sözleşmesi ile ilgili kur değişimi kaynaklı değerleme kaydı)
5.000 € x (2,56 TL/€ - 2,50 TL/€) = 300 TL
----------------------------------1 Nisan 2013----------------------------------253 Maddi Duran Varlıklar
128.000
102 Bankalar
115.200
116 Türev Finansal Varlıklar
12.800
(MDV kaydı)
50.000 € x 2,56 TL/€ = 128.000 TL
----------------------------------1 Nisan 2013----------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger. Uyg. Değ. Farkları
300
648 Türev Finansal Araç Karları
300
(Future sözleşmesi ile ilgili kazancın kaydı)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Nisan 2013---------------------------------961 Future Sözleşmesinden Alacaklılar
125.000
951 Future Sözleşmesinden Borçlular
125.000
(Future sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması kaydı)
-------------------------------------------------------------------------------
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4.3. Opsiyon Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : 01/03/2013 tarihinde Ankara’daki SKM Marketler Zinciri
01/05/2004 tarihinde ödenmek ve teslim alınmak şartıyla 80.000 $ tutarındaki derin dondurucu/soğutucu için FMT End. Makine ile anlaşıyor. SKM
şirketi kur değişimlerinden etkilenmemek için 01/03/2013 tarihinde ZFT
Bank ile 1 $=1,85 $ kuru üzerinden 01/05/2013 tarihli Döviz Alım Opsiyon
Sözleşmesi yapmıştır. Opsiyon primi her 1 $ için 0,025 $/TL olarak belirlenmiştir. Kurlar aşağıda belirtildiği gibidir.
1 Mart 2013 1 $=1,80 TL
1 Nisan 2013 1 $=1,80 TL
1 Mayıs 2013 1 $=1,90 TL
-------------------------------1 Mart 2013-------------------------------970 Opsiyon Sözleşmesinden Borçlular
148.000
971 Opsiyon Sözleşmesinden Alacaklılar
148.000
(Opsiyon sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
80.000 $ x 1,85 TL/$ = 148.000 TL
------------------------------1 Mart 2013--------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
2.000
102 Banka
2.000
(Opsiyon sözleşmesi ile ilgili prim kaydı)
80.000 $ x 0,025 TL/$ = 2.000 TL
------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------1 Mayıs 2013--------------------------------253 Maddi Duran Varlıklar
152.000
102 Bankalar
148.000
116 Türev Finansal Varlıklar
2.000
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun
Değer Farkları
2.000
(MDV kaydı)
80.000 $ x 1,90 TL/$ = 152.000 TL
80.000 $ x 1,85 TL/$ = 148.000 TL
---------------------------------1 Mayıs 2013-----------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger. Uyg. Değ. Farkları
2.000
648 Türev Finansal Araç Karları
2.000
(Opsiyon sözleşmesi ile ilgili kazancın kaydı)
-------------------------------- 1 Mayıs 2013-----------------------------------971 Opsiyon Sözleşmesinden Alacaklılar
148.000
970 Opsiyon Sözleşmesinden Borçlular
148.000
(Opsiyon sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması kaydı)
------------------------------------------------------------------------------------4.4. SWAP Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : AB ülkelerinden makine/teçhizat ithal edecek olan PRF Madencilik, özel bir banka hesabındaki 100.000 $’ı ZYD Turizm şirketine
karşılığında 72.000 € almak üzere veriyor. 01/03/2013 tarihinde yapılan
değişim sırasında € için %6, $ için ise % 4 faiz oranı belirleniyor. Anaparaların geri tesliminin 01/06/2013’de yapılması konusunda mutabık kalınıyor. Kurlar aşağıdaki şekilde gerçekleşiyor.
1 Mart 2013 1 €=2,50 TL
1 Mart 2013 1 $= 1,80 TL
1 Haziran 2013 1 €=2,60 TL
1 Haziran 2013 1 $=1,85 TL
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-----------------------------------1 Mart 2013----------------------------------980 Swap Sözleşmesinden Borçlular
180.000
981 Swap Sözleşmesinden Alacaklılar
180.000
(PRF Madencilik - Swap sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
72.000 € x 2,50 TL/€ = 180.000 TL
---------------------------------1 Mart 2013------------------------------------100 Kasa
180.000
102 Banka
180.000
(PRF Madencilik anapara takası kaydı)
100.000 $ x 1,80 TL/$ = 180.000 TL
--------------------------------1 Haziran 2013---------------------------------670 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri
1.872
102 Banka
1.872
(PRF Madencilik Euro faiz gideri kaydı)
72.000 € x 2,60 TL/€ x %4 x 3 ay / 12 ay = 1.872 TL
-------------------------------1 Haziran 2013-----------------------------------669 Diğer Çeşitli Finansman Gelirleri
2.775
102 Banka
2.775
(PRF Madencilik Dolar faiz geliri kaydı)
100.000 $ x 1,85 TL/$ x %6 x 3 ay / 12 ay = 2.775 TL
------------------------------1 Haziran 2013-----------------------------------981 Swap Sözleşmesinden Alacaklılar
180.000
980 Swap Sözleşmesinden Borçlular
180.000
(PRF Madencilik - Swap sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması
kaydı)
-------------------------------------------------------------------------------------
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Son yıllarda türev ürün kullanımında önemli artışlar yaşanmış, ancak
türev ürünlere ilişkin muhasebe standartları ve gelişmeler bu büyümeyi
takip etmekte yetersiz kalmıştır. Türev ürünler, riskten korunmak açısından
etkin araçlar olmakla birlikte, önemli tutarlarda ve beklenmedik kayıplara
da neden olabilmektedir. Nitekim türev ürünler nedeniyle yaşanan büyük
tutarlardaki kayıplar, raporlama standartlarının yetersizliğini bir kez daha
ortaya koymuş ve birçok ulusal ve uluslararası kuruluşu türev ürünler dahil
tüm finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin çalışmaları hızlandırmaya yöneltmiştir. Bu çalışmalarda ilk aşama olarak, kamuyu aydınlatma
düzenlemelerine ağırlık verilmiştir.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar/önerilerde yer alan ortak noktalar; türev ürün elde tutma veya ihraç etme amaçlarının, bu amaçlara ulaşılmasında izlenen stratejilerin; muhasebeleştirme,
değerleme ve gelir kaydetme esaslarının; kredi riski bilgileri ile kredi riski
yoğunluğu bilgilerinin; gerçek değer bilgileri ve gerçek değer tahmininde
uygulanan yöntemlerin; hedging işlemler ile ticari amaçlı işlemlere ilişkin
bilgilerin açıklanmasına ilişkindir. Ayrıca işletmeler, riskleri yönetmekte
kullandıkları işletme içi yöntemler bazında, piyasa riskine ilişkin kantitatif ve kalitatif bilgiler açıklamak konusunda teşvik edilmektedir. Bu ortak
noktaların yanında standartlarda/önerilerde yer alan diğer hususlar; sözleşme koşullarına ilişkin bilgiler ile faiz oranı riski, döviz kuru riski, likidite
riski, düzenleme riski, operasyon riski ve tanınma riskine ilişkin bilgilerin
kamuya açıklanmasına yöneliktir. Türev ürünlere ilişkin bilgilerin mali
tablo dipnotlarında veya ekinde sunulan belgelerde yer alması gerekli görülmektedir.
Türkiye’de, konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan “Vadeli İşlem (Future) ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ / Seri:XI, No:9” bulunmaktadır. Tebliğde yer verilen kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, uluslararası düzenlemelere paralel olmakla birlikte, çok genel niteliktedir. Öte
yandan, SPKn.’nun 50’nci maddesi uyarınca kuruluş, denetim, gözetim,
muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel mevzuatlarına tabi bankalar ve sigorta şirketleri için de, özel mevzuatlarında
türev ürünlere ilişkin bilgilerin kamuya aydınlatılması konusunda detaylı
düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle türev ürünlere ilişkin kamuyu
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aydınlatma düzenlemelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede
yapılacak bir düzenlemede, asgari olarak; türev ürün elde tutma veya ihraç
etme amaçlarının, bu amaçlara ulaşılmasında izlenen stratejilerin; muhasebe politikalarının; hedging işlemleri ile ticari amaçlı türev işlemlere ilişkin
bilgilerin açıklanması yükümlülüğü getirilmesi uygun olacaktır.
Yine Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanan standartlardan;
TMS 32 ve TMS 39 ile TRFS 7 ve TFRS 9 türev ürünlerle ilgili değerleme,
muhasebe kayıtlarına alma ve finansal tablolara yansıtma ile ilgili geniş
bilgi ve ilkeleri içermektedir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun
yayınladığı “Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Genel Tebliği No:2”de de
türev ürünlerle ilgili kayıtlar hesap planına dahil edilmiştir.
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TÜREV ÜRÜNLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ACCOUNTING FOR DERIVATIVE INSTRUMENTS
Orçun OCAKOĞLU*
Öz
Türev ürünler, değerlerini dayalı oldukları varlık, fiyat, oran veya endeksten alırlar. Bu ürünler, varolan bir pozisyonun korunması veya spekülatif amaçlarla kullanılabilmektedir. Türev ürünler genel olarak; forward
sözleşmeler, future sözleşmeler, opsiyonlar ve swaplar olarak sınıflandırılabilir.
Bu çalışmanın amacı; ülkemizde türev ürünlerin değerleme esasları ile
finansal tablolara etkisini ve muhasebeleştirilmesini incelemektir.
Finansal araçların değerlendirilmesine ve muhasebeleştirilmesine ilişkin; Kamu Gözetimi Kurulu tarafından TMS 32, TMS 39 ile TFRS 7 ve
TFRS 9 nolu standartları yayınlanmıştır. Araştırmada; TMS, TFRS standartları ile SPK, KGK’nın çeşitli yayınlardan yararlanılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Türev ürünler, Future, Forward, Swap, Opsiyon
Abstract
Derivative instruments are based on the values of
 assets, price, rate or
index. These instruments can be used protection of an existing position or
speculative purposes. Derivative instruments classified as in general; forward contracts, futures contracts, options and swaps.
The aim of this study is; to examine the impact of the financial statements and the accounting of derivative instruments with valuable principles in our country.
Evaluation and for the accounting of financial instruments; standarts
of TMS 32, TMS 39, TFRS 7 and TRFS 9 are issued by Turkish Public
Oversight. In this research, TMS, TFRS standarts and various publications
have been used.
Key Words : Derivative instruments, Future, Forward, Swap, Options
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1. GİRİŞ
Son yıllarda dünya ekonomisinde artan belirsizlikler ve piyasa risklerinin ortaya çıkışı ile birlikte türev ürünlerin kullanımında önemli bir artış
meydana gelmiştir. Bu sebeple türev ürün kaynaklı risk profilindeki değişikliklerin muhasebe kayıtlarında/finansal tablolarda izlenebilir olması,
kamuoyu için büyük önem arz etmektedir. Özellikle yatırımcılar ve kredi verenler tarafından çok da belirgin ve anlaşılır olmayan türev araçların
izlenmesi adına çıkarılan standartlar ve bu standartlara ilişkin gelişmeler
ülkemizde Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yapılmaktadır.
Ülkemizde olduğu gibi uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen
standartlarda da yer alan ortak noktalar; türev ürünlerin muhasebeleştirme, değerleme ve gelir kaydetme esaslarıyla ilgili bilgilerin açıklanmasına
ilişkindir.
2.

TÜREV ÜRÜNLER

2.1. Türev Ürünlerin Tanımı
Değerlerini dayalı oldukları varlık, fiyat, oran veya endeksten alan türev
ürünlerin bağlı oldukları unsurlar; hisse senetleri, tahviller, ticari ürünler,
faiz oranları, döviz kurları, menkul kıymet borsaları ve diğer endekslerdir.
Bu ürünler, varolan bir pozisyonun korunması (hedging) veya spekülatif
amaçlarla kullanılabilmekte olup, genel olarak forward sözleşmeler, futures sözleşmeler, opsiyonlar ve swaplar olarak sınıflandırılabilir. (Akalın,
1999)
2.1.1. Forward Sözleşmeler
Forward sözleşmeler, teslimatı ileriki bir vadede yapılacak olan, belirli
miktardaki ticari ürünün veya finansal aracın fiyatını ya da oranını bugünden sabitleyerek, taraflardan birini vade tarihinde belirlenen fiyattan sözleşme konusu kıymeti almakla, diğerini de satmakla yükümlü kılan sözleşmelerdir. Forward sözleşmeler standardizasyonun kural olduğu borsa
ürünlerine kıyasla daha esnek ürünlerdir ve sözleşmeye konu olan miktar
ile vade müşterinin arzusuna göre belirlenir.
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2.1.2. Futures Sözleşmeler
Futures sözleşmeler, forward sözleşmeler ile aynı amacı ve özellikleri
taşımaktadır. Aralarındaki temel farklılık, futures sözleşmelerin standart
olması ve organize borsalarda işlem görmesidir. Diğer farklılıklar ise;
• Forward sözleşmelerde karşı tarafın kredi riskin bulunur ancak futures
sözleşmelerde takas kurumu tarafların yükümlülüğünü yerine getirmeme
riskine karşı garanti sağlar,
• Forward sözleşmelerde netleştirme karşı tarafın kararına bağlıdır, future sözleşmelerde ise pozisyon kolaylıkla ters işlemle kapatılabilir,
• Forward sözleşmelerde teminat yükümlülüğü bulunmamasına karşın
futures sözleşmelerde günlük teminat tamamlama yükümlülüğü vardır,
•Forward sözleşmelerde gerçek piyasa değeri belirlenemez fakat futures sözleşmelerde günlük piyasa fiyatının belirlenmesi mümkündür,
•Forward sözleşmelerde genellikle fiziki teslim istenmez, futures sözleşmelerde istisnalar dışında fiziksel teslim olmaması olarak sıralanabilir.
2.1.3. Opsiyonlar
Opsiyon, herhangi bir ürünü, fiyatı bugünden sabitlemek koşuluyla,
ileri bir vadede satmak ya da satın almak üzere alıcı ve satıcı arasında yapılan bir sözleşmedir. Opsiyon sözleşmelerinin future ve forward sözleşmelerinden farkı, alıcıya bir hak sağlayıp, alıcıyı ürünün alımı veya satımı
konusunda herhangi bir yükümlülük altında bırakmamasıdır. Opsiyonlar,
alıcısına satın alma veya satma konusunda sadece bir hak verirken, satıcısına ise satın alma veya satma konusunda bir zorunluluk yüklemektedir.
Alıcısına vade tarihine kadar olan süre içinde herhangi bir tarihte kullanma
hakkı veren opsiyonlara Amerikan opsiyonu, sadece vade tarihinde kullanma hakkı veren opsiyona ise Avrupa opsiyonu adı verilmektedir.
Opsiyonlar, alım (call) ve satım (put) opsiyonları olmak üzere iki gruba
ayrılırlar. Alım opsiyonu, alıcısına belirli bir miktarda bir ürünü, önceden
belirlenmiş olan kullanma fiyatı üzerinden gelecekte bir tarihte satın alma
hakkı; satım opsiyonu ise, alıcısına belirli bir miktarda bir ürünü, önceden
belirlenmiş olan kullanma fiyatı üzerinden gelecekte bir tarihte satma hakkı verir. Her iki opsiyon türünde de opsiyon satıcısının herhangi bir hakkı
olmayıp, opsiyon kullanıldığı takdirde sözleşmenin dayalı olduğu kıymeti
karşı taraftan satın alma ya da satma yükümlülüğü vardır. Fiyat riskini ortadan kaldırmak için oldukça cazip bir araç olan opsiyonu satın alan taraf,
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sağlamış olduğu bu hizmet karşılığında opsiyon satana prim ödemektedir.
Prim, opsiyon satanın üstlendiği fiyat riskinin bedelidir ve peşin olarak
ödenir. Opsiyonun kullanılmaması halinde, primin geri alınması söz konusu değildir.
Opsiyonların diğer korunma amaçlı kullanılan araçlardan en temel farkı, fiyatların opsiyon alıcısı aleyhine gelişmesi durumunda fiyat garantisi
sağlaması, aynı zamanda da piyasanın lehte gelişmesi durumunda bu gelişmenin sağlayacağı spekülatif kar olanaklarını açık bırakmasıdır.
Opsiyonlar, borsa opsiyonları ve tezgahüstü piyasa (OTC) opsiyonları
olmak üzere iki farklı piyasada işlem görürler. Borsa opsiyonları, future
sözleşmelere benzer şekilde miktar, vade ve kullanım fiyatı açılarından
standart sözleşmeleri içerir. Buna karşılık OTC opsiyonları müşteri ile opsiyon satıcısı arasında isteğe göre farklı büyüklüklerde, farklı tarihler ve
para birimleri cinsinden düzenlenebilir.
2.1.4. Swaplar
Swap; iki taraf arasında birbirlerinin nakit akışlarını belirli bir süre
için değiş tokuş etmek amacıyla yapılan bir sözleşmedir. Swap piyasaları
nitelikleri itibariyle temel olarak döviz swapları ve faiz swaplarından oluşmaktadır.
Döviz swapı; iki farklı paranın veya farklı para birimlerinden olan yükümlülüklerin, daha sonraki bir tarihte yeniden değiştirilmesine ilişkin bir
anlaşmayla birlikte bugünden değiştirilmesi için yapılan bir anlaşmadır.
Döviz swapına girildiğinde; farklı para biriminden olan anaparalar, üzerinde anlaşmaya varılmış olan kurdan karşılıklı olarak hemen değiştirilir ve
aynı zamanda değiştirilen bu paraların swap vadesi sonunda taraflara iade
edileceğine ilişkin vadeli taahhüt yapılır. Swapın vadesi sonunda paralar
yeniden değiştirilirken uygulanacak olan döviz kuru, başlangıçtaki değişim sırasında uygulanan kurla aynıdır. Faiz ödemelerini de içeren döviz
swapları, faiz ödeme ve tahsilatlarının yapıldığı para birimini değiştirmek
konusunda işletmeye olanak tanımaktadır.
Faiz swapı; farklı borçlanma kaynaklarından, benzer vadeli ve aynı
miktarda anapara borçlanmış, birbirinden bağımsız iki tarafın, faiz ödeme
yükümlülüklerini, genelde aracı bir banka yoluyla, birbirlerine devretmelerini içermektedir. Yapılan swap anlaşması uyarınca iki taraf, bir varlık
veya borca ilişkin periyodik ödemeleri değiştirmek üzere, yıllık dönemler
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için, belirli bir anapara miktarına dayalı olarak faiz ödemelerini sabit orandan değişken orana, değişken orandan sabit orana veya değişken oranın bir
türünden diğer türüne değiştirirler. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, faiz
swapları aynı para biriminden olan borçların sadece faiz ödemelerinin yapısını değiştirmekte olup, anaparaların değiştirilmesi söz konusu değildir.
Döviz swapının faiz swapı ile birlikte kullanımı sonucu ortaya çıkan
bir diğer swap türü çapraz döviz swaplarıdır. Çapraz döviz swaplarında,
farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine borçlanan taraflar, diğer
tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere
anlaşırlar. Swaplar genel olarak ikili anlaşmalar çerçevesinde borsa dışı
piyasalarda işlem görürler.
2.2. Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları
Küreselleşme, ekonomik kalkınmada ülkelerarası farklılıklar, para değeri ve fiyat istikrarı açısından önem arz eden “Bretton Woods Sistemi” nin
yürürlülükten kalkması, serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi ve uluslararası ticaretin artması gibi nedenler finansal araçlara dayalı türev ürünlerin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. (Ergen, 2003)
Türev ürünler, mali piyasalardaki değişmelere kısa sürede ayak uydurabilecek finansal araçları ortaya çıkartarak hem kullanılan sermayenin
maliyetini düşürmek hem de bu araçlara yatırımcılar için özendirici nitelikler yükleyebilmek için kullanılırlar. Ayrıca türev ürünler; işletmeleri,
borsa değerlerinde, faiz hadlerinde ve döviz kurlarında ileride meydana
gelebilecek riskli durumlara karşı, olumsuz sonuçlardan koruma amacıyla
da kullanılabilirler. Türev ürünlerin başlıca kullanım amaçları şunlardır:
 Borçlanma maliyetlerini düşürmek,
 Borçlanma kapasitesini çoğaltmak,
 Net nakit akımlarını arttırmak,
 Mevcut varlıkları ve yükümlülükleri riskten korumak,
 Kesin döviz taahhütlerini riskten korumak,
 Bağlı şirketlerdeki net yatırımları riskten korumaktır.
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TÜREV ÜRÜNLERLE İLGİLİ DEĞERLEME VE
MUHASEBE STANDARTLARI

3.1. Türkiye Muhasebe Standartları
3.1.1. TMS 32 Finansal Araçlar : Sunum
Bu standart finansal araçları;
• Finansal varlık,
• Finansal borç,
Özkaynağa dayalı olma şeklinde sınıflandırılması ilkelerini açıklar.
Finansal araçlara ilişkin, faiz, temettü, kayıp ve kazançların sınıflandırılarak, finansal varlık ve borçların netleştirilmeleri ile ilgili esasları da
belirler.
Standartta türev ürünler, finansal varlık/finansal borç sınıflandırılması
içerisinde gösterilmiştir.
3.1.2. TMS 39 Finansal Araçlar : Muhasebeleştirme ve Ölçme
Standardın amacı; finansal borç ya da varlıklar ile finansal olmayan
diğer kalemlerin alım/satım işlemleri ile ilgili oluşan hareketlerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesine yönelik esasları belirlemektir.
TMS 39 standardının 9’uncu maddesinde türev ürünlerin tanımına yer
verilmiştir. Buna göre Türev ürün; aşağıda yer alan üç özelliğin tamamına
sahip olan ve bu standart kapsamında bulunan bir finansal araç veya diğer
bir sözleşmedir:
(a) Belirli bir faiz oranında, finansal araç fiyatında, mal bedelinde, döviz kurunda, fiyat veya
oran endeksinde, kredi derecesi veya kredi endeksinde ya da başka bir
değişkende veya sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan finansal
olmayan bir değişkende (bazen “sözleşmeye konu olan” olarak da adlandırılır) meydana gelen bir değişiklik karşısında değeri değişmektedir;
(b) Net bir başlangıç yatırımı gerektirmemekte veya piyasa koşullarındaki değişikliklere benzer tepki vermesi beklenen diğer türden sözleşmelere göre daha az bir net başlangıç yatırımı gerektirmektedir ve
(c) Gelecek bir tarihte ödenecektir.
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3.2. Türkiye Finansal Raporlama Standartları
3.2.1. TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar
Standardın amacı, finansal araçlarla ilgili kamuoyuna yapılması gereken açıklamalar hakkında ilkeleri sıralamaktadır. TFRS 7’de, finansal
araçlar ve riskten korunma muhasebesi kapsamında türev ürünler ile ilgili
kamuoyuna yapılması gereken bilgilendirmeler, finansal riskten korunma
işlemi ile finansal riskten korunma araçlarının niteliği ve raporlama anındaki gerçeğe uygun değerlerin ne olduğunun açıkça belirtilmesi gerekliliği
üzerinde durulmuştur.
3.2.1. TFRS 9 Finansal Araçlar
Standartta; finansal araçların sınıflandırılmasını, tutarının belirlenmesini, ilk muhasebe kayıtlarına alınış değerlerinin hesaplanmasını, gelecekteki nakit akışlarına etkisini, belirsizlikler varsa bunlara ilişkin değerlendirmeleri ve finansal araçlara ilişkin ihtiyaca uygun, faydalı bilgiyi sunacak
esaslar belirlenmiştir.
4.

TÜREV ÜRÜNLERİN DEĞERLENMESİ VE 			
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

4.1. Forward Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : 01/04/2013’ de Denizli’deki AZT Mermercilik, İstanbul’daki HSMT End. Makine’den 01/10/2013’de teslim alınmak ve aynı tarihte
ödenmek üzere 100.000 Euro tutarında vinç satın almak üzere anlaşıyor.
AZT Mermercilik vade tarihinde oluşabilecek kur değişimlerinden korunmak için 01/04/2013 tarihinde forward kuru 1 Euro =2,90 TL’den 100.000
Euro alımı için Döviz Forward Sözleşmesi satın alıyor. Kurlar aşağıdaki
şekildedir.
1 Nisan 2013 1 Euro=2,60 TL
1 Ekim 2013 1 Euro=2,95 TL
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---------------------------------- 1 Nisan 2013---------------------------------950 Forward Sözleşmesinden Borçlular
290.000
951 Forward Sözleşmesinden Alacaklılar
290.000
(Forward sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
100.000 Euro x 2,90 TL/Euro = 290.000 TL
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
5.000
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe
Uygun Değer Farkları
5.000
(Forward sözleşmesi ile ilgili kur değişimi kaynaklı değerleme kaydı)
100.000 Euro x (2,95 TL/Euro - 2,90 TL/Euro) = 5.000 TL
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------253 Maddi Duran Varlıklar
295.000
102 Bankalar
290.000
116 Türev Finansal Varlıklar
5.000
(MDV kaydı)
100.000 Euro x 2,95 TL/Euro = 295.000 TL
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------951 Forward Sözleşmesinden Alacaklılar
290.000
950 Forward Sözleşmesinden Borçlular
290.000
(Forward sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması kaydı)
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger. Uyg. Değ. Farkları
5.000
648 Türev Finansal Araç Karları
5.000
(Forward sözleşmesi ile ilgili kazancın kaydı)
-----------------------------------------------------------------------------4.2. Futures Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : İstanbul’daki AFD Hazır Yemek 01/02/2013 tarihinde Bilecik’teki BZZ End. Mutfak gereçleri’nden 50.000 Euro tutarında
01/05/2013’de teslim edilmek ve ödenmek üzere benmari alım anlaşması
yapmıştır. AFD Hazır Yemek döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemek için KMM Aracı Kurumu’ndan 01/04/2013
vadeli 1 Euro=2,55 TL’den 5 adet1 Euro Döviz Futures Sözleşmesi satın
almıştır. Başlangıç teminatı 5.000 Euro olup, bu teminatının %80 altına
düşülmemesi istenmektedir. Kurlar aşağıdaki gibidir.
1
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1 Şubat 2013 1 Euro=2,50 TL
1 Mart 2013 1 Euro=2,50 TL
1 Nisan 2013 1 Euro=2,56 TL
----------------------------------1 Şubat 2013-----------------------------------960 Future Sözleşmesinden Borçlular
125.000
961 Future Sözleşmesinden Alacaklılar
125.000
(Future sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
50.000 Euro x 2,50 TL/ Euro = 125.000 TL
----------------------------------1 Şubat 2013-----------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
12.500
102 Banka
12.500
(Future sözleşmesi ile ilgili başlangıç teminatı kaydı)
5.000 Euro x 2,50 TL/ Euro = 12.500 TL
----------------------------------1 Nisan 2013----------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
300
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe
Uygun Değer Farkları
300
(Future sözleşmesi ile ilgili kur değişimi kaynaklı değerleme kaydı)
5.000 Euro x (2,56 TL/Euro - 2,50 TL/Euro) = 300 TL
----------------------------------1 Nisan 2013----------------------------------253 Maddi Duran Varlıklar
128.000
102 Bankalar
115.200
116 Türev Finansal Varlıklar
12.800
(MDV kaydı)
50.000 Euro x 2,56 TL/Euro= 128.000 TL
----------------------------------1 Nisan 2013----------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger. Uyg. Değ. Farkları
300
648 Türev Finansal Araç Karları
300
(Future sözleşmesi ile ilgili kazancın kaydı)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Nisan 2013---------------------------------961 Future Sözleşmesinden Alacaklılar
125.000
951 Future Sözleşmesinden Borçlular
125.000
(Future sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması kaydı)
-------------------------------------------------------------------------------
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4.3. Opsiyon Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : 01/03/2013 tarihinde Ankara’daki SKM Marketler Zinciri
01/05/2004 tarihinde ödenmek ve teslim alınmak şartıyla 80.000 $ tutarındaki derin dondurucu/soğutucu için FMT End. Makine ile anlaşıyor. SKM
şirketi kur değişimlerinden etkilenmemek için 01/03/2013 tarihinde ZFT
Bank ile 1 $=1,85 $ kuru üzerinden 01/05/2013 tarihli Döviz Alım Opsiyon
Sözleşmesi yapmıştır. Opsiyon primi her 1 $ için 0,025 $/TL olarak belirlenmiştir. Kurlar aşağıda belirtildiği gibidir.
1 Mart 2013 1 $=1,80 TL
1 Nisan 2013 1 $=1,80 TL
1 Mayıs 2013 1 $=1,90 TL
-------------------------------1 Mart 2013-------------------------------970 Opsiyon Sözleşmesinden Borçlular
148.000
971 Opsiyon Sözleşmesinden Alacaklılar
148.000
(Opsiyon sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
80.000 $ x 1,85 TL/$ = 148.000 TL
------------------------------1 Mart 2013--------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
2.000
102 Banka
2.000
(Opsiyon sözleşmesi ile ilgili prim kaydı)
80.000 $ x 0,025 TL/$ = 2.000 TL
------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------1 Mayıs 2013--------------------------------253 Maddi Duran Varlıklar
152.000
102 Bankalar
148.000
116 Türev Finansal Varlıklar
2.000
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun
Değer Farkları
2.000
(MDV kaydı)
80.000 $ x 1,90 TL/$ = 152.000 TL
80.000 $ x 1,85 TL/$ = 148.000 TL
---------------------------------1 Mayıs 2013-----------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger. Uyg. Değ. Farkları
2.000
648 Türev Finansal Araç Karları
2.000
(Opsiyon sözleşmesi ile ilgili kazancın kaydı)
-------------------------------- 1 Mayıs 2013-----------------------------------971 Opsiyon Sözleşmesinden Alacaklılar
148.000
970 Opsiyon Sözleşmesinden Borçlular
148.000
(Opsiyon sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması kaydı)
------------------------------------------------------------------------------------4.4. SWAP Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : AB ülkelerinden makine/teçhizat ithal edecek olan PRF Madencilik, özel bir banka hesabındaki 100.000 $’ı ZYD Turizm şirketine
karşılığında 72.000 € almak üzere veriyor. 01/03/2013 tarihinde yapılan
değişim sırasında € için %6, $ için ise % 4 faiz oranı belirleniyor. Anaparaların geri tesliminin 01/06/2013’de yapılması konusunda mutabık kalınıyor. Kurlar aşağıdaki şekilde gerçekleşiyor.
1 Mart 2013 1 Euro=2,50 TL
1 Mart 2013 1 $= 1,80 TL
1 Haziran 2013 1 Euro=2,60 TL
1 Haziran 2013 1 $=1,85 TL
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-----------------------------------1 Mart 2013----------------------------------980 Swap Sözleşmesinden Borçlular
180.000
981 Swap Sözleşmesinden Alacaklılar
180.000
(PRF Madencilik - Swap sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
72.000 Euro x 2,50 TL/Euro = 180.000 TL
---------------------------------1 Mart 2013------------------------------------100 Kasa
180.000
102 Banka
180.000
(PRF Madencilik anapara takası kaydı)
100.000 $ x 1,80 TL/$ = 180.000 TL
--------------------------------1 Haziran 2013---------------------------------670 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri
1.872
102 Banka
1.872
(PRF Madencilik Euro faiz gideri kaydı)
72.000 Euro x 2,60 TL/Euro x %4 x 3 ay / 12 ay = 1.872 TL
-------------------------------1 Haziran 2013-----------------------------------669 Diğer Çeşitli Finansman Gelirleri
2.775
102 Banka
2.775
(PRF Madencilik Dolar faiz geliri kaydı)
100.000 $ x 1,85 TL/$ x %6 x 3 ay / 12 ay = 2.775 TL
------------------------------1 Haziran 2013-----------------------------------981 Swap Sözleşmesinden Alacaklılar
180.000
980 Swap Sözleşmesinden Borçlular
180.000
(PRF Madencilik - Swap sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması
kaydı)
-------------------------------------------------------------------------------------
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Son yıllarda türev ürün kullanımında önemli artışlar yaşanmış, ancak
türev ürünlere ilişkin muhasebe standartları ve gelişmeler bu büyümeyi
takip etmekte yetersiz kalmıştır. Türev ürünler, riskten korunmak açısından
etkin araçlar olmakla birlikte, önemli tutarlarda ve beklenmedik kayıplara
da neden olabilmektedir. Nitekim türev ürünler nedeniyle yaşanan büyük
tutarlardaki kayıplar, raporlama standartlarının yetersizliğini bir kez daha
ortaya koymuş ve birçok ulusal ve uluslararası kuruluşu türev ürünler dahil
tüm finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin çalışmaları hızlandırmaya yöneltmiştir. Bu çalışmalarda ilk aşama olarak, kamuyu aydınlatma
düzenlemelerine ağırlık verilmiştir.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar/önerilerde yer alan ortak noktalar; türev ürün elde tutma veya ihraç etme amaçlarının, bu amaçlara ulaşılmasında izlenen stratejilerin; muhasebeleştirme,
değerleme ve gelir kaydetme esaslarının; kredi riski bilgileri ile kredi riski
yoğunluğu bilgilerinin; gerçek değer bilgileri ve gerçek değer tahmininde
uygulanan yöntemlerin; hedging işlemler ile ticari amaçlı işlemlere ilişkin
bilgilerin açıklanmasına ilişkindir. Ayrıca işletmeler, riskleri yönetmekte
kullandıkları işletme içi yöntemler bazında, piyasa riskine ilişkin kantitatif ve kalitatif bilgiler açıklamak konusunda teşvik edilmektedir. Bu ortak
noktaların yanında standartlarda/önerilerde yer alan diğer hususlar; sözleşme koşullarına ilişkin bilgiler ile faiz oranı riski, döviz kuru riski, likidite
riski, düzenleme riski, operasyon riski ve tanınma riskine ilişkin bilgilerin
kamuya açıklanmasına yöneliktir. Türev ürünlere ilişkin bilgilerin mali
tablo dipnotlarında veya ekinde sunulan belgelerde yer alması gerekli görülmektedir.
Türkiye’de, konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan “Vadeli İşlem (Future) ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ / Seri:XI, No:9” bulunmaktadır. Tebliğde yer verilen kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, uluslararası düzenlemelere paralel olmakla birlikte, çok genel niteliktedir. Öte
yandan, SPKn.’nun 50’nci maddesi uyarınca kuruluş, denetim, gözetim,
muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel mevzuatlarına tabi bankalar ve sigorta şirketleri için de, özel mevzuatlarında
türev ürünlere ilişkin bilgilerin kamuya aydınlatılması konusunda detaylı
düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle türev ürünlere ilişkin kamuyu
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aydınlatma düzenlemelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede
yapılacak bir düzenlemede, asgari olarak; türev ürün elde tutma veya ihraç
etme amaçlarının, bu amaçlara ulaşılmasında izlenen stratejilerin; muhasebe politikalarının; hedging işlemleri ile ticari amaçlı türev işlemlere ilişkin
bilgilerin açıklanması yükümlülüğü getirilmesi uygun olacaktır.
Yine Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanan standartlardan;
TMS 32 ve TMS 39 ile TRFS 7 ve TFRS 9 türev ürünlerle ilgili değerleme,
muhasebe kayıtlarına alma ve finansal tablolara yansıtma ile ilgili geniş
bilgi ve ilkeleri içermektedir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun
yayınladığı “Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Genel Tebliği No:2”de de
türev ürünlerle ilgili kayıtlar hesap planına dahil edilmiştir.
KAYNAKÇA
Akalın, Nevruz. (1999). Türev Araçların Taşıdığı Risklerin Ortaya
Konmasında Kamuyu Aydınlatma Düzenlemelerinin Yeri ve Önemi.
Ankara: SPK Yeterlik Etüdü
Akçay, B. ve Kasap, N. (2012). Türev Piyasalar ve Yapılandırılmış
Ürünler. İstanbul : Scala Yayıncılık.
Başbilici, Osman. (2006). Uluslararası Muhasebe Standartlarına
Göre Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi) Bursa, Uludağ Üniversitesi
Durmuş, Elvan. (2005). Türev Ürünler ve Muhasebeleştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, İstanbul Üniversitesi
Durmuşoğlu, Ayşegül. (2009). Metal Sektöründe Riski Azaltmak
İçin Türev Araçların Hedging Amaçlı Kullanımı. (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) İstanbul: Marmara Üniversitesi
Ergen, Halim (2003). “39 No’lu UMS ve TMS’nin Uyumlaştırılması”. Gazi Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi. (2003)
Ersan, İhsan. (2003). Finansal Türevler. İstanbul : Literatür Yayıncılık.
Kaygusuzoğlu, M. (2011). “Finansal Türev Ürünlerden Forward Sözleşmeleri ve Muhasebe İşlemleri”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi. 25, 2 (2011) : 137-138.
Kuş, Aysel. (2010). Türev Ürünlerin İşletmeler ve Bankalar Açısından Muhasebeleştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Afyon,
Kocatepe Üniversitesi

62

KASIM - ARALIK 2013

MALİ

ÇÖZÜM

Örten, R. ve Örten İ. (2000). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe
Uygulamaları. Ankara : Gazi Kitabevi.
Selvi, Yakup. (2000). Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi. İstanbul : ARC Yayınları.
Şengül, Ümit F. (2009). Muhasebe Standartları Kapsamında Türev Ürünlerin İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, Marmara Üniversitesi
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 7 : Finansal Araçlar: Açıklamalar.
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 : Finansal Araçlar.
Türkiye Muhasebe Standardı 32 : Finansal Araçlar: Sunum.
Türkiye Muhasebe Standardı 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme.

KASIM - ARALIK 2013

63

64

MALİ

ÇÖZÜM

TÜREV ÜRÜNLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ACCOUNTING FOR DERIVATIVE INSTRUMENTS
Orçun OCAKOĞLU*
Öz
Türev ürünler, değerlerini dayalı oldukları varlık, fiyat, oran veya endeksten alırlar. Bu ürünler, varolan bir pozisyonun korunması veya spekülatif amaçlarla kullanılabilmektedir. Türev ürünler genel olarak; forward
sözleşmeler, future sözleşmeler, opsiyonlar ve swaplar olarak sınıflandırılabilir.
Bu çalışmanın amacı; ülkemizde türev ürünlerin değerleme esasları ile
finansal tablolara etkisini ve muhasebeleştirilmesini incelemektir.
Finansal araçların değerlendirilmesine ve muhasebeleştirilmesine ilişkin; Kamu Gözetimi Kurulu tarafından TMS 32, TMS 39 ile TFRS 7 ve
TFRS 9 nolu standartları yayınlanmıştır. Araştırmada; TMS, TFRS standartları ile SPK, KGK’nın çeşitli yayınlardan yararlanılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Türev ürünler, Future, Forward, Swap, Opsiyon
Abstract
Derivative instruments are based on the values of
 assets, price, rate or
index. These instruments can be used protection of an existing position or
speculative purposes. Derivative instruments classified as in general; forward contracts, futures contracts, options and swaps.
The aim of this study is; to examine the impact of the financial statements and the accounting of derivative instruments with valuable principles in our country.
Evaluation and for the accounting of financial instruments; standarts
of TMS 32, TMS 39, TFRS 7 and TRFS 9 are issued by Turkish Public
Oversight. In this research, TMS, TFRS standarts and various publications
have been used.
Key Words : Derivative instruments, Future, Forward, Swap, Options

*

SMMM

KASIM - ARALIK 2013

49

MALİ

ÇÖZÜM

1. GİRİŞ
Son yıllarda dünya ekonomisinde artan belirsizlikler ve piyasa risklerinin ortaya çıkışı ile birlikte türev ürünlerin kullanımında önemli bir artış
meydana gelmiştir. Bu sebeple türev ürün kaynaklı risk profilindeki değişikliklerin muhasebe kayıtlarında/finansal tablolarda izlenebilir olması,
kamuoyu için büyük önem arz etmektedir. Özellikle yatırımcılar ve kredi verenler tarafından çok da belirgin ve anlaşılır olmayan türev araçların
izlenmesi adına çıkarılan standartlar ve bu standartlara ilişkin gelişmeler
ülkemizde Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yapılmaktadır.
Ülkemizde olduğu gibi uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen
standartlarda da yer alan ortak noktalar; türev ürünlerin muhasebeleştirme, değerleme ve gelir kaydetme esaslarıyla ilgili bilgilerin açıklanmasına
ilişkindir.
2.

TÜREV ÜRÜNLER

2.1. Türev Ürünlerin Tanımı
Değerlerini dayalı oldukları varlık, fiyat, oran veya endeksten alan türev
ürünlerin bağlı oldukları unsurlar; hisse senetleri, tahviller, ticari ürünler,
faiz oranları, döviz kurları, menkul kıymet borsaları ve diğer endekslerdir.
Bu ürünler, varolan bir pozisyonun korunması (hedging) veya spekülatif
amaçlarla kullanılabilmekte olup, genel olarak forward sözleşmeler, futures sözleşmeler, opsiyonlar ve swaplar olarak sınıflandırılabilir. (Akalın,
1999)
2.1.1. Forward Sözleşmeler
Forward sözleşmeler, teslimatı ileriki bir vadede yapılacak olan, belirli
miktardaki ticari ürünün veya finansal aracın fiyatını ya da oranını bugünden sabitleyerek, taraflardan birini vade tarihinde belirlenen fiyattan sözleşme konusu kıymeti almakla, diğerini de satmakla yükümlü kılan sözleşmelerdir. Forward sözleşmeler standardizasyonun kural olduğu borsa
ürünlerine kıyasla daha esnek ürünlerdir ve sözleşmeye konu olan miktar
ile vade müşterinin arzusuna göre belirlenir.
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2.1.2. Futures Sözleşmeler
Futures sözleşmeler, forward sözleşmeler ile aynı amacı ve özellikleri
taşımaktadır. Aralarındaki temel farklılık, futures sözleşmelerin standart
olması ve organize borsalarda işlem görmesidir. Diğer farklılıklar ise;
• Forward sözleşmelerde karşı tarafın kredi riskin bulunur ancak futures
sözleşmelerde takas kurumu tarafların yükümlülüğünü yerine getirmeme
riskine karşı garanti sağlar,
• Forward sözleşmelerde netleştirme karşı tarafın kararına bağlıdır, future sözleşmelerde ise pozisyon kolaylıkla ters işlemle kapatılabilir,
• Forward sözleşmelerde teminat yükümlülüğü bulunmamasına karşın
futures sözleşmelerde günlük teminat tamamlama yükümlülüğü vardır,
•Forward sözleşmelerde gerçek piyasa değeri belirlenemez fakat futures sözleşmelerde günlük piyasa fiyatının belirlenmesi mümkündür,
•Forward sözleşmelerde genellikle fiziki teslim istenmez, futures sözleşmelerde istisnalar dışında fiziksel teslim olmaması olarak sıralanabilir.
2.1.3. Opsiyonlar
Opsiyon, herhangi bir ürünü, fiyatı bugünden sabitlemek koşuluyla,
ileri bir vadede satmak ya da satın almak üzere alıcı ve satıcı arasında yapılan bir sözleşmedir. Opsiyon sözleşmelerinin future ve forward sözleşmelerinden farkı, alıcıya bir hak sağlayıp, alıcıyı ürünün alımı veya satımı
konusunda herhangi bir yükümlülük altında bırakmamasıdır. Opsiyonlar,
alıcısına satın alma veya satma konusunda sadece bir hak verirken, satıcısına ise satın alma veya satma konusunda bir zorunluluk yüklemektedir.
Alıcısına vade tarihine kadar olan süre içinde herhangi bir tarihte kullanma
hakkı veren opsiyonlara Amerikan opsiyonu, sadece vade tarihinde kullanma hakkı veren opsiyona ise Avrupa opsiyonu adı verilmektedir.
Opsiyonlar, alım (call) ve satım (put) opsiyonları olmak üzere iki gruba
ayrılırlar. Alım opsiyonu, alıcısına belirli bir miktarda bir ürünü, önceden
belirlenmiş olan kullanma fiyatı üzerinden gelecekte bir tarihte satın alma
hakkı; satım opsiyonu ise, alıcısına belirli bir miktarda bir ürünü, önceden
belirlenmiş olan kullanma fiyatı üzerinden gelecekte bir tarihte satma hakkı verir. Her iki opsiyon türünde de opsiyon satıcısının herhangi bir hakkı
olmayıp, opsiyon kullanıldığı takdirde sözleşmenin dayalı olduğu kıymeti
karşı taraftan satın alma ya da satma yükümlülüğü vardır. Fiyat riskini ortadan kaldırmak için oldukça cazip bir araç olan opsiyonu satın alan taraf,
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sağlamış olduğu bu hizmet karşılığında opsiyon satana prim ödemektedir.
Prim, opsiyon satanın üstlendiği fiyat riskinin bedelidir ve peşin olarak
ödenir. Opsiyonun kullanılmaması halinde, primin geri alınması söz konusu değildir.
Opsiyonların diğer korunma amaçlı kullanılan araçlardan en temel farkı, fiyatların opsiyon alıcısı aleyhine gelişmesi durumunda fiyat garantisi
sağlaması, aynı zamanda da piyasanın lehte gelişmesi durumunda bu gelişmenin sağlayacağı spekülatif kar olanaklarını açık bırakmasıdır.
Opsiyonlar, borsa opsiyonları ve tezgahüstü piyasa (OTC) opsiyonları
olmak üzere iki farklı piyasada işlem görürler. Borsa opsiyonları, future
sözleşmelere benzer şekilde miktar, vade ve kullanım fiyatı açılarından
standart sözleşmeleri içerir. Buna karşılık OTC opsiyonları müşteri ile opsiyon satıcısı arasında isteğe göre farklı büyüklüklerde, farklı tarihler ve
para birimleri cinsinden düzenlenebilir.
2.1.4. Swaplar
Swap; iki taraf arasında birbirlerinin nakit akışlarını belirli bir süre
için değiş tokuş etmek amacıyla yapılan bir sözleşmedir. Swap piyasaları
nitelikleri itibariyle temel olarak döviz swapları ve faiz swaplarından oluşmaktadır.
Döviz swapı; iki farklı paranın veya farklı para birimlerinden olan yükümlülüklerin, daha sonraki bir tarihte yeniden değiştirilmesine ilişkin bir
anlaşmayla birlikte bugünden değiştirilmesi için yapılan bir anlaşmadır.
Döviz swapına girildiğinde; farklı para biriminden olan anaparalar, üzerinde anlaşmaya varılmış olan kurdan karşılıklı olarak hemen değiştirilir ve
aynı zamanda değiştirilen bu paraların swap vadesi sonunda taraflara iade
edileceğine ilişkin vadeli taahhüt yapılır. Swapın vadesi sonunda paralar
yeniden değiştirilirken uygulanacak olan döviz kuru, başlangıçtaki değişim sırasında uygulanan kurla aynıdır. Faiz ödemelerini de içeren döviz
swapları, faiz ödeme ve tahsilatlarının yapıldığı para birimini değiştirmek
konusunda işletmeye olanak tanımaktadır.
Faiz swapı; farklı borçlanma kaynaklarından, benzer vadeli ve aynı
miktarda anapara borçlanmış, birbirinden bağımsız iki tarafın, faiz ödeme
yükümlülüklerini, genelde aracı bir banka yoluyla, birbirlerine devretmelerini içermektedir. Yapılan swap anlaşması uyarınca iki taraf, bir varlık
veya borca ilişkin periyodik ödemeleri değiştirmek üzere, yıllık dönemler
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için, belirli bir anapara miktarına dayalı olarak faiz ödemelerini sabit orandan değişken orana, değişken orandan sabit orana veya değişken oranın bir
türünden diğer türüne değiştirirler. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, faiz
swapları aynı para biriminden olan borçların sadece faiz ödemelerinin yapısını değiştirmekte olup, anaparaların değiştirilmesi söz konusu değildir.
Döviz swapının faiz swapı ile birlikte kullanımı sonucu ortaya çıkan
bir diğer swap türü çapraz döviz swaplarıdır. Çapraz döviz swaplarında,
farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine borçlanan taraflar, diğer
tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere
anlaşırlar. Swaplar genel olarak ikili anlaşmalar çerçevesinde borsa dışı
piyasalarda işlem görürler.
2.2. Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları
Küreselleşme, ekonomik kalkınmada ülkelerarası farklılıklar, para değeri ve fiyat istikrarı açısından önem arz eden “Bretton Woods Sistemi” nin
yürürlülükten kalkması, serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi ve uluslararası ticaretin artması gibi nedenler finansal araçlara dayalı türev ürünlerin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. (Ergen, 2003)
Türev ürünler, mali piyasalardaki değişmelere kısa sürede ayak uydurabilecek finansal araçları ortaya çıkartarak hem kullanılan sermayenin
maliyetini düşürmek hem de bu araçlara yatırımcılar için özendirici nitelikler yükleyebilmek için kullanılırlar. Ayrıca türev ürünler; işletmeleri,
borsa değerlerinde, faiz hadlerinde ve döviz kurlarında ileride meydana
gelebilecek riskli durumlara karşı, olumsuz sonuçlardan koruma amacıyla
da kullanılabilirler. Türev ürünlerin başlıca kullanım amaçları şunlardır:
 Borçlanma maliyetlerini düşürmek,
 Borçlanma kapasitesini çoğaltmak,
 Net nakit akımlarını arttırmak,
 Mevcut varlıkları ve yükümlülükleri riskten korumak,
 Kesin döviz taahhütlerini riskten korumak,
 Bağlı şirketlerdeki net yatırımları riskten korumaktır.
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TÜREV ÜRÜNLERLE İLGİLİ DEĞERLEME VE
MUHASEBE STANDARTLARI

3.1. Türkiye Muhasebe Standartları
3.1.1. TMS 32 Finansal Araçlar : Sunum
Bu standart finansal araçları;
• Finansal varlık,
• Finansal borç,
Özkaynağa dayalı olma şeklinde sınıflandırılması ilkelerini açıklar.
Finansal araçlara ilişkin, faiz, temettü, kayıp ve kazançların sınıflandırılarak, finansal varlık ve borçların netleştirilmeleri ile ilgili esasları da
belirler.
Standartta türev ürünler, finansal varlık/finansal borç sınıflandırılması
içerisinde gösterilmiştir.
3.1.2. TMS 39 Finansal Araçlar : Muhasebeleştirme ve Ölçme
Standardın amacı; finansal borç ya da varlıklar ile finansal olmayan
diğer kalemlerin alım/satım işlemleri ile ilgili oluşan hareketlerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesine yönelik esasları belirlemektir.
TMS 39 standardının 9’uncu maddesinde türev ürünlerin tanımına yer
verilmiştir. Buna göre Türev ürün; aşağıda yer alan üç özelliğin tamamına
sahip olan ve bu standart kapsamında bulunan bir finansal araç veya diğer
bir sözleşmedir:
(a) Belirli bir faiz oranında, finansal araç fiyatında, mal bedelinde, döviz kurunda, fiyat veya
oran endeksinde, kredi derecesi veya kredi endeksinde ya da başka bir
değişkende veya sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan finansal
olmayan bir değişkende (bazen “sözleşmeye konu olan” olarak da adlandırılır) meydana gelen bir değişiklik karşısında değeri değişmektedir;
(b) Net bir başlangıç yatırımı gerektirmemekte veya piyasa koşullarındaki değişikliklere benzer tepki vermesi beklenen diğer türden sözleşmelere göre daha az bir net başlangıç yatırımı gerektirmektedir ve
(c) Gelecek bir tarihte ödenecektir.
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3.2. Türkiye Finansal Raporlama Standartları
3.2.1. TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar
Standardın amacı, finansal araçlarla ilgili kamuoyuna yapılması gereken açıklamalar hakkında ilkeleri sıralamaktadır. TFRS 7’de, finansal
araçlar ve riskten korunma muhasebesi kapsamında türev ürünler ile ilgili
kamuoyuna yapılması gereken bilgilendirmeler, finansal riskten korunma
işlemi ile finansal riskten korunma araçlarının niteliği ve raporlama anındaki gerçeğe uygun değerlerin ne olduğunun açıkça belirtilmesi gerekliliği
üzerinde durulmuştur.
3.2.1. TFRS 9 Finansal Araçlar
Standartta; finansal araçların sınıflandırılmasını, tutarının belirlenmesini, ilk muhasebe kayıtlarına alınış değerlerinin hesaplanmasını, gelecekteki nakit akışlarına etkisini, belirsizlikler varsa bunlara ilişkin değerlendirmeleri ve finansal araçlara ilişkin ihtiyaca uygun, faydalı bilgiyi sunacak
esaslar belirlenmiştir.
4.

TÜREV ÜRÜNLERİN DEĞERLENMESİ VE 			
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

4.1. Forward Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : 01/04/2013’ de Denizli’deki AZT Mermercilik, İstanbul’daki HSMT End. Makine’den 01/10/2013’de teslim alınmak ve aynı tarihte
ödenmek üzere 100.000 Euro tutarında vinç satın almak üzere anlaşıyor.
AZT Mermercilik vade tarihinde oluşabilecek kur değişimlerinden korunmak için 01/04/2013 tarihinde forward kuru 1 Euro =2,90 TL’den 100.000
Euro alımı için Döviz Forward Sözleşmesi satın alıyor. Kurlar aşağıdaki
şekildedir.
1 Nisan 2013 1 Euro=2,60 TL
1 Ekim 2013 1 Euro=2,95 TL
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---------------------------------- 1 Nisan 2013---------------------------------950 Forward Sözleşmesinden Borçlular
290.000
951 Forward Sözleşmesinden Alacaklılar
290.000
(Forward sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
100.000 Euro x 2,90 TL/Euro = 290.000 TL
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
5.000
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe
Uygun Değer Farkları
5.000
(Forward sözleşmesi ile ilgili kur değişimi kaynaklı değerleme kaydı)
100.000 Euro x (2,95 TL/Euro - 2,90 TL/Euro) = 5.000 TL
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------253 Maddi Duran Varlıklar
295.000
102 Bankalar
290.000
116 Türev Finansal Varlıklar
5.000
(MDV kaydı)
100.000 Euro x 2,95 TL/Euro = 295.000 TL
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------951 Forward Sözleşmesinden Alacaklılar
290.000
950 Forward Sözleşmesinden Borçlular
290.000
(Forward sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması kaydı)
----------------------------------1 Ekim 2013-----------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger. Uyg. Değ. Farkları
5.000
648 Türev Finansal Araç Karları
5.000
(Forward sözleşmesi ile ilgili kazancın kaydı)
-----------------------------------------------------------------------------4.2. Futures Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : İstanbul’daki AFD Hazır Yemek 01/02/2013 tarihinde Bilecik’teki BZZ End. Mutfak gereçleri’nden 50.000 Euro tutarında
01/05/2013’de teslim edilmek ve ödenmek üzere benmari alım anlaşması
yapmıştır. AFD Hazır Yemek döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemek için KMM Aracı Kurumu’ndan 01/04/2013
vadeli 1 Euro=2,55 TL’den 5 adet1 Euro Döviz Futures Sözleşmesi satın
almıştır. Başlangıç teminatı 5.000 Euro olup, bu teminatının %80 altına
düşülmemesi istenmektedir. Kurlar aşağıdaki gibidir.
1
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1 Şubat 2013 1 Euro=2,50 TL
1 Mart 2013 1 Euro=2,50 TL
1 Nisan 2013 1 Euro=2,56 TL
----------------------------------1 Şubat 2013-----------------------------------960 Future Sözleşmesinden Borçlular
125.000
961 Future Sözleşmesinden Alacaklılar
125.000
(Future sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
50.000 Euro x 2,50 TL/ Euro = 125.000 TL
----------------------------------1 Şubat 2013-----------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
12.500
102 Banka
12.500
(Future sözleşmesi ile ilgili başlangıç teminatı kaydı)
5.000 Euro x 2,50 TL/ Euro = 12.500 TL
----------------------------------1 Nisan 2013----------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
300
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe
Uygun Değer Farkları
300
(Future sözleşmesi ile ilgili kur değişimi kaynaklı değerleme kaydı)
5.000 Euro x (2,56 TL/Euro - 2,50 TL/Euro) = 300 TL
----------------------------------1 Nisan 2013----------------------------------253 Maddi Duran Varlıklar
128.000
102 Bankalar
115.200
116 Türev Finansal Varlıklar
12.800
(MDV kaydı)
50.000 Euro x 2,56 TL/Euro= 128.000 TL
----------------------------------1 Nisan 2013----------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger. Uyg. Değ. Farkları
300
648 Türev Finansal Araç Karları
300
(Future sözleşmesi ile ilgili kazancın kaydı)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Nisan 2013---------------------------------961 Future Sözleşmesinden Alacaklılar
125.000
951 Future Sözleşmesinden Borçlular
125.000
(Future sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması kaydı)
-------------------------------------------------------------------------------
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4.3. Opsiyon Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : 01/03/2013 tarihinde Ankara’daki SKM Marketler Zinciri
01/05/2004 tarihinde ödenmek ve teslim alınmak şartıyla 80.000 $ tutarındaki derin dondurucu/soğutucu için FMT End. Makine ile anlaşıyor. SKM
şirketi kur değişimlerinden etkilenmemek için 01/03/2013 tarihinde ZFT
Bank ile 1 $=1,85 $ kuru üzerinden 01/05/2013 tarihli Döviz Alım Opsiyon
Sözleşmesi yapmıştır. Opsiyon primi her 1 $ için 0,025 $/TL olarak belirlenmiştir. Kurlar aşağıda belirtildiği gibidir.
1 Mart 2013 1 $=1,80 TL
1 Nisan 2013 1 $=1,80 TL
1 Mayıs 2013 1 $=1,90 TL
-------------------------------1 Mart 2013-------------------------------970 Opsiyon Sözleşmesinden Borçlular
148.000
971 Opsiyon Sözleşmesinden Alacaklılar
148.000
(Opsiyon sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
80.000 $ x 1,85 TL/$ = 148.000 TL
------------------------------1 Mart 2013--------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
2.000
102 Banka
2.000
(Opsiyon sözleşmesi ile ilgili prim kaydı)
80.000 $ x 0,025 TL/$ = 2.000 TL
------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------1 Mayıs 2013--------------------------------253 Maddi Duran Varlıklar
152.000
102 Bankalar
148.000
116 Türev Finansal Varlıklar
2.000
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun
Değer Farkları
2.000
(MDV kaydı)
80.000 $ x 1,90 TL/$ = 152.000 TL
80.000 $ x 1,85 TL/$ = 148.000 TL
---------------------------------1 Mayıs 2013-----------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger. Uyg. Değ. Farkları
2.000
648 Türev Finansal Araç Karları
2.000
(Opsiyon sözleşmesi ile ilgili kazancın kaydı)
-------------------------------- 1 Mayıs 2013-----------------------------------971 Opsiyon Sözleşmesinden Alacaklılar
148.000
970 Opsiyon Sözleşmesinden Borçlular
148.000
(Opsiyon sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması kaydı)
-------------------------------------------------------------------------------------

4.4. SWAP Sözleşmelerin Muhasebeleştirilmesi
Örnek : AB ülkelerinden makine/teçhizat ithal edecek olan PRF Madencilik, özel bir banka hesabındaki 100.000 $’ı ZYD Turizm şirketine
karşılığında 72.000 Euro almak üzere veriyor. 01/03/2013 tarihinde yapılan değişim sırasında Euro için %6, $ için ise % 4 faiz oranı belirleniyor.
Anaparaların geri tesliminin 01/06/2013’de yapılması konusunda mutabık
kalınıyor. Kurlar aşağıdaki şekilde gerçekleşiyor.
1 Mart 2013 1 Euro=2,50 TL
1 Mart 2013 1 $= 1,80 TL
1 Haziran 2013 1 Euro=2,60 TL
1 Haziran 2013 1 $=1,85 TL
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-----------------------------------1 Mart 2013----------------------------------980 Swap Sözleşmesinden Borçlular
180.000
981 Swap Sözleşmesinden Alacaklılar
180.000
(PRF Madencilik - Swap sözleşmesinin Nazım Hesaplara kaydı)
72.000 Euro x 2,50 TL/Euro = 180.000 TL
---------------------------------1 Mart 2013------------------------------------100 Kasa
180.000
102 Banka
180.000
(PRF Madencilik anapara takası kaydı)
100.000 $ x 1,80 TL/$ = 180.000 TL
--------------------------------1 Haziran 2013---------------------------------670 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri
1.872
102 Banka
1.872
(PRF Madencilik Euro faiz gideri kaydı)
72.000 Euro x 2,60 TL/Euro x %4 x 3 ay / 12 ay = 1.872 TL
-------------------------------1 Haziran 2013-----------------------------------669 Diğer Çeşitli Finansman Gelirleri
2.775
102 Banka
2.775
(PRF Madencilik Dolar faiz geliri kaydı)
100.000 $ x 1,85 TL/$ x %6 x 3 ay / 12 ay = 2.775 TL
------------------------------1 Haziran 2013-----------------------------------981 Swap Sözleşmesinden Alacaklılar
180.000
980 Swap Sözleşmesinden Borçlular
180.000
(PRF Madencilik - Swap sözleşmesinin Nazım Hesaplarda kapatılması
kaydı)
-------------------------------------------------------------------------------------
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Son yıllarda türev ürün kullanımında önemli artışlar yaşanmış, ancak
türev ürünlere ilişkin muhasebe standartları ve gelişmeler bu büyümeyi
takip etmekte yetersiz kalmıştır. Türev ürünler, riskten korunmak açısından
etkin araçlar olmakla birlikte, önemli tutarlarda ve beklenmedik kayıplara
da neden olabilmektedir. Nitekim türev ürünler nedeniyle yaşanan büyük
tutarlardaki kayıplar, raporlama standartlarının yetersizliğini bir kez daha
ortaya koymuş ve birçok ulusal ve uluslararası kuruluşu türev ürünler dahil
tüm finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin çalışmaları hızlandırmaya yöneltmiştir. Bu çalışmalarda ilk aşama olarak, kamuyu aydınlatma
düzenlemelerine ağırlık verilmiştir.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar/önerilerde yer alan ortak noktalar; türev ürün elde tutma veya ihraç etme amaçlarının, bu amaçlara ulaşılmasında izlenen stratejilerin; muhasebeleştirme,
değerleme ve gelir kaydetme esaslarının; kredi riski bilgileri ile kredi riski
yoğunluğu bilgilerinin; gerçek değer bilgileri ve gerçek değer tahmininde
uygulanan yöntemlerin; hedging işlemler ile ticari amaçlı işlemlere ilişkin
bilgilerin açıklanmasına ilişkindir. Ayrıca işletmeler, riskleri yönetmekte
kullandıkları işletme içi yöntemler bazında, piyasa riskine ilişkin kantitatif ve kalitatif bilgiler açıklamak konusunda teşvik edilmektedir. Bu ortak
noktaların yanında standartlarda/önerilerde yer alan diğer hususlar; sözleşme koşullarına ilişkin bilgiler ile faiz oranı riski, döviz kuru riski, likidite
riski, düzenleme riski, operasyon riski ve tanınma riskine ilişkin bilgilerin
kamuya açıklanmasına yöneliktir. Türev ürünlere ilişkin bilgilerin mali
tablo dipnotlarında veya ekinde sunulan belgelerde yer alması gerekli görülmektedir.
Türkiye’de, konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan “Vadeli İşlem (Future) ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ / Seri:XI, No:9” bulunmaktadır. Tebliğde yer verilen kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, uluslararası düzenlemelere paralel olmakla birlikte, çok genel niteliktedir. Öte
yandan, SPKn.’nun 50’nci maddesi uyarınca kuruluş, denetim, gözetim,
muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel mevzuatlarına tabi bankalar ve sigorta şirketleri için de, özel mevzuatlarında
türev ürünlere ilişkin bilgilerin kamuya aydınlatılması konusunda detaylı
düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle türev ürünlere ilişkin kamuyu
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aydınlatma düzenlemelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede
yapılacak bir düzenlemede, asgari olarak; türev ürün elde tutma veya ihraç
etme amaçlarının, bu amaçlara ulaşılmasında izlenen stratejilerin; muhasebe politikalarının; hedging işlemleri ile ticari amaçlı türev işlemlere ilişkin
bilgilerin açıklanması yükümlülüğü getirilmesi uygun olacaktır.
Yine Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanan standartlardan;
TMS 32 ve TMS 39 ile TRFS 7 ve TFRS 9 türev ürünlerle ilgili değerleme,
muhasebe kayıtlarına alma ve finansal tablolara yansıtma ile ilgili geniş
bilgi ve ilkeleri içermektedir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun
yayınladığı “Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Genel Tebliği No:2”de de
türev ürünlerle ilgili kayıtlar hesap planına dahil edilmiştir.
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KAZANCIN AYRI BİR ŞEKİLDE TESPİT EDİLEMEDİĞİ TEVSİ
YATIRIMLARDA KAZANÇ TUTARININ DEĞİŞMESİ
HOW SHOULD A CHANGE IN TOTAL REVENUE EFFECT TAX
AMOUNT TO BE PAID WHEN GAINS FROM AN EXPANSIONAL
OR ADDITIONAL INVESTMENT CAN NOT BE IDENTIFIED
SEPARATELY
Fuat USTA*
Öz
Bu çalışmada, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 32/A
maddesinde hükme bağlanan yatırımlardan elde ettiği kazancı ayrı olarak
izlemesi mümkün olmayan işletmelerin toplam kazançlarında ilgili hesap
dönemlerinin kapanmasından sonra fark oluşması halinde indirimli vergi
uygulamasına ilişkin hesaplamanın yeniden yapılması gerektiği yönündeki
görüşümüz paylaşılacaktır.
Anahtar Sözcükler: İndirimli Kurumlar Vergisi, Tevsi Yatırım, Vergi İndirimi
Abstract
In this work, our opinion about recalculation necessity of reduced tax
application in terms of Article 32/A of The Turkish Corporate Tax Law
Numbered 5520 when gains from an expansional or additional investment
cannot be identified separately and under circumstances of a change in
total revenue after closure of accounting periods is shared.
Key Words: Reduced Corporate Tax, Additional Investment, Tax Deduction

*

E. Maliye Müfettişi
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1. GİRİŞ
Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim
ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma
ve geliştirme içeriği yüksek yatırımların özendirilmesi ile bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ana hedeflerine ulaşmak için sağlanan
teşviklerden biri indirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasıdır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa (KVK) 32/A maddesi ile eklenen indirimli oranda vergi uygulaması ile yatırımların dolaylı olarak desteklenmesi
amaçlanmıştır.
Mevzuatında belirlenen usul çerçevesinde alınan teşvik belgeleri ile
gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımlardan elde edilen kazançların vergilendirilmesinde yatırıma başlama tarihi, yatırımın bölgesi, yatırımın büyüklüğü ve yatırım yapılan sektör, asgari yatırım tutarları gibi kıstaslar dikkate alınarak yatırıma ilişkin belirli orandaki maliyetin, gelecekteki vergi
alacaklarından yine belirli oranlarda vazgeçilmek suretiyle Devlet tarafından karşılanması sağlanmıştır.
Bu çalışmada, yatırımdan elde ettiği kazancı ayrı olarak izlemesi mümkün olmayan işletmelerin toplam kazançlarında ilgili hesap dönemlerinin kapanmasından sonra ortaya çıkan farkların indirimli vergi uygulaması
karşısındaki durumu irdelenecektir.
2. İLGİLİ MEVZUAT
KVK’nın 32/A maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Ekonomi Bakanlığı
tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların,
yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli oranlar
üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Anılan maddenin (2) numaralı fıkrasında; yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi
yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını; yatırıma katkı oranı
ise, yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle
bulunacak oranı ifade ettiği açıklamalarında bulunulmuştur.
Maddenin (2) numaralı fıkrasının devamında, Bakanlar Kurulu bölge
birimleri sınıflandırması yapmaya, il grupları itibarıyla teşvik edilecek
sektörleri ve bu sektörler ile yatırımın yerine göre yatırım ve istihdam
büyüklüklerini belirlemeye yetkili kılınmıştır.
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Anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında, tevsi yatırımlarda kazancın
ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde indirimli oran uygulanacak kazancın, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine
kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait
tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirleneceği belirtilmiştir.
Anılan maddenin (9) numaralı fıkrasında ise, maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.
14/07/2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 10’uncu maddesinde uygulanacak
yatırıma katkı oranları ve indirimli vergi oranları bölgeler ve yatırım büyüklüğü itibariyle verilmiştir.
28/07/2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/1
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına
İlişkin Tebliğin 21 numaralı maddesinde de indirim vergi uygulamasına
ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
19/06/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2009/15199 sayılı Karara göre teşvikten yararlanacak sektörlerin genişletilmesi, bölge
sayısının artırılması ve teşvikten işletmeye geçmeden önce de yararlanılabilmesi gibi hususlar da eklenerek teşvik sistemi revize edilmiştir.
2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ ise 20/06/2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 320’nci maddesinin birinci
fıkrasında, amortisman süresinin kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlayacağı; üçüncü fıkrasında, her yılın amortismanının ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabileceği; dört numaralı fıkrasında ise, amortismanın
her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir
hadle yapılmasından dolayı amortisman süresinin uzatılamayacağı belirtilmiştir.
3. DEĞERLENDİRME
2009/1 sayılı Tebliğin “Yatırım Cinsleri” başlıklı (4) numaralı ekinde tevsi yatırım, mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve
teçhizat ilave yapılması suretiyle üretim miktarının artırılması veya yeni
bir yatırım hüviyeti taşımayan, mevcut üretim hattında yer alan makine ve
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teçhizatların bir bölümünün kapasite açısından ve işlevsel olarak üretim
akışındaki diğer makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmadığı durumlarda
makine ve teçhizatların değiştirilmesi veya yenilerinin ilave edilmesi ve
genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini
en fazla %100’e kadar artırmaya yönelik yatırımlar olarak tanımlanmıştır.
Tevsi yatırımlar genel hatlarıyla mevcuda ek yapılması ya da mevcudun
genişletilmesi şeklinde tezahür ettiğinden bazı durumlarda bu yatırımlar
dolayısıyla elde edilen kazancın ayrı bir şekilde tespit edilmesi mümkün
olmamaktadır. Kanun koyucu bu durumlarda da indirimli vergi uygulamasının yapılabilmesi için pratik bir çözüm üretmiştir. Buna göre, tevsi
yatırımlarda kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde indirimli
oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam
eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir.
Diğer bir ifade ile mükellefin tüm işlemlerinden elde ettiği safi kazanç
belirli bir oran ile çarpılmakta ve indirimli oran uygulanacak matraha ulaşılmaktadır.
Mali mevzuatın farklı şekilde yorumlanması ya da sehven yapılan işlem
veya kayıtlar gibi nedenlerle mükellefler, ilgili dönemde beyan ettikleri kazancı dönem kapandıktan sonra düzeltme beyanlarıyla artırabilmekte
veya azaltabilmektedirler. Benzer şekilde, gerçekleştirilen incelemeler sonucunda da olması gereken kazanç ile mükelleflerin beyan ettiği matrah
arasında farklılıklar tespit edilebilmektedir.
Gerçekleştirdiği tevsi yatırımdan elde ettiği kazancı ayrı şekilde tespit
edemeyen mükelleflerin verecekleri düzeltme beyannameleri veya bu mükellefler hakkında yapılan vergi incelemeleri sonucu matrahın değişmesi
halinde indirimli oran uygulanan kazancın yeniden hesaplanıp hesaplanmayacağı yönünde mevzuatında bir açıklama bulunmamaktadır.
KVK’nın 32/A maddesi metninden ilgili kesitlerin kısaca analiz edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Anılan maddenin (1) numaralı
fıkrasında, “teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar” ifadesi kullanılmıştır. Görüleceği üzere elde edilen kazançlara ilişkin
olarak getirilen tek şart kazancın yatırımdan elde edilmiş olmasıdır. İlgili
dönemde yatırıma yapılacak katkı tutarının o hesap döneminde beyan edilen kazanç olduğu ayrıca belirtilmemiştir.
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Anılan maddenin irdelenen konunun merkezinde bulunan tevsi yatırımlara ilişkin düzenlemelerini içeren (4) numaralı fıkrasında, “Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın … ... Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım
tutarının….” ifadeleri kullanılmış ve yine indirimli vergi oranı uygulanacak tutarının tespiti için ilgili hesap döneminde beyan edilen kazancın
dikkate alınması gerektiği yönünde bir hüküm getirilmemiştir.
Vergilendirmeye ilişkin işlemlerde kıyas yapılmayacağı ilkesi göz
önünde bulundurularak sabit kıymetlerde amortisman mevzuu ile konu
somutlaştırılmaya çalışılacaktır. VUK’un 320’nci maddesinde, her yılın
amortismanının ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabileceğine açık
bir şekilde hükmedilmiştir. Dolayısıyla, ilgili dönemde gider olarak kayıtlara sehven ya da bilinçli olarak intikal ettirilmeyen tutarların sonraki
dönemlerde gider olarak dikkate alınması kanunun açık hükmü gereği olanaksızdır. Dolayısıyla, yürürlükteki mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığından ve sadece ilgili dönemde elde edilen kazanca indirimli oranın
uygulanacağı belirtildiğinden kapanan dönemlere ilişkin olarak sonradan
ortaya çıkan matrah farkları için (elde edilen kazanç ayrı bir hesapta izlenemeyen tevsi yatırımlar açısından) yeniden hesaplama yapılması gerektiği düşünülmektedir.
4.

KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK OLAY

4.1. Olay
Mart A.Ş. tarafından 2012 hesap döneminde yapılan tevsi yatırıma
ilişkin kazanç ayrı bir hesapta izlenememektedir. Yapılan yatırıma, sabit
duran varlıklara ve 2012 dönemi kazancına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Açıklama
Tutar (TL) - Oran
Safi Kurum Kazancı
10.000.000,00
Yapılan Yatırım Tutarı
1.000.000,00
Amortismana Tabi Sabit Kıymetler
5.000.000,00
Yatırıma Katkı Tutarı
% 30
İndirimli Vergi Oranı
% 50
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Mükellef tarafından yapılan yatırım tutarının % 30’u dolaylı olarak
Devlet tarafından finanse edilecektir. Yapılan yatırım tutarı ile yatırıma
katkı oranının çarpılması sonucu vazgeçilen vergi tutarı (1.000.000,00 x
% 30) = 300.000,00-TL olarak hesaplanmıştır.
İndirimli vergi oranının uygulanacağı safi kurum kazancı aşağıdaki formül ile tespit edilmiştir.
Tevsi Yatırımlarda İndirimli
KV Matrahı
İndirimli KV
Matrahı

=

Tevsi Yatırım Tutarı x Safi Kazanç
=

Toplam Sabit Kıymet (tevsi yatırıma ait
tutarlar da dahil)

1.000.000,00 x 10.000.000,00
5.000.000,00

= 2.000.000,00-TL

Dolayısıyla, Mart A.Ş. safi kazancının 2.000.000,00-TL’si üzerinden
indirimli oranda, kalan 8.000.000,00-TL’lik kısmı üzerinden kanuni oranda vergi hesaplamıştır. Kurumlar vergisi oranı % 20 ve indirilecek vergi
oranı % 50 olduğundan kazanca uygulanacak indirimli vergi oranı (% 20
x % 50) = % 10 olarak belirlenmiştir.
Normal Oranlı Vergi ( % 20 x 8.000.000,00)
İndirimli Oranlı Vergi ( % 10 x 2.000.000,00)
Toplam Vergi

1.600.000,00
200.000,00
1.800.000,00

2013 hesap dönemi işlemlerinin tamamlanması sırasında 2012 hesap
dönemine ilişkin olan 1.000.000,00-TL giderin ilgili dönemde dikkate alınmadığı anlaşılmış ve düzeltme beyanı verilerek kazanç 9.000.000,00-TL’ye
indirilmiştir(vergilemeye ilişkin bir sorun olmadığı kabul edilmektedir).
Ancak, indirimli vergi oranından yararlanılan tutar değiştirilmemiş ve aşağıdaki hesaplamada görüldüğü üzere 1.600.000,00-TL vergi hesaplanmıştır.
Normal Oranlı Vergi ( % 20 x 7.000.000,00)
İndirimli Oranlı Vergi ( % 10 x 2.000.000,00)
Toplam Vergi
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4.2. Çözüm
Kazancın ayrı bir şekilde takip edilemediği tevsi yatırımlarda indirimli
kurumlar vergisi matrahı beyan edilen kazanç olmadığından safi kazancın
değişmesi durumunda indirimli vergi oranı uygulanacak tutarın da yeniden
hesaplanması gerekecektir. Hesaplamalar yeniden yapıldığında;
İndirimli KV
Matrahı

=

1.000.000,00 x 9.000.000,00
5.000.000,00

= 1.800.000,00-TL

Mart A.Ş. safi kazancının 1.800.000,00-TL’lik kısmı üzerinden indirimli oranda, kalan 7.200.000,00-TL’lik kısmı üzerinden kanuni oranda
vergi hesaplamalıdır.
Normal Oranlı Vergi ( % 20 x 7.200.000,00)
İndirimli Oranlı Vergi ( % 10 x 1.800.000,00)
Toplam Vergi

1.440.000,00
180.000,00
1.620.000,00

Dolayısıyla, (1.620.000,00 - 1.600.000,00) = 20.000,00-TL vergi ikmal
edilmelidir.
4.3. Vurgulanan Husus
Verilen olaya ilişkin yapılan analizde kurumlar vergisi matrahında dönem kapandıktan sonra yapılan değişiklik dolayısıyla 20.000,00-TL verginin zamanında tahakkuk ettirilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, yapılacak düzeltme veya gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda
kurumlar vergisi matrahının artması da söz konusu olabilecektir. KVK’nın
32/A maddesinin (9) numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetki
çerçevesinde maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmemiş olması da göz önünde bulundurularak; verilen örnekte mükellef
aleyhine sonuçlanan hesaplamanın, mükellef lehine olduğu durumlarda
da safi kurum kazancında gerçekleşen değişimin indirimli oranın uygulanacağı matrahın tespiti sırasında dikkate alınmasının işlemlerde tutarlılığın bir gereği olduğu düşünülmektedir.
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5. SONUÇ
İşletmelere yatırım yapma konusunda önemli avantajlar sunan indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında yararlanılacak olan vergi
indiriminin tespiti bazı durumlarda özellik arz edebilmektedir. Yapılan
tevsi yatırımdan elde edilen kazancın diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan ayrı bir şekilde izlenemediği yatırımlarda, indirimli vergi oranı
uygulanacak olan matrahın belirlenmesi açısından dönem kazancı önemli
bir anahtardır. İlgili dönem kapandıktan sonra kazanç tutarında düzeltme
ya da inceleme sonucu oluşabilecek değişikliklerin mevzuatında aksine bir
düzenleme olmadığından yatırımcılar lehine ya da aleyhine olacak şekilde
yeniden hesaplanmak suretiyle dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Vergiye müteallik mali işlemlerin ciddi sonuçlar doğurabilecek olması
nedeniyle bu çalışmada ele alınan durumda olan mükelleflerin İdare’ye
başvurarak özelge talep etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN YENİ TTK’YA
UYUMLAŞTIRILMASI
Soner ALTAŞ*
Öz
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun’un 22nci maddesine göre, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini en geç 1 Temmuz 2013 tarihine kadar 6102 sayılı yeni Türk
Ticaret Kanunu’na uyumlu hâle getirmeleri gerekmekte idi. Ancak,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aynı maddenin üçüncü fıkrasının verdiği
yetkiye istinaden sözkonusu süreyi 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzattı.
Dolayısıyla, ana sözleşmelerinde eski Ticaret Kanunu hükümleri bulunan
anonim şirketlerin, esas sözleşmelerini, en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar, yeni TTK’ya uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir. Anonim
şirket esas sözleşmesinin 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uyumlaştırılmaması hâlinde ise, şirket esas sözleşmesindeki düzenleme yerine yeni
TTK’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır. Bu çalışmada, anonim şirket
yönetimlerine ve pay sahiplerine yol göstermesi bakımından, şirket esas
sözleşmesinin yeni TTK’ya uyumlaştırılmasında dikkat edilmesi gereken
hususlar ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler : anonim şirket, esas sözleşme değişikliği, tadil
taslağı, genel kurul, toplantı ve karar yetersayıları, tescil ve ilan.
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011)
(TTK)1’na göre, anonim şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri,
imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma
iradelerini açıklamalarıyla kurulur(TTK, m.335/f.1).Esas sözleşmesinin
yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noter2 tarafından
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
1 Çalışmamızda, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu için Eski
Ticaret Kanunu manasında ETK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
için de TTK kısaltması kullanılmıştır.
2 TTK’nın 341. maddesinde esas sermayeyi oluşturan payların tamamının kurucular
tarafından taahhüt olduğuna dair esas sözleşmenin altına noterce şerh düşülmesi zorunlu
tutulmuş idi. Anılan madde 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla, esas sermayeyi oluşturan payların tamamının kurucular tarafından taahhüt
olduğuna dair esas sözleşmenin altına noterce şerh düşülmesi gerekmemektedir.
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onaylanması zorunludur (TTK, m.339/f.1). Esas sözleşme, kısaca, anonim
şirketin iç ve dış ilişkileri ile pay sahiplerinin şirkete ve birbirlerine karşı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen, sıkı şekil koşuluna tabi bir
sözleşme olarak tarif edilebilir(Güney, 39). Yani, esas sözleşme, hem şirket içinde hem de dışında birtakım etkilere sahip olan bir sözleşmedir. Bu
yönüyle, esas sözleşme için Şirketin Anayasası tabirinin kullanıldığına da
şahit olursunuz. Anonim şirket esas sözleşmesinde yer alan bazı hükümler
sadece pay sahiplerini ilgilendirir iken (örneğin; payların türleri, nominal
değerleri, genel kurulun toplantıya çağrılması), bazıları hem pay sahiplerini hem üçüncü kişileri (örneğin; sermayenin artırılması veya azaltılması),
bazıları da sadece üçüncü kişileri (örneğin; alacaklılara yapılacak ilanın
şekli) ilgilendirir.
Anonim şirket esas sözleşmesi, aynen kalan bir belge olmayıp, zaman
içerisinde duyulan ihtiyaca binaen her zaman için değiştirilebilir. Nitekim,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 452. maddesinde “Genel kurul, aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanunda öngörülen
şartlara uyarak, esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir; müktesep ve vazgeçilmez haklar saklıdır.” denilerek, şirket genel kurulunun
esas sözleşme hükümlerinin gerektiğinde tamamını değiştirebileceği hükme bağlanmıştır. Şirket esas sözleşmesinde değişikliğe gidilmesi, şirket içi
ihtiyaçlar haricinde bazen yasal düzenlemeler gereği zorunlu hale gelmiş
de olabilir. İşte bu yasal zorunluluklardan birisi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum için yapılması gereken esas sözleşme değişikliğidir.
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (T.C. Yasalar, 14.02.2011)’un 22nci maddesine göre, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini, en geç 1 Temmuz 20143 tarihine
kadar, TTK’ya uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir. Anonim şirket
esas sözleşmesinin 1 Temmuz 2014 tarihine kadar değiştirilmemesi
hâlinde ise, şirket esas sözleşmesindeki düzenleme yerine TTK’nın ilgi3 6103 sayılı Kanunun 22. maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden hazırlanıp 29 Haziran 2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim
Ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme
Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ ile; 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas
sözleşmelerini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen
süre (1 Temmuz 2013) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2014 tarihine
kadar uzatılmıştır.
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li hükümleri uygulanacaktır (6103 sK, m.22/f.1,3). Bu noktada, anonim
şirket yönetim kurullarının ve pay sahiplerinin esas sözleşme uyumu adına neler yapılması lazım geldiği hususunda bazı tereddütler yaşayabileceği
düşünülmektedir. İşte bu çalışmada, anonim şirket yönetimlerine ve pay
sahiplerine, mevcut şirket esas sözleşmelerinde yer alan maddeler gözetilerek, şirket esas sözleşmesinin yeni TTK’ya uyumlaştırılmasında yol göstermesi bakımından nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.
2. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN TTK’YA
UYUMLAŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
TTK “anonim şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinin herhangi bir
makamın iznine bağlanamayacağı”nı genel kural olarak benimsemiş, ancak
faaliyet alanları itibariyle önem arz eden bazı anonim şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmasını şart
koşmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve
Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine
İlişkin Tebliğ (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 15.11.2012) (Tebliğ4) ile esas
sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi şirketleri belirlemiştir. Anılan
Tebliğin beşinci maddesine göre;
• Bankaların,
• Finansal kiralama şirketlerinin,
• Faktoring şirketlerinin,
• Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketlerinin,
• Varlık yönetim şirketlerinin,
• Sigorta şirketlerinin,
• Anonim şirket şeklinde kurulan holdinglerin,
• Döviz büfesi işleten şirketlerin,
• Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketlerin,
• Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketlerinin,
• Ürün ihtisas borsası şirketlerinin,
• Bağımsız denetim şirketlerinin,
• Gözetim şirketlerinin,
4 Çalışmamızda, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara
Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin
Belirlenmesine ilişkin Tebliğ, kısaca “Tebliğ” olarak anılmıştır.
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• Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin,
• Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerin,
• Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin
esas sözleşme değişikliği işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
(İç Ticaret Genel Müdürlüğü) iznine tabidir (Tebliğ, m.5/f.1). Bu itibarla,
yukarıda sayılan şirketlerin, TTK’ya uyum için yapacakları esas sözleşme değişikliklerinin genel kurulda görüşülebilmesi için aşağıda belirtilen
belgelerle başvurularak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’nden izin almaları gerekmektedir(Tebliğ, m.6/f.2):
a) Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının noter
onaylı örneği,
b) Esas sözleşmenin değişen maddesinin/maddelerinin yeni metni,
c) Esas sözleşme değişikliği diğer resmi kurumların uygun görüşünü
veya iznini gerektiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı.
Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine karar verecek organ genel
kuruldur. Dolayısıyla, genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için
toplantıya çağırıldığı takdirde;
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi şirketlerde, Bakanlıktan izni alınmış,
• Bakanlık iznine tabi olmayan şirketlerde ise yönetim kurulunca karara bağlanmış
olan değişiklik taslağı, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte (yani
eski hüküm ve yeni hüküm şeklinde karşılaştırmalı olarak) şirket esas sözleşmesinde gösterilen şekilde –örneğin; yerel gazetede-, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ve eğer internet sitesi yükümlülüğüne tabi ise şirketin
internet sitesinde ilan edilecektir (TTK, m.453).
Bu çerçevede, ister Bakanlık iznine tabi olsun isterse olmasın, öncelikle
anonim şirket yönetim kurulunun esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir
tadil taslağı hazırlayıp karar alması gerekir. Tadil taslağı ile kastedilen,
esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni hallerine yer verildiği
karşılaştırmalı bir metindir.
Peki, tadil taslağını hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Şirket esas
sözleşmesinde yer alan bütün maddeler değiştirilmeli midir? Dilerseniz bu
hususları, uygulamada çoğu şirketin aynen aldığı basit ana sözleşme örneğini esas alarak, aşağıda sırasıyla ve kısaca açıklamaya çalışalım:
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• Kuruluş ve kurucular maddesi: Kanımızca, şirket esas sözleşmesinde yer alan kuruluş ve kurucular maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Zira, şirketi kuran kurucu pay sahipleri sonradan
şirketten ayrılmış olsalar dahi, bu şirketi kuran kişilerin değiştiği anlamına
gelmez, dolayısıyla da anılan maddenin değiştirilmesini gerektirmez. Kaldı ki bu maddenin şirketin geçmişini de yansıtan tarihi bir yönü bulunmaktadır. Dolayısıyla, üzerinden yüz yıl geçse dahi şirketin kuruluş maddesinin orijinal haliyle bırakılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.
• Ticaret unvanı maddesi : Şirketin ticaret unvanında, eğer şirketin ticaret unvanı değiştirilmeyecekse, tadilat yapmaya gerek yoktur. Bu madde
de olduğu gibi bırakılmalı, bir başka deyişle, tadil taslağında yer verilmemelidir.
• Amaç ve gaye maddesi: Mevcut ana sözleşmelerde “maksat ve mevzu” ya da “amaç ve gaye” maddesi olarak yer almaktadır. Yeni TTK da ise
maksat ve mevzu yerine “işletme konusu” yasal tabir olarak kullanılmaktadır. Eğer şirketin maksat ve mevzuu, daha doğrusu işletme konusu değiştirilemeyecekse, bu maddede de bir tadilat yapmaya gerek yoktur.
• Merkez ve şubeler maddesi: Bazı anonim şirketlerin “şirketin merkezi ve şubeleri” maddesinde “Şirket Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne bilgi
vermek şartıyla yurt içinde yurt dışında şubeler, bürolar, satış mağazaları
ve fabrikalar, acentelikler açabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Ancak, şube
açmak için ilgili Bakanlıktan veya taşra teşkilatından izin alma gibi bir
yasal zorunluluk sözkonusu olmadığından, anılan madde “Şirket, yönetim
kurulu kararıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Açılacak şubeler
ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir” şeklinde bir hükümle değiştirilebilir.
• Süre maddesi: Şirketin süresi maddesinde şirket için belli bir süre
öngörülmüşse, bu süresiz hale getirilebilir ya da olduğu gibi bırakılır.
• Yönetim kurulu maddesi: Yönetim kurulu maddesi, yeni TTK tek
kişilik şirkete izin verdiğinden, tek kişilik yönetim kuruluna sahip olmayan
şirketlerde buna göre düzenlenebilir. Ya da bu konuda bir aralık belirlenip, takdir genel kurula bırakılabilir. Örneğin; Yönetim kurulu maddesine “Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun ve işbu esas
sözleşmenin hükümleri uyarınca seçilen 1 ila 5 kişilik bir yönetim kurulu
tarafından yönetilir ve temsil edilir.” şeklinde bir hüküm konulabilir.
  • Pay senedi ibraz zorunluluğu maddesi: Şirket esas sözleşmesinde
yönetim kurulu üyelerine hisse (pay) veya hisse senedi (pay senedi) ibraKASIM - ARALIK 2013
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zı zorunluluğu getirilmişse, bu madde kaldırılabilir. Örneğin; şirket esas
sözleşmesinin eski halinde yer alan “Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret
Kanununun 313 üncü maddesi hükümlerine uyarak şirkete garanti yerine
hisse senetlerini vermek zorundadırlar.” hükmü, tadil taslağının yeni metin kısmında “ilga edilmiştir” denilerek kaldırılır.
• Yönetim kurulu kararları maddesi: Yeni TTK, yönetim kurulunun
bir karar verebilmesi için üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmasını
yeterli görülmüştür. Bu nedenle, şirket esas sözleşmesinin eski halinde yer
alan “Yönetim kurulunun bir karar verebilmesi için üyelerin yarısından bir
fazlasının hazır olması şarttır.” hükmü, “Yönetim Kurulunun bir karar
verebilmesi için üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanması zorunludur.”
şeklinde değiştirilebilir.
• Murakıplar maddesi: ETK’da öngörülen murakıplık sistemi TTK ile
kaldırıldığından, şirket esas sözleşmesinde yer alan “murakıplar, “murakıpların ücretleri”, “murakıpların görevleri” gibi maddeler şirket esas sözleşmesinden çıkarılabilir.
• Genel kurul toplantıları maddesi: Genel kurulun toplantı ve karar yetersayıları yeni TTK’da öngörülen toplantı ve karar yetersayısına uygun şekilde
düzenlenir veya Kanunun izin verdiği hallerde ağırlaştırılmış yetersayılar öngörülebilir. Örneğin, şirket esas sözleşmesinin eski halinde yer alan;
“Şirketin tabiyetini değiştirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak hususundaki kararlar için bütün pay sahiplerinin ittifakı şarttır.
Şirketin mevzuu veya nev’inin değiştirilmesine taalluk eden genel kurul toplantılarında şirket sermayesisin en az üçte ikisine malik olan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda sermayenin üçte ikisi temsil edilmediği takdirde yönetim kurulu, genel kurulu
usulüne uygun olarak ikinci defa toplantıya çağırabilir. İkinci toplantının
yapılabilmesi için esas sermayenin yarısına malik olan pay sahipleri veya
temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.
Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hususlar dışındaki değişiklikler için
yapılacak genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az yarısına
malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir.
İlk toplantıda bu nisap nasıl olmadığı takdirde, 368. maddeye uyulmak suretiyle en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantıda
müzakere yapabilmek için şirket sermayesinin en az üçte birine malik olan
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir.
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İkinci ve üçüncü fıkralara göre toplanan genel kurulun kararları mevcut şeylerin ekseriyetiyle verilir.” hükmü,
“Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu’nda veya bu esas sözleşmede aksine
hüküm bulunan istisnaî haller hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az
dörtte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile
toplanır. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde, pay sahipleri yeniden genel kurul toplantısına çağrılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay
sahipleri veya temsilcileri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler. Kararlar, toplantıda
hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.
Türk Ticaret Kanunu’nda veya bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunan istisnaî haller hariç olmak üzere, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar,
şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Bu sağlanamadığı takdirde
en geç bir ay içerisinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantıda şirket
sermayesinin en az üçte birinin temsil edilmesi gerekir.
İşbu esas sözleşmede düzenlenmeyen hallerde, ilgili mevzuatın öngördüğü toplantı ve karar yetersayılarına uyulur.”
şeklinde değiştirilebilir.
• İlan maddesi: TTK’ya göre şirkete ait ilanların nasıl yapılacağının
şirket esas sözleşmesinde belirtilmesi gerekir. Bu çerçevede, şirket esas
sözleşmesinin eski halinde yer alan;
“Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az yedi gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde
ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.
Genel Kurulun Toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.
Sermayenin azaltılmasına ve tavsiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve
439 uncu maddeleri hükümleri dairesinde en az bir hafta ara ile üç defa
ilan olunur.” şeklindeki ilan maddesi;
“Şirkete ait ilanlar, ilgili mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir, yasal zorunluluk doğması halinde
ayrıca internet sitesine konulur. Gerek duyulması halinde, şirkete ait ilan-
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lar Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan yerel bir gazete ile on beş gün
önceden de yapılabilir. Genel kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleriyle,
önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek
adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Genel kurul toplantısına çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak
üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ilişkin olan ilan veya çağrı mektuplarında gündem
gösterilir.”
şeklinde değiştirilebilir.
• Bakanlık komiseri maddesi: Yeni TTK, anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının tamamında Bakanlık Temsilcisinin bulundurulmasını
şart koşmamıştır. Bu çerçevede, -Bakanlık iznine tabi olan anonim şirketler
haricindeki- şirketlerin esas sözleşmelerinin eski halinde yer alan; “Gerek
olağan gerekse olağan üstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret
Müdürlüğü komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte
imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları
geçerli değildir.” maddesinin “Türk Ticaret Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın
zorunlu tuttuğu genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurulur.” şeklinde düzenlenmesi mümkündür.
• İhtiyarî maddeler: Yukarıda belirtilen hususlar haricinde, kurumsal yönetimi hedefleyen anonim şirketlerin, TTK’nın şirket esas sözleşmesi ile düzenlenmesine izin verdiği ihtiyarî hükümleri de, yeni TTK’ya
uyum sürecini bir fırsat olarak değerlendirip, şirket esas sözleşmelerine
koymaları mümkündür.
3. ESAS SÖZLEŞME UYUMU İÇİN GEREKLİ YETERSAYI
TTK’ya göre, genel nitelik arz eden esas sözleşme hükümlerinin değiştirilebilmesi için, şirket sermayesinin en az yarısını (%50’sini) temsil
eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin genel kurul toplantısına katılması gerekecektir. Genel kurulun karar yetersayısı (nisabı) ise genel kurulda
mevcut bulunan oyların çoğunluğudur.
İlk toplantıda bu yetersayılar sağlanamadığı takdirde, genel kurul bir
ay içerisinde ikinci bir toplantıya çağrılabilir (TTK, m.421/f.1). Kanun,
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ikinci toplantı için gereli olan toplantı yetersayısını, şirket sermayesinin en
az üçte birinin toplantıda temsili olarak belirlemiştir (TTK, m.421/f.1).
Diğer bir anlatımla, esas sözleşmesinin değiştirilebilmesi için, ilk toplantıda şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin yahut
temsilcilerinin hazır bulunması, bu sağlanamadığı takdirde en geç bir ay
içerisinde ikinci bir toplantının yapılması ve bu toplantıda da şirket sermayesinin en az üçte birinin temsil edilmesi gerekmektedir.
Ancak, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun’un 22nci maddesinin birinci fıkrasına göre; anonim
şirket esas sözleşmesini TTK’ya uyumlu hale getirmek için yapılacak olan
genel kurullarda herhangi bir toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda
mevcut oyların çoğunluğu ile alınır ve şartları bulunsa bile ETK (m.389)
ile TTK’nın (m.454) imtiyazlı pay sahipleri genel/özel kuruluna ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Bu yönüyle, esas sözleşme uyumu için aranan yetersayı olan genel
kurul toplantılarında aranan yetersayıdan dahi hafif kalmaktadır. Örneğin; TTK, olağan genel kurul toplantısının yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az dörtte birine (%25’ine) sahip olan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin varlığını aradığı ve bu ilk toplantıda gerekli yetersayı sağlanamadığı takdirde genel kurulun yeniden toplantıya çağrılmasına izin
verdiği halde, esas sözleşme uyumunda herhangi bir toplantı yetersayısı
aranmamaktadır. Dolayısıyla; ilk toplantıya şirket sermayesinin onda birine sahip olan pay sahipleri ve temsilcileri katıldığı takdirde, gündemdeki diğer maddeler (örneğin; yönetim kurulu üyelerinin ibrası, finansal
tabloların tasdiki, kârın dağıtımı, vs) görüşülemez, ancak bu %10’luk
paya sahip olan pay sahipleri veya temsilcileri esas sözleşme uyumunu
görüşüp karara bağlayabilirler. Bu nedenle, anonim şirket pay sahiplerinin esas sözleşme uyumunun görüşüleceği genel kurul toplantısına
bizzat katılmaları veya toplantıya temsilcilerini göndermeleri menfaatlerine olacaktır.
4. ESAS SÖZLEŞME UYUMUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN
TESCİLİ
Yeni TTK’ya uyum sağlamak için yapılan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, on beş gün
içerisinde, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline
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tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen
karar ayrıca eğer şirket bağımsız denetime tabi ise şirketin internet sitesine
konulur(TTK, m.453, m.30/f.1). Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı
tescilden önce hüküm ifade etmez(TTK, m.453).
Şirket sözleşmesi değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, ticaret sicili
müdürlüğüne aşağıdaki belgeler verilir(TSY5, m.71/f.1):
a) Şirket sözleşmesi değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu
izin veya uygun görüş yazısı.
b) Şirket sözleşmesi değişikliğine ilişkin genel kurul kararının noter
onaylı örneği.
c) Şirket sözleşmesinin değişen maddelerinin yeni metni.
5. ÖZET VE SONUÇ :
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun’un 22nci maddesine göre, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini en geç 1 Temmuz 2013 tarihine kadar TTK’ya uyumlu hâle
getirmeleri gerekmekte idi. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aynı
maddenin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden sözkonusu süreyi 1
Temmuz 2014 tarihine kadar uzattı. Dolayısıyla, ana sözleşmelerinde eski
TTK hükümleri bulunan anonim şirketlerin, esas sözleşmelerini, en geç
1 Temmuz 2014 tarihine kadar, TTK’ya uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir. Anonim şirket esas sözleşmesinin 1 Temmuz 2014 tarihine
kadar değiştirilmemesi hâlinde ise, şirket esas sözleşmesindeki düzenleme yerine TTK’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Anılan uyum için gereken en önemli aşama, esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir tadil taslağı hazırlanmasıdır. Tadil taslağında sınırlı bazı
hususlara yer verilebileceği gibi, kurumsal yönetimi hedefleyen anonim
şirketlerin, TTK’nın şirket esas sözleşmesi ile düzenlenmesine izin verdiği ihtiyarî hükümleri de, yeni TTK’ya uyum sürecini bir fırsat olarak
değerlendirip, şirket esas sözleşmelerine koymaları mümkündür. Anonim şirket esas sözleşmesini TTK’ya uyumlu hale getirmek için yapılacak
olan genel kurullarda herhangi bir toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır ve şartları bulunsa bile imtiyazlı
5 Çalışmamızda, 27/01/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret
Sicili Yönetmeliği için TSY kısaltması kullanılmıştır.
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pay sahipleri özel kuruluna ilişkin hükümler uygulanmaz. Dolayısıyla,
anonim şirket pay sahiplerinin, sonradan bir oldu bitti ile karşılaşmamaları ve olası hak kaybına uğramamaları için, esas sözleşme uyumunun
görüşüleceği genel kurul toplantısına bizzat katılmalarını veya toplantıya temsilcilerini göndermelerini tavsiye etmekteyiz. Ayrıca, aynı yıl
içerisinde iki kez genel kurul toplantısı yapmanın doğuracağı maliyeti
ve zaman kaybını ortadan kaldırmak için, anonim şirket yönetim kurullarının, 1 Temmuz 2014 tarihini beklemeden gerekli hazırlıklara başlayarak esas sözleşme tadil taslaklarını, Mart ayı sonuna kadar yapılması
gereken olağan genel kurullara yetiştirmelerinin ve TTK’ya uyum sürecinin olağan genel kurul toplantısında nihayete erdirilmesinin şirketler
açısından daha uygun olacağı düşünülmektedir.
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ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI ALMA HAKKINI
KISITLAYAN UNSURLAR
Mustafa YAVUZ*
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket pay sahipleri için
birtakım borç ve yükümlülükler öngörüldüğü gibi, menfaatler dengesine
uygun olarak ve çoğunluğun diğer pay sahipleri üzerinde tahakküm kurmasını engel olmak amacıyla bazı haklar da tanınmıştır. Bu hakların başında ise kar payı alma hakkı gelmektedir. Kanunda belirtilen usul ve esaslar
dairesinde bu hakkın sınırlandırılması mümkündür. Sınırlandırmanın en
doğal sonucu ise pay sahibinin net kardan daha az kar payı almasıdır. İşte
bu çalışmada, TTK’da öngörülen kar payı alma hakkını kısıtlayan unsurlar
etraflıca irdelenmiş ve uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlara ilişkin değerlendirmede bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, pay sahibi, kar payı alma hakkı,
vazgeçilmez haklar, kanuni yedek akçe, isteğe bağlı yedek akçe, imtiyazlı
paylar.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 01.07.2012) (TTK),
anonim şirketlerde pay sahipliği haklarını, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile şirket ve pay sahibi arasındaki menfaatler dengesini göz önünde
bulundurarak yeniden düzenlemiştir. Bu bağlamda anılan Kanunda mevcut
haklarda iyileştirmeler yapılmış ve ortakların lehine olacak şekilde yeni
haklara yer verilmiştir. Ortaklara tanınan hakların en önemlilerinden biri
ise kar payı alma hakkıdır. Zira anonim şirketlerin kuruluş ve faaliyet amacı, kar elde etmek ve bunu ortaklarına dağıtmaktır. Bilinmelidir ki, anonim şirketler, bir dernek ya da hayır kurumu değildir. Söz konusu amaç ve
ortakların kar payı alma hakkı, şirketin tasfiyeye girmesine kadar devam
eder.
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TTK’ya göre pay sahibinin kardan yoksun bırakılmaması hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir haktır. Bu hak, pay sahibinin rızası ile dahi kaldırılamaz ve pay sahibi kar payından yoksun bırakılamaz. Söz konusu hakkı kaldıran veya Kanuna aykırı bir şekilde sınırlayan ya da kullanımını
zorlaştıran yönetim kurulu ve genel kurul kararları batıldır. Durum böyle
olmakla birlikte, TTK’da pay sahibinin kardan daha az pay almasına ya
da hiç pay almamasına neden olan düzenlemeler bulunmaktadır. Bir başka
ifadeyle, kanun koyucu anılan Kanunda bu hakkı kısıtlayan hükümlere yer
vermiştir. Bu bağlamda, Kanunda öngörülen esaslara aykırı davranmamak,
hakkın özüne dokunmamak ve dürüstlük kuralını ihlal etmemek şartıyla
kar payı (temettü) hakkının sınırlandırılması mümkündür.
Bu çalışmada, TTK hükümleri kapsamında, anonim şirketlerde kar payı
alma hakkını kısıtlayan unsurlar üzerinde durulacak ve bu unsurlar sistematik olarak ve detaylı bir şekilde irdelenecektir.
2. KAR PAYI ALMA HAKKINI SINIRLANDIRAN HALLER
TTK, anonim şirketlerde karın dağıtımı hususunda geniş bir takdir ve
tasarruf yetkisi öngörmüştür. Anılan Kanun uyarınca, dönem net karından
kanuni ve isteğe bağlı yedek akçelerin ayrılması, imtiyazlı paylara ödeme
yapılması, yönetim kurulu üyelerine kazanç payı verilmesi, intifa senedi
sahiplerine ödemede bulunulması gerekmektedir. Bu haller ise net kar tutarının azalmasına neden olmaktadır. Bir başka deyişle, pay sahiplerinin kar
payı alma hakkı kısıtlanmaktadır. Genel kurulun, kar dağıtımı için karar
alması zorunluluğu da bu hakkı kısıtlayan ayrı bir unsurdur. Kar payı alma
hakkını sınırlandıran haller aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.
Konuya geçmeden önce ifade edelim ki, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanununda (ETTK) yer alan anonim şirketlerin gizli yedek akçe ayırabilmesine imkan sağlayan hükümler, TTK’ya alınmamıştır. Bu durum ise pay
sahiplerinin lehinedir. Zira şirketler artık gizli yedek akçe ayıramayacaktır.
Bu tutar ise pay sahiplerine dağıtılarak pay sahiplerinin daha fazla kar payı
alması anlamına gelmektedir.
2.1. Kanuni Yedek Akçe Ayırımı
TTK’nın 519. maddesi uyarınca, yıllık karın belli bir kısmı iki aşamada
kanuni yedek akçe olarak ayrılacaktır. Birinci kanuni yedek akçe kapsamında, yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ula90
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şıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Anılan Kanun hükmü
emredici niteliktedir. Kanuni yedek akçenin, kar payı dağıtımından önce
ayrılacak olması, pay sahiplerinin kar payı alma hakkını sınırlandıran bir
durumdur. Kanundaki emredici düzenleme karşısında, kanuni yedek akçe
ayırma zorunluluğu, esas sözleşme veya genel kurul kararı ile dahi kaldırılmaz ve sınırlandırılamaz. Birinci kanuni yedek akçe ayırma zorunluluğu,
bu meblağa ulaştıktan sonra kalkar. Bundan sonra şirket ayırmaya devam
edip etmemekte serbesttir. Esas sözleşmede sınır aşıldıktan sonra da ayırmanın devam edilmesi öngörülebilir. Genel kurul esas sözleşmede hüküm
bulunmasa dahi ayırmaya devam edebilir (Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu,
2003, 758).
qİkinci kanuni yedek akçe ayırımı ise birinci kanuni yedek akçenin ayrılması ve pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödemesi yapılması sonrasında kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde
onunun genel kanuni yedek akçeye eklenmesiyle yapılır. İkinci kanuni yedek akçe ayırımı için birinci yasal yedek akçenin ayrılması ve pay sahiplerine belirtilen oranda payın ödenmesi şarttır. Dağıtım %5’lik oranın altında
kalmışsa artık ikinci yasal yedek akçe ayrımı yapılmaz.
Kanuni yedek akçenin, sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, şirketin kanuni yedek akçeyi kullanma alanı sınırlı
olup, şirket bu akçeyi sadece Kanunda öngörülen hallerde kullanabilir. Bu
haller; zararların kapatılması ile işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemlerin alınmasıdır (TTK md. 519/III). Ayrılan kanuni
yedek akçe miktarının, esas sermaye tutarının yarısını geçmesi halinde ise
mezkur akçenin bu kısmı teknik anlamda serbest yedek akçe mahiyetindedir ve bahsi geçen maddede belirtilen hallerle bağlı olmaksızın serbestçe
kullanabilir (Karayalçın, 1968, 411).
2.2. Esas Sözleşme Uyarınca Şirketin İsteği ile Yedek Akçe Ayrılması
TTK’da kanuni yedek akçeden ayrı olarak anonim şirketin kendi isteği ile yedek akçe (ihtiyari yedek akçe) ayırabilmesine imkan sağlanmıştır.
İsteğe bağlı yedek akçe esas sözleşme gereğince ayrılabileceği gibi genel
kurul tarafından da ayrılabilir. Kanuni yedek akçenin ayrılması zorunlu
iken, isteğe bağlı yedek akçenin ayrılması zorunlu değildir. Bununla birlikte, esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçelerin ayrılması
KASIM - ARALIK 2013

91

MALİ

ÇÖZÜM

öngörülüyorsa bu ayrım yapılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı
belirlenemez. Bu halde esas sözleşmede düzenlenen isteğe bağlı yedek akçeler de, kar payı alma hakkını sınırlandırmaktadır.
Bir önceki bölümde açıklandığı üzere kanuni yedek akçe, yıllık karın
yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar ayrılmaktaydı. Esas sözleşmeye, yedek akçeye yıllık karın yüzde beşinden
fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde
yirmisini aşabileceği hakkında hüküm konabilir. Bunun dışında ayrıca esas
sözleşme ile başka yedek akçelerin ayrılması da öngörülebilir ve bunların
özgülenme amacıyla harcama şartları belirlenebilir (TTK md. 521). Öte
yandan, TTK’nın 522. maddesinde, esas sözleşmede şirketin yöneticileri,
çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilmesine imkan sağlanmıştır. Bu durumda da,
pay sahiplerinin kar payı alma hakkı sınırlandırılmış olmaktadır.
2.3. Olağanüstü Yedek Akçe Ayırımı
TTK’nın 523/II. maddesinde; “Genel kurul; a) Aktiflerin yeniden
sağlanabilmesi için gerekliyse, b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri
dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kar
payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa, Kanunda ve esas sözleşmede
öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar verebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm kapsamında, anonim şirketler Kanunda ve
esas sözleşmede düzenlenmemiş olsa da genel kurul kararıyla yedek akçe
ayırabilir. Uygulamada bu akçelere olağanüstü yedek akçe denilmektedir.
Bunun dışında ayrıca, esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile genel kurul,
şirketin işçileri için yardım sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması
veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilanço karından yedek akçe ayırabilir.
Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler birinci kar dağıtımından önce ayrılmaktayken, olağanüstü yedek akçeler bu
dağıtımdan sonra ayrılır. Olağanüstü yedek akçenin, ancak TTK’nın 523/
II. maddesinde yer alan koşulların oluşması halinde ayrılması mümkündür. Görüldüğü üzere olağanüstü yedek akçe konusunda şirketlere geniş
bir takdir hakkı tanınmıştır. Ancak şirketler, Kanunun tanımış olduğu bu
hakkı keyfi şekilde kullanma yetkisine sahip değildir. Genel kurul bu yolda
92

KASIM - ARALIK 2013

MALİ

ÇÖZÜM

takdir hakkını kullanırken, dürüstlük (objektif iyi niyet) kuralına uygun
hareket edilmelidir.
2.4. İmtiyazlı Paylar
TTK’nın 478. maddesinde ilk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabileceği; imtiyazın kar payı, tasfiye
payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya
kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olduğu ifade edilmiştir. Yine, aynı Kanunun 339/II-d maddesi uyarınca belirli paylara tanınan
imtiyazların anonim şirket esas sözleşmelerinde gösterilmesi zorunludur.
Diğer taraftan, TTK md. 507’de her pay sahibinin, kanun ve esas sözleşme
hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem
karına, payı oranında katılma hakkını haiz olduğu belirtildikten sonra esas
sözleşmede payların bazı türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel menfaatlerin saklı olduğu ifade edilmiştir. Bu halde, eğer ki, esas sözleşmede bazı paylara karda imtiyaz tanınmışsa, kar dağıtımında bu paylara esas
sözleşmede gösterilen şekilde imtiyaz sağlanacaktır. Uygulamada karşılaşılan karda imtiyaz yöntemleri genellikle, kardan daha fazla yararlanma,
kardan öncelikli yararlanma, kara tekrar iştirak etme, kara garanti sağlama
ve kara birikir özellik tanıma şeklindedir.
Esas sözleşmede değişiklik yapılarak imtiyazlı paylar oluşturulmak isteniyorsa buna ilişkin genel kurul kararı, sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınması
gerekir. Söz konusu nisaba ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen
toplantılarda da aynı nisap aranacaktır (TTK md. 421/III-IV).
2.5. Yönetim Kurulu Üyelerine Kazanç Payı Verilmesi
TTK’nın 511. maddesi; “Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları,
sadece net kardan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında veya
esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payı dağıtıldıktan
sonra verilebilir.” hükmünü havidir. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerine şirket karından sağlanacak menfaatler esas sözleşmede gösterilmelidir (TTK
md. 339/II-f). İfade edelim ki, yönetim kurulu üyelerine şirket karından
pay verilmesi zorunlu değildir. Nitekim anılan hükümde kardan pay ödenmesine ilişkin “verilebilir” denilerek bu konuda şirkete takdir hakkı taKASIM - ARALIK 2013
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nınmıştır (Yavuz, 2012, 107). Yönetim kurulu üyelerine yıllık kardan pay
verilebilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması, şirketin ilgili yılda
kar etmesi, kanuni yedek akçelerin ayrılmış olması, genel kurulun karın
dağıtımı konusunda karar alması ve pay sahiplerine kar payı dağıtımının
yapılmış olması gerekmektedir. Kanun koyucu, yönetim kurulu üyelerine
kazanç payının, pay sahiplerine kar dağıtımı yapıldıktan sonra ödenmesini
öngörerek kar payı alma hakkını nispetten korumayı amaçlamıştır.
2.6. İntifa Senedi Sahipleri
Anonim şirketlerde genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar
lehine emre ve hamiline olmak üzere intifa senetleri çıkarılmasına karar
verebilir. İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak,
bu kişilere bazı haklar tanınabilir. Bu haklardan biri de net kara katılmadır
(TTK md. 502-503). Bir şirkette intifa senedinin çıkarılmış olması, pay
sahiplerinin kardan pay alma haklarının sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır.
Diğer taraftan, TTK’nın 348. maddesinde; şirketi kurdukları sırada
harcadıkları emeğe karşılık olarak kuruculara, para ve bedelsiz pay senedi vermek gibi şirket sermayesinin azalması sonucunu doğurabilecek bir
menfaat tanınamayacağı; ancak, dağıtılabilir kardan kanuni yedek akçe ile
pay sahipleri için yüzde beş kar payı ayrıldıktan sonra kalanın en çok onda
birinin intifa senetleri bağlamında kuruculara ödeneceği, dağıtılabilecek
kar mevcut ise şirket karın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile
kurucu intifa sahiplerinin esas sözleşmede öngörülen kar paylarını
alacağı hükme bağlanmıştır. Kuruculara şirket karından menfaat sağlanabilmesi için bu hususun esas sözleşmede düzenlenmesi şarttır. Öte yandan,
TTK kurucu intifa senedi sahiplerini, pay sahiplerine nazaran avantajlı hale
getirmiş ve daha fazla koruma sağlamıştır. Zira genel kurulda karın dağıtılmamasına karar verilmesi halinde, pay sahipleri kar payı alamayacakken
intifa senedi sahipleri her durumda kardan pay alacaktır. Yapılan düzenleme, intifa senedinin çıkarılmasıyla sınırlandırılan kar payı alma hakkını,
pay sahiplerinin aleyhine olmak üzere daha da sınırlı hale getirmiştir. İfade
edelim ki, TTK’nın 502. maddesinde, söz konusu 348. maddeye yapılan
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atıf dolayısıyla, kurucu intifa senedi sahipleri hakkında öngörülen ve yukarıda açıklanan lehe hükümler, net kara katılma hakkı veren intifa senetleri
hakkında da uygulanacaktır.
2.7. Genel Kurulun Karar Alma Zorunluluğu
Anonim şirketlerde kar dağıtımının yapılabilmesi için, şirketin hesap
dönemini karlı bir şekilde kapatması yeterli olmayıp, aynı zamanda karın dağıtımına ilişkin genel kurulun karar alması da gerekmektedir. Genel
kurul, yıllık kar üzerinde tasarruf, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesi, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dahil,
kullanılmasına dair kararların alınmasına ilişkin görev ve yetkilerini devredemez. Dolayısıyla TTK, kar dağıtımı konusunda genel kurula çok geniş
yetkiler tanımıştır.
Genel kurul karın dağıtımına ilişkin bir karar almadan, pay sahibi dahil,
kara katılanların haklarını talep ve dava etmeleri mümkün olmadığı gibi;
şirket tarafından kar dağıtımı yapılması da mümkün değildir. Kar payı hakkı ancak dağıtım kararından sonra tahakkuk edecek ve alacak hakkına dönüşecektir. Diğer taraftan genel kurulun, kar dağıtımına ilişkin alacağı kararlar için nitelikli değil, olağan nisap yeterlidir. Bu bağlamda, söz konusu
karar, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya
temsilcilerinin varlığıyla toplanan genel kurulda, toplantıda hazır bulunan
oyların çoğunluğu ile alınacaktır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı
takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.
3. SONUÇ
Anonim şirketlerde kar payı alma hakkı, pay sahiplerinin en temel haklarından biridir. Pay sahipleri, doğal olarak, sahip oldukları payın karşılığında en yüksek tutarda kar payı almak isterler. Ancak, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu, vazgeçilmez nitelikte olan bu hakkın kısıtlanabilmesine
imkan sağlayan, bir başka deyişle, pay sahibine daha az kar payı ödenmesi
sonucunu doğuran hükümler ihtiva etmektedir. Nitekim karın pay sahiplerine dağıtımından önce dönem net karından kanuni yedek akçe ve esas
sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçenin ayrılması zorunludur.
Bu akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.
Kar payının belirlenmesinden sonra da genel kurul ayrıca, aktiflerin yeniKASIM - ARALIK 2013
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den sağlanabilmesi için gerekliyse ve bütün pay sahiplerinin menfaatleri
dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kar
payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa, Kanunda ve esas sözleşmede
öngörülenlerden başka yedek akçe (olağanüstü yedek akçe) ayrılmasına
karar verebilir.
Bunların dışında, esas sözleşmede bazı paylara karda imtiyaz tanınmışsa, bu husus kar dağıtımında dikkate alınacaktır. Bir başka ifadeyle, imtiyaz
sağlanan paylar, diğer paylara nazaran daha fazla kar payı alacaktır. Yine,
esas sözleşmede öngörülmek şartıyla yönetim kurulu üyelerine kardan pay
(kazanç payı) ödenmesi mümkündür. Bu durum da, pay sahiplerine dağıtılacak karın azalmasına neden olacaktır. Kar payını azaltan bir diğer unsur
da intifa senetleri ile üçüncü kişilere net kara katılma hakkının sağlanmasıdır. Bu senet sahipleri, pay sahibi olmamalarına karşın kardan pay alabilecektir. Hatta dağıtılabilecek kar mevcut ise şirket karın dağıtılmamasını
karar vermiş olsa bile kurucu intifa sahipleri ile kara katılma hakkı tanıyan
intifa senedi sahiplerine kardan ödeme yapılacaktır. Görüldüğü üzere kanun koyucu, intifa senedi sahipleri için ortakların bile sahip olmadığı ayrıcalıklı bir düzenleme öngörmüştür. Bir diğer husus, kar dağıtımı için genel
kurulun karar alma zorunluluğudur. Genel kurul, kar dağıtımına ilişkin bir
karar almadıkça pay sahiplerine kardan pay ödenemeyecektir.
Durum böyle olmakla birlikte, genel kurulun kar dağıtımına/dağıtılmamasına ilişkin kararının keyfi olduğunu, kar payı alma hakkının özüne
zarar verildiğini, dolayısıyla bu kararın, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ya da dürüstlük kuralına aykırı olduğunu ileri süren pay sahipleri,
karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinde kar dağıtımıyla ilgili genel kurul kararının iptali için dava açma hakkına sahiptir. Pay sahibi ayrıca, genel kurul kararının kanundan kaynaklanan ve vazgeçilemez niteliğe sahip kar payı alma
hakkını kanunen izin verilen ölçüler dışında sınırlandırdığı veya ortadan
kaldırdığı gerekçesiyle ilgili kararın butlan olduğunun tespiti için de dava
açabilir. Bu dava, belli bir süreye tabi olmayıp, pay sahibi tarafından her
zaman açılabilir.
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