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SUNUŞ
2014 Yılının ilk günlerinde yeni umutlarla başladığımız ve cevabını aradığımız meslek mücadelemiz için geçen her gün, bizleri daha iyi olmaya, sahip
olduğumuz değerleri korumaya zorlamaktadır. Bilgiye duyulan ihtiyaç her
alanda olduğu gibi mesleğimizi icra ederken de önemini korumaktadır.
Dergimizin, bu anlamda ulaştığı kitle - barındırdığı bilgi - verdiği mesajlar; meslek camiasında duyulan ihtiyacı karşılamaya yöneliktir.
Bu sayımızdan itibaren dergimizin son kısmında yer alan pratik bilgiler
bölümümüz, Dergimizin makale kapasitesini arttırmak ve ISMMMO web
adresi mevzuat bölümünde yer aldığından tekrarlara düşmemek adına çıkarılmıştır.
121. Sayımız yine içerik olarak uluslararası uygulamaları, vergi kanunları içeriğinde güncelimizde olan konuları, sigorta ve çalışma mevzuatına
uygun karşılaştığımız sorunları içine alan hakemli ve hakemsiz makaleleri
içermektedir.
Konu başlıkları olarak sıraladığımızda değerli yazarlarımızın kaleme
aldığı makaleler;
• Yeni Avrupa Birliği Yönergesi (2013/34 EU) Kapsamında Bireysel
Finansal Tablolar;
• Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Hilenin Tespiti;
• Petrol Elde Etme Sürecinde Arama, Geliştirme ve Terk Etme Faaliyetlerinin TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi;
• Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinin Ertelenmiş Vergiler Üzerindeki Etkisi;
• Yenileme Fonu Özelinde Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışından
Kaynaklanan Muhasebe Kayıt Hataları ve Çözüm Önerileri;
• 6514 Sayılı Kanun Sonrasında Türkiye Mevzuatında İşyeri Hekimliği
• Uygulamalarının Uluslararası Hukukla Karşılaştırmalı Bir Analizi;
• Ortak Limited Şirketten Nasıl Çıkar veya Çıkarılır?;
• Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul;
• Ar-Ge Merkezi Belgesi Alınabilmesi İçin Aranan Asgari Şartlara
İlişkin Önemli Ayrıntılar
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•

Kurumlar Vergisi ve KDV Yönünden Şirketlerde Devir ve Bölünme
Halinde Taşınmaz Ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası;
• Engelliler Hangi Koşulları Yerine Getirdiklerinde Emeklilik Hakkından Yararlanabilir,
• Ücret Hesap Pusulası ve Önemi;
• Çalışma Mevzuatında Ücretsiz İzin Uygulamaları;
• Fiili Hizmet Zammı ve İtibari Hizmet Süresi;
• Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar Nedir Ve Kuruma Bildirimi Nasıl Yapılır?
Yoğun geçen iş temposu içinde daha çok bilgiye erişimin ihtiyacı olduğu
bilinciyle yeni sayımızda emeği geçen tüm yazarlarımız ile hakemlerimize
şükranlarımıza sunuyor, siz değerli okurlarımızla 122 sayıda tekrar görüşmek dileğiyle sağlık, başarı ve esenlikler diliyoruz.
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
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Meslek Mücadelesinde ‘Olmazsa Olmaz’lar
Yahya ARIKAN
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MESLEK MÜCADELESİNDE ‘OLMAZSA OLMAZ’LAR…
Mesleğin yarınlarının önündeki engel ve tuzaklar, bugün her zamankinden daha belirgin hale gelirken, sorunlara çözüm önerileri de bir o kadar
berrak. Çağdaş ve demokratik bir meslek yasasına artan ihtiyaç ise adeta
mesleğimizin “olmazsa olmaz”ı. İşte bir durum tespiti ve “talepler, çözüm
önerileri” ekseninde diğer “vazgeçilemeyecekler”…
Yahya ARIKAN1
Meslektaşımız için mesleğimizde; 25 yılda tüm zorluklarına karşın,
emekle, üretimle, omuz omuza ve her şeyden önce büyük bir özveriyle,
“ufku gören, parlak bir tablo” yaratıldığına herkes tanık. Üstelik bu
tablo; akademik, demokratik meslek mücadelemizin yolu, bugün olduğu
gibi,zaman zaman tuzaklarla, engebelerle doluyken yaratıldı. Yılmadan,
her türlü baskı ve tehditlere karşın, mesleğe sahip çıkıldı. Ancak; her yıl
Muhasebe Haftası’nı kutladığımız mart ayında da belirgin bir şekilde
gördük ki, mesleğimizdeki sorunları çözmemize, aşmamıza, birlik ve beraberliğimize bir süredir gölge düşürmeye çalışılan girişimler bizim olduğumuz kadar, meslektaşlarımızın da birincil gündemi olmuş. Gerçekten de
kimi odakların, meslektaşlarımıza, mesleğimize, kutlama yapacak şartları
oluşturmamıza sürekli engel çıkardığı artık daha yalın görülebiliyor. Bu
engeller de aslında belli. Ancak engelleri tanımlamadan önce bu engelleri
kimin önüne koyduklarının bir kez daha altının çizilmesinde fayda var.
“Hazine ile mükellef arasında köprü oluşturan, işletmelerin gelişmesinde
yol gösterici bir misyon üstlenen, işletmelerin uluslararası mecrada rekabetine ivme katan, her zaman büyük bir özveriyle çalışan” mali müşavirlerdir engellenmek istenen.Üstelik, ekonominin merkezinde olup, yüreği
ile çalışan, bugün sayıları stajyer ve büro çalışanlarıyla birlikte Türkiye
genelinde 260 bin kişilik dev bir camiaya dönüşmüşken engel çıkartılmaya çalışılmaktadır.
Gelelim engellere…
Meslekte gelişmemizi engellemeye çalışan, son dönemin başrol oyuncusu bellidir. Adı da; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu’dur. Bu kurumun varoluş sebebi, “gözetim” iken, adeta kendini
1

İSMMMO Başkanı
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meslek örgütü yerine koyarak, özellikle de gençlerimizin yarınlarını riske
atan yeni bir misyon üstlenmiştir.
MESLEĞE VERİLEN ZARARLAR
KGK’nın mesleğe ve meslektaşımıza verdiği zarardan öte Türkiye için yarattığı riskler de önemlidir. Tüm Türkiye, yarım milyonu aşkın işletme, dev
mali müşavirlik camiası “şeffaf, denetlenebilir, kayıtlı bir ekonomi” idealine kilitlenmişken, bu kurum, yayınladığı Bağımsız Denetim Yönetmeliği
ile Türkiye ekonomisinin geleceğini zora sokmuştur. Yönetmeliğin bu haliyle, Türkiye’deki firmaların gerçekten bağımsız denetiminin yapılmasının
imkanı yoktur. Bu Kurum; ayrıca meslek örgütümüzün sesine de kulak
vermemiştir. Çünkü KGK, meslek camiamızın;
• Yeni sınav yapılmaması,
• Mevcut eğitimlerin yeterli görülmesi,
• Genç meslektaşlara getirilen engellerin kaldırılması,
• Çatı örgütümüzle işbirliği,
gibi önerilerimizin tamamına sırtını dönmüştür. Oysa bu anlayışın,
Türkiye’yi getireceği yer bellidir. KGK’nın bu yaklaşımıyla, Türkiye’de
şeffaf, hesap verebilir, mali tablolar üretilemez. Hele hele yolsuzlukların
konuşulduğu bir dönemde bu kurumun yaptıkları manidardır. Biliyoruz ki
yolsuzluğun ilacı denetimdir. Bu nedenle bir an evvel; güvenlik ve yargı
dışında, tüm işletmeler, tüm şirketler, tüm yerel yönetimler, tüm siyasi
partilerde ve vakıflar denetime tabi tutulmalıdır.
TALEPLERİMİZ NE?
Meslek camiamızın KGK’dan talepleri bellidir ve ifademiz hep şudur:
• Denetim yapacak meslek mensuplarımıza, yeniden sınav zorunluluğu getirilmesin.
• Mesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi Birliğimizin kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına
müdahale etmeyin, gerekli durumlarda çatı örgütümüzle işbirliği
yapılsın.
• Unvanlar arasında ayrımcılık yapılmasın ve eşit davranılsın.
• Meslek mensubu olmayanların denetim yapmasına müsaade
edilmesin.
• TÜRMOB eğitimleri kabul edilsin.
8
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Harç, hizmet bedeli, mühür ve benzeri konularda yasal dayanağı
olmayan yet-kiler kullanmaktan vazgeçilsin, paydaşların katılımına ve denetimine açık bir yönetim tarzı sergilensin.
Gençlerin geleceği çalınmasın.
En önemlisi de; Tüm dünyada olduğu gibi, asli işi olan sadece gözetim işi yapılsın.

BEKLENTİLER
Bilindiği gibi meslektaşlarımız, çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor.
Bu anlamda, bir taraftan Maliye Bakanlığı ile ilişkilerimizde çözülmesi
gereken sorunlar bulunurken, öte yandan mesleki mevzuatla ilgili de ciddi
sıkıntılar yaşanıyor. Diğer yandan da angaryalarla boğuşuluyor. Meslek
sorunlarımızla ilgili temel taleplerimizden bu kolaylıkla anlaşılabilir. Maliye
Bakanı’nın ve bürokratlarının; ivedi olarak çözmesini istediğimiz sorunları 10 başlıkta madde madde şöyle ifade edebiliriz:
1. Ücret tarifemiz; Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulaması da dikkate
alınarak, zamana endeksli bir ücret tarifesine dönüştürülmeli ve
bağımsız denetim ücretlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
2. Müşterilerimizle yapılan sözleşmeler;
Damga Vergisi’nden
istisna edilmelidir.
3. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV yüzde 18’den yüzde 8’e
indirilmelidir.
4. Tahsil etmediğimiz gelirin, KDV’sini ödemek istemiyoruz. Bu
nedenle KDV’yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.
5. Müşterileri ücretlerimizin tahsilatı, banka aracılığı ile yapılmasızorunlu hale getirilmelidir.
6. Meslektaşın ağır hastalığı ve ölümü, mücbir sebeb sayılmalıdır.
7. Serbest meslek yıpranma indirimi, yani beyin amortismanı
uygulaması getirilmelidir.
8. Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir.
9. Serbest meslek giderleri yeniden düzenlenmelidir.
10. Beyan sürelerini düzeltiniz ve de angaryaları kaldırınız.
TEMEL GEREKLİLİKLER
Bu çerçevede, bugün artık bir şeyin çok daha iyi anlaşıldığını da görmek
OCAK - ŞUBAT 2014
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mümkün. Çağdaş ve demokratik bir meslek yasasına her zamankinden
daha büyük bir ihtiyaç vardır. Çünkü uzun süredir devam etmekte olan bakanlık vesayeti bitmek bilmiyor. Aynı şekilde; çatı örgütümüz TÜRMOB’un
yönetiminde, temsilde büyük haksızlık oluşturan, 90 bin kişiyi 4 kişi, 4 bin
kişiyi 5 kişiyle temsil eden tamamiyle antidemokratik olan, 5’e 4 uygulaması
bir türlü sonlandırılamıyor. Yani; vesayetin ve antidemokratik maddelerin
kalktığı, dünya ile entegre olacak çağdaş bir meslek yasası artık zorunlu.
Bunun için meslek örgütleri diyalogtan hiç kaçmadı. Ancak görüldü ki, bu
sürecin de sonu geliyor. Artık haklı taleplere yanıt verilmesinden başka
çare yok. Özellikle TBMM’nin, mesleğimizle ilgili yasal düzenlemeleri
görüşlerimizi alarak yapması şart. İşbirliği için ise kapılarımız sonuna kadar açık. Şu asla unutulmamalı! Akademik demokratik bir meslek örgütü
olarak, hukuk içinde, demokratik tepkimiz sonuna kadar kullanılacak ve
haklar mutlaka savunulacak. Meslektaşlarımın sorunlara destek vermesiyle bunlara çözüm getirilme sürecinin hızlanacağı ise tartışılamaz.
Son söz olarak; Artık yetkililer bu çağrılarımıza duyarsız kalmamalı,
sorunlarımızı çözmeli, TÜRMOB ve Oda’larımızla işbirliği yapmalıdır.

10
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DEPARTMANINDA YAPILAN BİR HİLENİN TESPİTİ: VAKA ANALİZİ
CASE STUDY: DETECTION OF FRAUD IN FOOD AND BEVERAGE
DEPARTMENTS IN HOSPITALITY
Yrd.Doç.Dr. Ercüment OKUTMUŞ1
Doç.Dr. Süleyman UYAR2
Öz
Günümüzde işletmelerin çok fazla büyümeleri, işlet me içi ve dışı organizasyonların yapısının karmaşıklaşması, rekabetin artması, globalleşmenin getirdiği
uluslararası faaliyetler ve konjonktürel dalgalanmalar çeşitli hata ve hileleri de beraberinde getirmektedir. Söz konusu hata ve hilelerin tespit edilmesi ve bir daha
çıkmayacak şekilde gereken iç kontrol sistemlerinin kurulması bir zorunluluk haline gelmektedir. Özellikle yiyecek içecek operasyonlarının çok önemli olduğu konaklama işletmelerinde hata ve hileler daha çok bu departmandan kaynaklanmakta
ve büyük rakamlara ulaşabilmektedir.
Bu çalışmada Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren bir konaklama işletmesinde yiyecek maliyetlerinde yapılan bir hile örnek vaka olarak analiz edilmiştir.
Çalışmada analitik inceleme tekniği ile tespit edilen bir hilenin, hangi yöntem ile
bulunduğu anlatılmış, hilenin parasal etkisi hesaplanmış ve yönetsel rapor haline
getirilmiştir. Hilenin hangi risk faktörlerini barındırdığı ve nasıl yapıldığı anlatıldıktan sonra bu tarz hilelerin bir daha yaşanmaması için uygulanması gereken iç
kontrol prosedürlerinden örnekler verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Konaklama İşletmeleri, Yiyecek Maliyetleri, Hile, Hile
Denetimi, İç Kontrol Sistemi
Abstract
Amazing growth of today’s firms in size, complexity of internal and external organization structure of firms, increasing competition, international
activities and cyclical fluctuation which came with globalization are brings
errors and fraud with it. Detection of these errors and frauds, after those
establishing internal control systems, which will prevent the occurrence
of same mistakes, and frauds in the future is becoming a necessity. Espe1 Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi
2 Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi
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cially hospitality businesses give high importance to foods and beverages
are suffer from errors and frauds in this particular department and this can
reach large numbers.
In this article, a fraud of food costs in a hospitality business, which is established in Cappadocia region, is analyzed as a case study. Fraud found by
using analytical procedures then fiscal impact of fraud is calculated and turned
into managerial report. After explaining what kind of risk factors this fraud is
including and how it has happened, examples of internal procedures have been
given in order to prevent these kinds of frauds.
Keywords: Hospitality Industry, Food Costs, Fraud, Fraud Auditing, Internal Control System
1. GIRIŞ
Eski mısırda şimdiki muhasebecilerin ataları, kendini tanrı olarak gören
firavunların muhasebe kayıtlarını tutuyorlar; buğday, arpa, hububat, altın
ve diğer varlıkları kayıt altına alıyorlardı. Bazı çalışanlar bu varlıkların
cazibesine kapılarak, hırsızlık yapmışlardır. Bunun üzerine birbirlerinden
bağımsız iki ayrı muhasebeci aynı kayıtları tutmaya başlamış ve belli dönemlerde yapılan kayıtlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
fiili durum ile kaydi durum arasında fark çıkarsa her iki muhasebeci de
öldürülmekteydi. Bu uygulama ile günümüzdeki iç kontrol sisteminin ilk
temelleri atılmıştır (Bozkurt, 2011, 5).
Çalışanlar tarafından yapılabilecek hileler her işletmede yaşanabilir.
Çünkü yapılan araştırmalar çalışanların yüzde 85’inin hile eğilimli olduğunu göstermektedir. Yapılan bir genellemeye göre; çalışanların yüzde 10’u
her durumda hile yapar. Yüzde 15’i hiçbir zaman hile yapmaz. Yüze 75’i
de fırsatını bulursa hile yapar (Bozkurt, 2011, 47). ACFE tarafından 2010
yılında yayınlanan bir rapora göre hile ve usulsüzlükler nedeniyle şirketler
her yıl yaklaşık gelirlerinin % 5’ini kaybetmekte, dünyada yaklaşık 3 milyar dolardan daha fazla finansal zarara uğramaktadırlar. Hileler genellikle
varlıkların kötüye kullanılması (% 70), haksız edinim (% 25) ve finansal
tablo hilesi (% 5) şeklinde gerçekleşmektedir (Terzi, 2013, 53). İşletmenin
çalışanları tarafından yapılabilecek başlıca hile alanları; nakit, stok ve duran varlık hırsızlığı, zimmete para geçirme, rüşvet, ödeme, satın alma ve
satış hileleri ile belge hileleridir. Bu bağlamda işletmeler çalışanlar tarafından yapılabilecek hileler konusunda dikkatli olmalıdırlar.
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Aile işletmelerinde yaşanan, çoğunlukla ortaya çıkmayan, ortaya çıksa bile
hukuki süreçlere aktarılamayan ciddi boyutlarda hileli işlem gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye açısından hileli işlemler ve tespit sonrası aksiyon
planlamasını geciktiren en önemli faktör işletmelerin ağırlıklı olarak aile şirketi olmasıdır. Özellikle hileli işlemlerin hukuki süreçlere aktarılamamasının
en önemli gerekçesi faaliyetlerin kayıt dışı yürütülmesidir. Hileye maruz kalan
taraf hem hileli işlemi ispat edememekte hem de hilekarın “işletme sırlarını”
kamu otoritesiyle paylaşma tehdidiyle karşılaşmaktadır (Pehlivanlı, 2011).
Türkiye ekonomisinde sağladığı katma değer açısından en büyük sektörlerden birisi turizmdir. Turizm sektöründe konaklama işletmeleri faaliyet
gösterdikleri alan itibariyle hata ve hileye daha fazla maruz kalabilecek işletmelerdir. Özellikle yiyecek ve içecek maliyetlerinin kontrolü önemli bir
alan oluşturur. Çalışmanın vaka analizi kısmında detaylı açıklandığı üzere
bu çalışmada yiyecek maliyetlerindeki hileler hile türü olarak varlıkları
kötüye kullanma kabul edilmiştir.
2. HILE KAVRAMI VE HILE ÜÇGENI
Herhangi bir varlığı sahibinin izni olmaksızın ondan almanın iki yolu
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi zor kullanmaktır. Bu durumda fiziksel
güç kullanılmış ve soygun yapılmış olur. Bu tür bir eylem şiddet içerdiğinden aynı zamanda kamuoyunda çabuk duyulacaktır. Dolayısıyla yapılma
sıklığı çok yaygın değildir. Diğer bir yol ise hiledir. Hile başkalarının aldatılması veya zor kullanılması yoluyla kişinin kendisine kişisel menfaat
sağlaması veya başkasını zarara uğratmasıdır (Bozkurt, 2009, 60). En kısa
anlatımıyla hile mali tablolarda yapılan aldatma ve kasıtlı yanlışlık olarak
tanımlanabilir. Başka bir ifade ile hile, kişisel menfaat sağlamak amacıyla
kasti olarak aldatma yapmaktır. Hata bilmeden yapılan yanlışlık iken hile
bilerek yapılan yanlışlık anlamındadır. Hile tanımına göre aşağıdaki varsayımlar yapılabilir (Çıtak, 2009, 16);
• Hilede daima kasıt unsuru vardır,
• Hileyi yapan kendisine menfaat sağlamaktadır,
• Her türlü hile durumunda işletme zarar görür,
• Hile gizli olarak yapılan bir faaliyettir,
• Genellikle kurban aldatılır.
Hile yapan kişileri; ilk kez hile yapanlar, sürekli hile yapanlar ve organize
suç örgütleri olarak üç şekilde sınıflandırmak mümkündür. İlk kez hile yapan
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kişiler dürüst insanlardır ancak bazı nedenlerle daha sonradan hile yapmaya
başlamışlardır. Sürekli hile yapanlar ise bunu alışkanlık haline getirmişlerdir.
Bunun nedeni bir kez hile yaptıktan sonra yakalanmamış olmalarıdır. Organize şekilde yapılan hilelerde genellikle hile fırsatları değerlendirilmektedir.
Bir işletmede çalışanlar başta olmak üzere birçok tarafça hile yapılabilir. Bu
hilelerden en önemlileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Şekil 1: İşletme Odaklı Hile Türleri

(Bozkurt, 2011, 14).

Hile eylemi varlıkları kötüye kullanma ve hileli finansal raporlama şeklinde ortaya çıkar. (Bayou ve Reinstein, 2001: 392). 240 numaralı Uluslararası Denetim
Standardında (UDS) da Bağımsız Denetçilerin Hileye İlişkin Sorumlulukları anlatılmıştır. Bu standarda göre hile, hileli finansal raporlama ve varlıkları kötüye
kullanma olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır (IFAC, 2013).
Hileli finansal raporlama finansal tabloların maskelenmesi yoluyla bir işletmenin
finansal durumunun olduğundan farklı gösterilmesidir. Bu tür hilelerde işletmenin
finansal durumu çoğu zaman olduğundan daha iyi gösterilir. Finansal durumun
olduğundan daha kötü gösterilmesi uygulaması pek yaygın değildir. Bunun bir
nedeni böyle bir yolla kişisel menfaat sağlamanın son derece zor olmasıdır.
İşletmenin üst yönetimi tarafından yapılan hileli finansal raporlamada amaç,
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bu yolla dolaylı olarak menfaat sağlamaktır. Bu süreçte genellikle iç kontrol
sistemi ihmal edilmekte, çeşitli bilgiler gizlenmekte, kayıtlar ve belgeler tahrif
edilmekte, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenebilmektedir. Hileli finansal raporlama muhasebe tahminlerinin kasti olarak değiştirilmesi, şarta bağlı borçlar, gelir veya giderin dönemler arasında kaydırılması,
şüpheli alacak uygulaması ve şirketler arasında varlıkların satılması şeklinde
ortaya çıkmaktadır (Çıtak, 2009, 18).
Varlıkların kötüye kullanılması şeklinde ortaya çıkan hileler daha çok işletmenin
çalışanları tarafından yapılır. İşletmenin aktifinde yer alan varlıkların birçoğu çalınmaya ve dolayısıyla hileye müsaittir. Bazı hileler tutar olarak önemsiz olabilirler
ancak hırsızlık küçük bile olsa zamanla boyutu artabilir. Varlıkları kötüye kullanma yoluyla yapılabilecek hileler; varlıkları zimmete geçirme, sabit varlıkların ve
stokların çalınması, bilgisayar bilgilerinin çalınması, fiktif ödeme yapılması, rüşvet
alınması ve varlıkların kişisel amaçlar için kullanılması vb. şekilde ortaya çıkabilir. Gerek varlıkları kötüye kullanmada ve gerekse hileli finansal raporlamada bir
hilenin gerçekleşmesi için üç koşulun varlığı gerekmektedir. Bu koşullar; teşvik/
baskılar, fırsatlar ve davranış/bahaneler olup söz konusu koşullar hile üçgeni olarak
adlandırılır. Hile üçgeni şekil 2’deki gibi sembolize edilebilir.

Şekil 2: Hile Üçgeni

(Cömert, Uzay, Selimoğlu ve Uyar, 2013, 66).
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Teşvik ve baskılar temel hile faktörüdür. Bir çalışanın borçlarının yüksek olması, kendisine ulaşılması güç hedeflerin verilmesi, uyuşturucu ve
kumar bağımlılığı gibi faktörler çalışan üzerinde baskı oluştururken; maaş
sisteminin prime dayalı olması, hisse bazlı ödemeler, finansal başarılara
dayalı terfiler ve kazançlar, para hırsı, güzel yaşam isteği, kişisel itibarın
arttırılmak istenmesi çalışanı hileye teşvik edebilir.
Çalışanların yukarıdaki gerekçelerle her durumda hile yapma eğilimi
olabilir. Ancak hilenin varlığı için ikinci risk faktörü fırsatlardır. Eğer çalışanlara hile için fırsatlar da sunuluyorsa veya başka bir ifade ile teşvik ve
baskılar nedeniyle ortaya çıkan hile risk faktörlerine uygun birer karşılık
verilemiyorsa çalışanın hile yapmasına fırsat verilmiş olur. Hile konusundaki başlıca fırsat riski iç kontrol sisteminin olmaması veya etkin çalışmamasıdır. Bu aynı zamanda kontrol riskini beraberinde getirir. Özellikle
bu aşamada görevlerin ayrılığı, fiziki kontroller ve yetki kontrolleri ile etkin bir iç kontrol mekanizması oluşturulmalıdır. Bu konuda COSO’nun iç
kontrol modelinden yararlanılabilir. Yapılan araştırmalar hilelerin büyük
bir kısmının iç kontrol sistemi tarafından tespit edilebileceğini göstermektedir (Arens, Elder ve Beasley, 2012, 357).
Hilenin üçüncü ayağı davranış ve bahanelerdir. Bu aynı zamanda hilede haklı gösterme unsurlarıdır. Çalışanlar yapmış oldukları hile sonrası
mutlaka bir bahane ile kendini savunacaklardır. Örneğin ilk akla gelen bahaneler; “aşırı borçlarım vardı”, “yapmak zorundaydım”, “borç olarak almıştım”, “ilerde geri iade edecektim”, “yakında söyleyecektim”, “hakkım
olanı aldım”, “iyi bir amaç için yaptım”, vb. şeklinde sıralanabilir.
3. HILENIN TESPITINDE KULLANILACAK TEKNIKLER VE
LITERATÜR ARAŞTIRMASI
Hataya göre hilenin tespiti oldukça zordur. Çünkü hileyi yapan kişi işlemi bilerek yaptığından aynı şekilde işlemin tespit edilememesi için gereken alternatif yolları da düşünmüş olmaktadır. Hilenin ortaya çıkarılmasının zorluğu araştırmacıları yeni yöntemler geliştirmeye sevk etmektedir.
Özellikle hilenin varlığını daha en baştan anlayabilmek ve tahribatını büyük boyutlara ulaşmadan önleyebilmek için hileyle mücadelede geliştirilmiş “proaktif metotlar” ciddi önem kazanmıştır (Çatıkkaş ve Çalış, 2010,
156). Hile eyleminin özellikle başlangıç aşamasında somut kanıtların elde
edilmesi oldukça zordur. Bunun nedeni hile net bir şekilde ortada değildir
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sadece hilenin varlığına işaret eden belirtiler, kırmızı bayraklar ve izler
bulunabilir (Bozkurt, 2009, 130). Hileyi tespit çalışmalarında en dikkati
çeken yaklaşım kırmızı bayraktır. Yapılan birçok çalışma bu yaklaşımla
hileli işlemlerin ortaya çıkartılabileceğini ortaya koymaktadır. (Bierstaker
vd., 2006: 522). Bilgisayar teknolojisi, denetçilere otomatikleştirilmiş iş
ortamının incelenmesinde yeni teknikler sunmaktadır. Bu süreçte; trend
analizi, oran analizi, karşılaştırmalı analiz, veri madenciliği. Sürekli denetim, ihbar hatları (denetimde fısıltı) ve Benford Yasası gibi tekniklerden
yararlanılabilir. Bu yaklaşımlar sadece hilenin ortaya çıkartılmasında değil caydırıcı etkisi nedeniyle hilelerin önlenmesi aşamasında da kullanılır
(Altıntaş, 2010, 152); (Özkul ve Özdemir, 2011, 108); (Abdioğlu, 2007,
122). Hile denetimi sürecinde soruşturma tekniği olarak; işletmenin geçmişi araştırılmalı, bireysel geçmiş incelenmeli, aile, arkadaş ve sosyal grup
araştırılmalı, gözetim yapılmalı, sayısal veri analizi yapılmalı, tanıklar ve
şüphelilerle mülakat uygulanmalı, müşterilerden ve tedarikçilerden teyit
sağlanmalıdır (Pehlivanlı, 2011, 68).
Hilenin tespit edilebilmesi için olmazsa olmaz unsur denetçinin mesleki
şüphecilik içinde hareket etmesidir. Bu süreçte ani işyeri ziyaretleri yapılabilir, kasa ve stok sayımı yapılabilir, uygulanan denetim teknikleri değiştirilebilir, çalışanlar ve yönetim ile görüşmeler yapılabilir, doğrulama yapılabilir,
karşıt inceleme ve mutabakat yapılabilir, yaşam tarzı araştırması yapılabilir
ve diğer çalışanların görüşlerinden (ihbar, denetimde fısıltı) faydalanılabilir.
Bir hile yapıldığında hile yapan kişilerde davranış bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Hile yapan çalışanlarda genelde hile sonrası; uykusuzluk, alkol,
sigara ve içki tüketiminde artış, sinirlilik, şüphecilik, işini kaybetme korkusu, alınganlık, psikologa gitme ve sabit fikirlilik gibi davranış bozuklukları
gerçekleşmektedir (Bozkurt, 2011, 88). Ayrıca, hile yapan kişilerde; kuru ağız
belirtileri göstermek, yutkunmak, dudaklarını yalamak, sürekli boğazlarını temizlemek, heyecanlı olmak, terlemek, yüzü kızarmak, göz temasından kaçınmak, ağız ve elleri kalem ve kağıt gibi şeylerle kapatmak, sürekli bacaklarını
sallamak, bacak bacak üstüne atmak, kollarını çapraz kavuşturmak, sorulan
sorulara gereksiz ayrıntıda cevap vermek ve yapılan görüşmeyi bitirmek istememek gibi belirtiler görülebilir (Arens, Elder ve Beasley, 2012, 358). Tipik
olarak hile yapan çalışanlar genellikle işe erken gelip geç giderler. İşin bitmediğini bahane edip geç saate kadar çalışırlar. İzne çıkma eğilimde değillerdir.
Gerekirse yıllarca izne çıkmazlar.
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İşletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin var olması, çalışanlarının işletmenin belirlemiş olduğu amaçlar doğrultusunda ne ölçüde etkin rol oynadıklarını tespit etme imkanı tanımaktadır. Ayrıca iç kontrol sistemi vasıtasıyla finansal ve finansal olmayan işlemlerden sorumlu olanların açık bir
şekilde tanımlanması şeffaflık, eşitlik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk
ilkeleri uyarınca işletmede kurumsal yönetimin yerleşmesini kolaylaştırmaktadır (Atmaca, 2012, 198). İç kontrol sistemi, konaklama işletmelerinde diğer işletmelere nazaran daha fazla önem taşımaktadır. Konaklama
işletmeleri, emek yoğun olmaları, çok fazla sayıda personel istihdam etmeleri, parasal işlemlerin yoğunluğu, birim fiyatı çok yüksek olan ürünlerin
bulunması gibi nedenlerle etkin bir iç kontrol sistemine sahip olması gereken işletmelerdir. Ömürbek ve Altay (2011, 400) tarafından beş yıldızlı otel
işletmelerinde yapılan bir çalışmada, etkin bir iç kontrol sisteminin uygulanmasıyla turizm işletmelerinin yiyecek ve içecek bölümlerinde olası bir
maliyet artışının önüne geçilebileceği sonucuna ulaşmışlardır. (Hatunoğlu,
Koca ve Kıllı, 2012, 187). Benzer şekilde Gönen ve Ergun (2008) tarafından yapılan bir çalışmaya göre İzmir’de faaliyet gösteren beş yıldızlı bir
konaklama işletmesinin yiyecek içecek bölümlerinde iç kontrol sisteminin
etkinliği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; uzmanlık alanlarına
göre personele görev dağılımı yapılması, standart reçetelerin uygulanması, menü planlamasının yapılması ve standart porsiyonların belirlenmesi iç
kontrol sisteminin etkinliğini artırmaktadır (Gönen ve Ergun, 2008, 201).
4. KONAKLAMA İŞLETMELERINDE YIYECEK MALIYETLERINDE YAPILAN HILELER KONUSUNDA VAKA ANALIZI
4.1.Konaklama İşletmelerinde Yiyecek Maliyetleri
Konaklama işletmelerinde yiyecek üretim süreci hata ve hileye oldukça
müsaittir. Yiyeceklerin üretimi sürecinde hatalı ve hileli davranışlar üretim
maliyetlerini yükselterek karlılığın azalmasına neden olabilir. Bu bağlamda yiyecek ve içecek maliyetlerinde yaşanabilecek hileleri önlemek için
özellikle mutfak bölümünün iç kontrol sistemi oluşturulurken aşağıdaki
hususlar dikkate alınmalıdır (Gönen ve Ergun, 2008, 190-197):
• Mutfaklarda üretimi rahatlıkla sağlayacak havalandırma, aydınlatma, ısı, araç- gereç, makine ve tüm uygun fiziksel koşullar bulunmalıdır.
• Yiyecek bölümünün merkezi durumunda olan mutfaklarda personel
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arasında belirli uzmanlık alanlarına göre görev dağılımı yapılmalıdır.
Menü planlamasının yapılması iç kontrol açısından önemli olup
standart reçeteler yemek üretiminin kontrol altına alınmasında en etkili araçlardan birisidir. Ayrıca standart porsiyon büyüklüğü, standart
reçetelere sadık kalınıp kalınmadığının denetlenmesini sağlar.
Mutfakta, yiyeceğin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında ya da yanlış üretim sonucunda meydana gelebilecek firelerin izlendiği bir kayıt sistemi bulunmalıdır.
Personelin yeme ve içme alışkanlıkları izlenmelidir.

4.2. Vaka Analizi Yapılan Konaklama İşletmesi Hakkında Bilgi
Hile denetimi yapılan konaklama işletmesi Kapadokya bölgesinde kurulmuş olup, bir kral dairesi, bir deluxe oda, iki aile süiti, dört superior süit
ve 31 adet standart oda olmak üzere toplam 39 oda ile faaliyet göstermektedir. Otel, geçmişi 5.000 yıla dayanan mağaraların dokusu bozulmadan
restorasyonu sonucu oluşmuştur. Mağara odaların özelliği, içlerinin yazları
serin, kışları sıcak olmasıdır. “Tüf “ adı verilen volkanik kayalar, sıcaklığı
tüm yıl boyunca 17 ila 20 derece arasında tutan bir doğal yalıtıma sahiptir. Otelin çok yakın çevresinde devlete ait bir kilise mevcut olup ziyarete
açıktır. Arkeolojik verilere göre civardaki mağaralar 1.000 yıl öncesine kadar Hıristiyan rahipler tarafından kullanılmıştır. Mağaralardan bazıları o
dönemdeki rahiplerin inzivaya çekildikleri hücrelerdir.
Butik otel konseptine sahip işletme yarım pansiyon ve oda kahvaltı sistemleri ile çalışmaktadır. İşletme aynı zamanda ödüllü bir alacarte restorana sahiptir. Ağırlıklı olarak gelir düzeyi yüksek, kültür ve inanç turizmine yönelik
faaliyetler için yöreye gelen Amerikalı, Avrupalı ve Japon misafir portföyüne sahiptir. Otel Avrupa’nın en iyi otelleri arasında gösterilmekte, ulusal ve
uluslar arası birçok ödülü bulunmaktadır. Frommer`s, Lonely Planet, Mer
Noire TURQUIE De L’ouest gibi uluslararası seyahat ve gezi dergilerinde
en çok tavsiye edilen oteller sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır.
4.3.Hile Denetimi Uygulaması ve Vakanın Detayı
Hilenin soruşturulması aşamasında soruşturmayı yürütecek kişi veya kişilerin cevaplaması gereken bazı önemli sorular vardır. Bu sorulara: Temel
hile vakası nedir? Hile nasıl gizlenmiştir? Hile işletme içinden ve dışından
kimleri kapsamaktadır? Suçu işleyenler bu konuda uzman mıdır? Hile hanOCAK - ŞUBAT 2014
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gi aşamadadır? Hile neden meydana gelmiştir? Hile hangi sıklıkla meydana gelmektedir? Hangi belgeler ve kayıtlar kanıt olarak kullanılabilir?
Hilenin işletmeye verdiği zarar parasal olarak ne kadardır? Hileyi yapan
kişi finansal kazanımlarını nasıl elde etmiştir? Soruşturmanın gizliliği hangi derecede olmalıdır? örnek gösterilebilir (Özkul ve Özdemir, 2011, 139142). Bu sorular çalışmaya konu vaka için de cevaplanmaya çalışılmıştır.
Temel Hile Vakası Nedir: Otelde aşçıbaşı olarak görev yapan kişinin et
stokları üzerinden varlıkları kötüye kullanmasıdır. Aşçıbaşı söz konusu
hile olayını teyit etmiştir.
Hile Nasıl Gizlenmiştir: Otel yönetiminin hileyi yapan kişiye güvenmesi
ve gereken iç kontrol sistemini yeterli şekilde kurmaması nedeniyle kişi
gelen etleri teslim alırken eksik teslim almıştır. Aslında alınmayan et alınmış gibi gösterilmiş, et fiyatı olduğundan daha yüksek gösterilerek fazladan ödeme yapılmasına neden olunmuştur.
Hile İşletme İçinden ve Dışından Kimleri Kapsamaktadır: Hile işlemi işletme içinden aşçıbaşıyı ve işletme dışından da et satan işletmeyi kapsamaktadır.
Hile Neden Meydana Gelmiştir: İşletme sahibinden ve çalışanlarından
edinilen bilgiye göre hileyi yapan aşçıbaşı borçları çok olan, yaşam tarzı
olarak lükse ve gece yaşamına düşkün birisidir. Aşçıbaşı aynı anda ev ve
araba kredisi kullanmıştır. Kredilerin taksit tutarı aşçının maaşının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu durum çalışan üzerinde hile üçgeninde
bahsi geçen baskı unsurunu oluşturmaktadır. İşletmenin mevcut iç kontrol sisteminin eksiklikleri de çalışana hile fırsatı sunmuştur. Fırsat unsuru
bilindiği gibi hile üçgeninde ikinci ayaktır. Hile üçgeninde üçüncü ayak
olan davranış ve bahaneler unsuru için aşçıbaşı işletmeye verdiği emeğinin
karşılığını alamadığını, lüks yaşamın kendisinin de hakkı olduğunu, aşırı
kredi borçları olduğunu ve bunları kapatmak için hileye başvurduğunu düşünerek kendisini vicdanen rahatlatmıştır.
Hile Hangi Sıklıkla Meydana Gelmektedir: 2013 yılı içinde Ocak-Temmuz döneminde her et teslimatında gerçekleşmiştir.
Hangi Belgeler ve Kayıtlar Kanıt Olarak Kullanılabilir: Mal teslim fişleri, denetçiler tarafından yapılan stok sayım listeleri, faturalar, ödeme emirleri, standart
reçeteler, menü planları ve mutfak satışları vb. kanıt olarak kullanılabilir.
Hilenin İşletmeye Verdiği Zarar Parasal Olarak Ne Kadardır: 12.563
TL’dir.
Hileyi Yapan Kişi Finansal Kazanımlarını Nasıl Elde Etmiştir: Et teda44
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rikçisi ile aşçıbaşı arasında aradaki farkın karşılıklı pay edildiği tahmin
edilmektedir.
Hileyi Yapan Kişi İçin Hangi Müeyyideler Yapılmıştır: Herhangi bir tazminat ödenmeksizin işletme yönetimi tarafından iş akdi sonlandırılmıştır.
Ancak üçüncü bir tarafın finansal durumuna zarar vermediğinden söz konusu işlem adli boyuta taşınmamıştır.
Vaka analizi yapılan işletmede mutfak bölümünün iç kontrol sistemi değerlendirilirken aşağıdaki hususlar dikkatimizi çekmiştir.
•
Mutfak bölümü çalışanları için iş analizlerinin yapıldığı ve çalışanların görev tanımlarının var olduğu görülmüştür.
• Mutfak bölümünün uluslararası standartta fiziksel şartları taşıdığı,
restoran ve banket mutfaklarının ayrılmadığı tespit edilmiştir.
•
Otelde menü planlaması yapılmış olup menülerin standart reçeteleri
çıkarılmış ve maliyet kontrolleri yapılmıştır. Zaman zaman standart
malzeme miktarı ile fiilen tüketilen malzeme miktarı karşılaştırılmaktadır. Zaman zaman ay sonunda tüketim raporları kontrolü yapılmaktadır. Oluşan fireler bir kayıt sistemi ile izlenmemektedir.
• Otelde, personel tabldot usulü yemek yemekte ve onlar için ayrı
malzeme kullanılmaktadır. Personelin yemek saatleri dışında yemek
yemesine izin verilmemektedir. Personel otele giriş ve çıkışlarda hırsızlığa karşı aranmaktadır.
İşletme 2013 Temmuz ayında iç denetim talebi ile başvuru yapmıştır.
Tarafımızdan iç denetim kapsamında işletmenin mali denetimini ve faaliyet denetimini yapmamız istenmiştir. Yapılan ön analitik incelemeye göre
2012 ve 2013 yılının ilk 7 ayı karşılaştırıldığında konaklayan müşteri sayısı birbirine çok yakın olmasına rağmen et kullanım miktarlarında olumsuz
yönde önemli farklılıklar tespit edilmiştir. 2012 yılının ilk 7 ayında toplam
7.345 kişi konaklamış iken 2013 yılının aynı döneminde bu sayı 7.115 kişi
olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemde 2013 yılında 1.107 porsiyon, 2012
yılında ise 1.073 porsiyon kırmızı et ile ilgili yiyecek satılmıştır. 2012 yılının ilk 7 ayında kırmızı et kullanım tutarı 11.083 TL iken 2013 yılının aynı
döneminde bu tutar 29.403 TL’dir. Ortalama konaklama miktarı ve ortalama satılan porsiyonlar birbirine çok yakın rakamlar iken aynı dönemde
2013 yılındaki kırmızı et tüketimi oranı bir önceki yılın neredeyse iki katı
olarak gerçekleşmiştir. Bu durum kırmızı et tüketiminde bir yanlışlık (hata
veya hile) olabileceği izlenimini uyandırmıştır.
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Bu bulgulardan hareketle yiyecek içecek departmanındaki denetim derinleştirilmiştir. Konuyla ilgili görüşmeler ve detaylı soruşturmalar yapılmış
ilk olarak aşçıbaşı ile görüşülmüştür. Görüşmede aşçıbaşı ile öncelikle sıcak bir ilişki kurulmaya çalışılmış ve et miktarındaki olağanüstü artışla ilgili herhangi bir durum kendisine aktarılmamıştır. Yapılan görüşmede aşçıbaşının çok gergin ve mutsuz olduğu gözlemlenmiştir. Görüşmede aşçıbaşının
şu ifadeleri dikkatimizi çekmiş ve kayıt altına alınmıştır; “herkes benim işime
karışıyor, satın almayı aşçıbaşı yapmalıdır, onlar etin iyisini bilemiyorlar, etin
iyisini ben bilirim, ben yörenin en iyi aşçısıyım, aslında bu işletmede çalışmasam benimle çalışmak isteyen birçok işletme var”.
Satın alma sorumlusu ile yapılan görüşmede ise aşçıbaşının ısrarla malzemeleri kendisinin almak istediği belirtilmiştir. Satın alma sorumlusu
alım yaptığı zaman aşçıbaşı tarafından alınan malzemeler beğenilmeyerek
sorun çıkartılmış ve aşçıbaşının istediği kasaptan alım yapılmaya devam
edilmiştir. Satın almada dikkati çeken bir başka konu etin alım fiyatının
35 TL olmasıdır. Yine satın alma sorumlusundan öğrenildiğine göre toptan
kırmızı et alım fiyatları ilgili yörede 24 TL’dir. Aynı tarihte yapılan incelemede başka bölgelerde de toptan et alımının yaklaşık benzeri bir fiyat
olduğu tespit edilmiştir. Sorumluların aşçı başına yönelttiği “eti neden bu
kadar pahalı alıyoruz?” sorusuna aşçıbaşının verdiği “onlar kalitesiz et”
cevabı dikkat çekicidir. Departmanının diğer çalışanları ile yapılan görüşmelerde yetkilerinin çok sınırlı olduğu ve herhangi bir kontrolün aşçıbaşı
tarafından kendilerine verilmediği ifade edilmiştir.
İşletme sahibi ile yapılan bir ara toplantıda et miktarındaki olağanüstü artış, et fiyatının yüksekliği ve kontroldeki eksiklikler ile aşçıbaşının davranışları anlatılmış ve olası bir hileden bahsedilmiştir. İşletme sahibi de bu
durumdan şüphelendiğini, aşçıbaşının maaşının yaklaşık yüzde 75’i kadar
banka kredisi (ev ve araba) taksidi ödediğini öğrendiğini beyan etmiştir.
Aşçıbaşı yardımcısının ifadeleri de aşçıbaşının lüks bir yaşam sürdüğü ve
gece yaşamına düşkün olduğu şeklindedir.
Bu bilgiler ışığında stoktaki açık ile ilgili aşçıbaşı ile ikinci bir görüşme
yapılmıştır. Aşçıbaşına açığın sebebi sorulduğunda açık olan et miktarının
personel tarafından tüketildiğini ifade etmiştir. Ancak yapılan incelemede personelin tabldot yemek yediği ve ayrıca personel için ayrı et alımı
yapıldığı tespit edilmiştir. Aşçıbaşı et miktarındaki açığın bir diğer nedeninin yüzde 40-45 oranındaki fire olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda
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milli baş aşçı olan Akdeniz Altın Kepçe Aşçılar Derneği Başkanı ile yapılan görüşmede etlerde pişirilme anında yüzde 20 oranında gramajında bir
azalma olacağı ve değer kaybedeceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktadan
hareketle fireler dahil olmak üzere yapılan hesaplamada açıklanamayan
418,77 kg olumsuz fark tespit edilmiştir. Durum yönetime rapor edilmiştir.
İşletme sahibi, avukatı ile görüşerek adli işlem başlatma kararı almıştır.
Süreç içinde işletme sahibi aşçıbaşı ile bir görüşme yapmış, görüşmede
aşçıbaşı konuya ilişkin bir açıklama yapamamış ve hileyi kabul etmiştir.
Bunun üzerine işletme sahibi aşçıbaşının kıdem ve ihbar tazminatını almadan işletmeden ayrılmasını talep etmiş, aksi takdirde adli işlemleri devam
ettireceğini ifade etmiştir. Aşçıbaşı bu koşulu kabul ederek ihbar, kıdem
ve yıllık izin ücretlerinin elden aldığına dair bir belge imzalamış ve iş akdi
feshedilmiştir.
Uygulanan Yöntem: Araştırmada aşağıda sıralanan işlemler gerçekleştirilmiştir:
Adisyonlara Göre Yiyecek Ürünleri Menü Satış Miktarlarının Tespit
Edilmesi: İlgili dönem için restorantta kırmızı et ile yapılan yiyecek ürünlerinin menü satış miktarları adisyonlardan sayılarak elde edilmiştir. Buna
göre kırmızı et kullanılan (satılan) toplam yiyecek ürünü sayısı 2.107 adettir.
Satılan yiyecek ürünlerinin detayı tablo 2’de gösterilmektedir.
Standart Kullanılması Gereken Kırmızı Et Miktarlarının Tespit Edilmesi: Standart kullanılması gereken kırmızı et miktarı otelin aşçısının hazırladığı
standart reçetelerden elde edilmiştir. Bu reçeteler işletmenin kabul ettiği standart reçetelerdir. Restorantta sunulan yiyecek ürünlerinde kullanılan standart
kırmızı et miktarları birim olarak tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo 2: 01/01-30/07 2013 Dönemi Kırmızı Et Satış Miktarı ve
Standart Gramajları
Adisyonlarına Göre Kırmızı Et Kullanımı,
Menü Satış Miktarları,
Toplam Kullanılması Gereken Gramaj
Standart
Ürünler
Satış Miktarı
Ortalama Kg
Gramaj (Birim)
Testi Kebap
189
0,300
56,700
Adana Kebap
138
0,150
20,700
Vadi Cuzine
60
0,200
12,000
Saç Tava
113
0,200
22,600
Sultan Kebap
42
0,200
8,400
Erciyes Kebap
192
0,150
28,800
Kıymalı Pide
12
0,100
1,200
Pacha Cuzine
27
0,200
5,400
Ali Nazik
119
0,200
23,800
Kuzu Şiş
86
0,200
17,200
Kuzu İncik
275
0,350
96,250
Kuzu Pirzola
95
0,200
19,000
Gami Cuzine
108
0,200
21,600
Kuzu Biftek
6
0,350
2,100
Izgara Köfte
130
0,150
19,500
H.B.
100
0,200
20,000
Bonfile
12
0,350
4,200
Karışık Izgara
3
0,150
0,450
Toplam
379,000

Tüketilmesi Gereken Kırmızı Et Miktarının Tespit Edilmesi: Menüde yer alan yiyecek ürünlerinin satış miktarları ve bu ürünlerde kullanılması gereken birim kırmızı et miktarları ile çarpılarak tüketilmesi gereken
kırmızı et miktarı 379 kg olarak tespit edilmiştir.
Tüketilen Kırmızı Et Miktarının Tespit Edilmesi: İlgili dönemde kullanılan et miktarı tablo 3’te, 2013 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle kırmızı et stok sayım sonuçları da tablo 4’te gösterilmektedir. İlgili dönemde
1.000,45 kg kırmızı et sipariş edilmiştir. Kilogramlar ve satın alma fiyatları
ile ilgili veriler işletmenin satın alma faturalarından edinilmiştir.
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13,67

12,90

7,00

9,90

17,10

18,60

12,85

19,44

17,50

22,27

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10,00

6,60

10,60

12,00

15,10

6,50

21,40

13,94

12,40

21,44

14,60

27,00

4.477,41

Birim
Fiyat
(TL)

Genel Top
(TL)

9.766,80

40,00

16,60

17

244,17

22,80

16

165,83

12,00

15

18

14,20

14

Toplam

11,34

12,40

13

10,25

14,60

1

Bonfile

12

Kuzu But

Sıra No

1.954,56

24,00

81,44

12,90

5,90

15,50

13,60

5,20

11,25

5,95

11,14

Dana
Yum.

224,00

35,00

6,40

6,40

Pirzola

1.021,80

26,00

39,30

10,00

7,50

10,30

9,00

2,50

Kuzu Kol

1.080,00

24,00

45,00

10,00

5,00

5,00

7,00

5,00

6,00

7,00

Dana
Kıyma

48,36

31,00

1,56

1,56

D.Krfle

4.592,06

22,00

208,73

24,23

25,39

23,60

23,30

22,10

25,00

24,60

7,76

7,00

21,00

4,75

Kuzu
İncik

1.336,44

37,00

36,12

5,19

5,00

5,10

5,40

7,55

7,88

K. Pirzola

107,40

15,00

7,16

2,60

2,00

2,56

Kuyruk

150,00

30,00

5,00

5,00

K. Kıyma

2.133,84

24,00

88,91

20,00

16,41

22,50

20,00

10,00

D. Kuşbaşı

260,00

20,00

13,00

8,00

5,00

K. B.
Kemik

X Et İşletmesinden Resmi Olarak Sipariş Edilen ve Teslim Alınan Miktarlar

Tablo 3: 01/01-30/07 2013 Kırmızı Et Alımı

715,21

37,00

19,33

8,83

5,50

5,00

K. Pirzola

360,00

24,00

15,00

7,50

7,50

Dana But

25,00

12,50

2,00

2,00

Çağlak

516,00

24,00

21,50

21,50

Dana

28.768,88

1.000,45

Toplam
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30 Temmuz 2013’te stok sayımı ilgili departman çalışanlarına yaptırılmış ve tarafımızdan gözlenmiştir. Yapılan sayıma göre işletmede dönem
sonunda 127,6 kg kırmızı et stoku bulunmaktadır. Buna göre aradaki fark
ilgili dönemde kullanılması gereken kırmızı et miktarını göstermektedir.
Tablo 4: 30/07 2013 Kırmızı Et Stok Sayım Sonuçları
Ürün

Miktar (Kg)

Birim Fiyat (Tl)

Toplam Tutar (Tl)

Kuzu Et

8,00

20,00

160,00

Kuzu Pirzola

2,60

37,00

96,20

Dana Et

4,95

40,00

198,00

Yağlı Kıyma
Dana

10,80

24,00

259,20

Yağsız Kıyma
Dana

8,15

26,00

211,90

Bonfite Et

11,45

40,00

458,00

Artık Et
(Kıymalık)

58,75

19,00

1.116,25

Dana Kıyma

4,90

26,00

127,40

Kuzu İncik

18,00

22,00

396,00

Dana Yumurta

0,00

24,00

-

Dana İncik

0,00

50,00

-

Kuzu Kıyma

0,00

30,00

-

Toplam

127,6

3.022,95

Üretimde kullanılan et miktarının hesaplanmasında fire oranları da dikkate alınmıştır. Tahmini fire oranı yüzde 20 olarak kabul edilmiş olup toplam 75,08 kg (379,00 kg*0,20) fire oluşması beklenmektedir.
İlgili dönemde kullanılması gereken et miktarı ile kullanılan et miktarı arasındaki farkın hesaplanması Tablo 5’te gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara
göre kullanılan et miktarı ile kullanılması gereken et miktarı arasındaki olumsuz fark fireler de dikkate alınarak 418,77 kg olarak tespit edilmiştir.
Tablo 5: Kırmızı Et Miktar Farkının Hesaplanması (Kg)

50

Dönem Başı Stok -Kg (1 Ocak 2013) (+)

00,00

Toplam Alınan Et Miktarı (Tablo 3) (+)

1.000,45

Kullanılması Gereken Kırmızı Et
(Tablo 2) (-)

379,00

Fire (379,00 kg*0,20) (-)

75,08

Net Kalması Gereken =

546,37

Dönem Sonu Stok (30 Temmuz 2013) (-)

127,60

Olumsuz Fark =

418,77
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Yukarıdaki tespitler çerçevesinde aradaki olumsuz farkın nedeni aşçıya sorulduğunda herhangi bir açıklama yapmamıştır. İlgili olumsuz farkın nedeninin
satın alma, et işletmesi ve aşçı arasında yapılan özel anlaşmalardan kaynaklı hile olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan detaylı incelemeye göre alınan et
miktarlarına ilişkin bir teslim alma prosedürünün uygulanmadığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak aslında alınmayan et sanki alınmış gibi gösterilmiş ve
aradaki fark hileyi yapanlarca paylaşılmıştır. Etin ortalama fiyatının 30 TL/kg
olduğu varsayıldığında söz konusu hilenin parasal tutarı yaklaşık 12.500 TL’dir.
İşletme yönetimine hile ile ilgili bir rapor sunulmuş ve raporda kısaca
yapılan denetim teknikleri ve varılan sonuç hakkında bilgi verilmiştir. Yönetime verilen hile denetimi sonuç raporu yan sayfada gösterilmiştir.
HİLE DENETİMİ RAPORU
Sayın Yetkili,
İşletmenizdeki Yiyecek-İçecek (F&B) Departmanında yiyecek maliyetleri için yapılan hile denetimi sırasında aşağıda açıklanan durumlar tespit edilmiştir.
Yöntem:
1. İşletmenizin ABC Et işletmesinden 2013 yılı Ocak–Temmuz aylarına ilişkin et alımlarının
1.000,45 kg olduğu tespit edilmiştir.
2. Yiyecek satışları ilgili dönemin adisyonlarından miktar bazında tespit edilmiştir.
3. Aşçıbaşı tarafından hazırlanan reçeteler temin edilmiş ve adisyonlar üzerinden miktarlar ile
hesaplama yapılarak et kullanım miktarının 379 kg olması gerektiği sonucuna varılmıştır.
4. 30 Temmuz 2013 tarihinde stok sayımı yapılmış ve depoda 127,6 kg et olduğu tespit edilmiştir.
Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde yapılan hesaplama aşağıdaki gibidir:
Kullanılması Gereken ve Kullanılan Kırmızı Et Miktarı (Kg) Farkının Hesaplanması
Yapılan hesaplama sonucuna göre et miktarında 418,77 kg açıklanamayan bir kayıp söz konusudur.
Bu kaybın parasal karşılığı 12.563,10 TL’dir. İlgili durum şu şekilde açıklanabilir; sorumlu aşçı ya
mesleğinin gereği olan stok kontrolünü yapamamış ya da varlıkları kötüye kullanarak işletmeyi zarara
uğratmıştır.
İş bu rapor işletme sahibine teslim edilmek üzere hazırlanmıştır. Gerek görüldüğü taktirde işletme
yönetimine detaylı hesaplamalar verilebilir.
Dönem Başı Stok (1 Ocak 2013) (+)
Toplam Alınan Et Miktarı (Tablo 3) (+)
Kullanılması Gereken Kırmızı Et (Tablo 2) (-)

00,00
1.000,45
379,00

Fire (379,00 kg*0,20) (-)

75,08

Net Kalması Gereken =

546,37

Dönem Sonu Stok (30 Temmuz 2013) (-)

127,60

OLUMSUZ FARK =

418,77

Parasal Tutar (418,77 kg*30 TL)

12.563,10
01.09.2013
Denetçi
Adı ve İmza
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5. SONUÇ
Çalışanlar tarafından yapılan hileler için her işletmenin uygun bir iç
kontrol sistemi kurması gerekmektedir. Hile denetiminde birçok farklı denetim tekniği kullanılabilir. Hile denetim sürecinde yapılacak ön analitik
inceleme ile hilenin varlığına ilişkin bir belirti ortaya çıktığında ek denetim
teknikleri ile konu detaylı bir şekilde incelenmelidir. Hilenin varlığı tespit edildiğinde; uygun yönetim kademesine bildirilmeli, hile yapan kişiler
cezalandırılmalı, verilen zararın tazmini için dava açılmalı, işletme yönetimine çözüm önerileri sunulmalı ve iç kontrol sisteminde tespit edilen aksaklıklar giderilmelidir.
İşletme yönetimi denetçi tarafından kendisine sunulacak hile denetimi
tavsiye mektubu çerçevesinde hile riskine neden olan alanlarla ilgili özel
çalışma yürüterek gerekli kontrol sistemlerini oluşturmalıdır. İşletmede
denetim komitesi görev yapıyorsa denetim komitesi üst yönetim ile işbirliği içerisinde çalışmalı ve gerekli uygulamaları hayata geçirmelidir. Bunun
için etik değerler temelinde bir yönetim felsefesi oluşturulmalı, etkin çalışan bir iç kontrol sistemi kurulmalı, çalışanların gerek işe alınması, gerek
terfisi ve gerekse yetki ve sorumluluklarının doğru tespit edilmesi amacıyla uygun insan kaynakları politikaları oluşturulmalıdır.
Çalışmada Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren bir konaklama işletmesinin yiyecek içecek departmanının denetimi sırasında bir hileye rastlanmıştır. Yapılan analitik incelemede mantıklılık analizi ile kullanılan ve
kullanılması gereken (standart reçeteler aracılığı ile) miktarlar arasında bir
fark olduğu saptanmıştır. Bu nedenle derinlemesine inceleme başlatılmış,
standart reçeteler, bilgisayar ortamında kullanılan değerler ile karşılaştırmalı analize tabii tutulmuş ve hesaplamalar yapılmıştır.
Yapılan çalışmada sadece hilenin bulunması ve hesaplanması açıklanmış
olup nasıl bir iç kontrol sisteminin kurulması gerektiğine detaylı olarak
değinilmemiştir. Konaklama işletmelerinde yiyecek içecek departmanı
için aşağıdaki işlemlerin uygulanması hile ve hataların açığa çıkarılması
ve sonrasında iç kontrol sisteminin kurulması aşamasında büyük önem taşımaktadır:
• Standart reçetelerin sağlıklı hazırlanmış olması,
• Yiyecek içecek satışlarının detaylı olarak miktar bazında kayıt altına
alınması,
• Stok sayımlarının aylık olarak detaylı bir şekilde yapılması,
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•

İlgili belgelerin kontrol amacı ile birden fazla nüshada hazırlanması,
yetkili kişilerce onaylanması ve periyodik karşılaştırma için saklanması,
• Karşılaştırmalı miktar tablosu ile yiyecek içecek faaliyetlerinde kullanılan stokların analizinin yapılması,
• Yapılan analiz sonuçlarının yorumlanması,
• Uygun düzeydeki yöneticilere raporlanması,
• Aksaklıkların düzeltilerek iç kontrol sisteminin revize edilmesi.
Sonuç olarak hata ve hilenin bulunması ve raporlanmasından daha önemli olan hileli işlemlerin bir daha yaşanmaması için uygun bir iç kontrol
sisteminin kurulmasıdır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda konaklama
işletmelerinde diğer departmanlarda yaşanabilecek hileler ve iç kontrol
sistemi önerileri üzerinde durulabilir.
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YENİ AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGESİ (2013/34 EU)
KAPSAMINDA BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR
INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENTS WITHIN THE SCOPE
OF DIRECTIVE 2013/34/EU
Doç. Dr. Volkan DEMİR1
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR2
Öz
Avrupa Parlamentosu 26 Haziran 2013 tarihinde 4. Yönerge ve 7. Yönerge’yi birleştiren yeni bir muhasebe yönergesi yayınlamıştır (AB Yönergesi:
2013/34/EU-Şirketler için Finansal Raporlama Yükümlülükleri). Yeni muhasebe yönergesinin temel amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yönetsel
sıkıntı yaşamalarına neden olduğu için eleştirilen karmaşık işlemleri elimine
etmek, bu işletmelerin finansal tablolarında raporladıkları bilginin kalitesini
iyileştirmek ve karşılaştırılabilirliği sağlamaktır. Bu çalışmada yönergede
yer alan genel finansal raporlama ilkeleri ve ölçüm esasları tam set UFRS ve
KOBİ’ler için UFRS ile karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: AB muhasebe yönergesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, UFRS, KOBİ’ler için UFRS
Abstract
On 26 June 2013, The European Parliament has published the Directive 2013/34/
EU which combines and improves the fourth and seventh directives. The main
objective of the new accounting directive is to reduce the administrative burden
for small and medium sized companies by eliminating certain complex accounting
treatments and, to a certain extent, improve the quality and comparability of the
information disclosed in their financial statements. In this study, general financial
reporting principles and measurement bases required by the Directive are analyzed
by comparing them to full set IFRS and IFRS for SMEs.
Key Words: EU accounting directive, small and medium-sized entities, IFRS,
IFRS for SMEs
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1. GIRIŞ
18 Aralık 2008 tarihinde Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu’ndan küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından uygulanması zor ve maliyetli işlemleri içeren mevcut yönergeleri gözden geçirmesini ve bu seviyedeki
işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek
muhasebe yönergeleri geliştirmesini talep etmiştir. Aynı dönemde, Avrupa
Parlamentosu yatırımcıların ve işletmelerle iş ilişkisinde bulunan üçüncü
tarafların haklarının korunması için, yıllık finansal tabloların ve yönetim raporlarının hazırlanmasında kullanılan ölçüm esasları ile finansal tabloların
yapılarını ve içeriklerini belirleyen yerel mevzuatların standartlaştırılması
gerektiği yönünde görüş belirtmiştir. Diğer taraftan, Avrupa Parlamentosu
tarafından Nisan 2011’de kabul edilen “Tek Pazar Kanunu”, Avrupa Birliği’nin muhasebe yönergelerinde yer alan ve KOBİ’lerin (küçük ve orta
büyüklükteki işletmeler) yönetsel sıkıntı yaşamalarına neden olduğu için
eleştirilen finansal raporlama gerekliliklerini azaltmayı önermiştir. Bu gelişmelerin sonucunda, bireysel finansal tablolar için 1978 yılından beri
yürürlükte olan 4. Yönerge (AB Yönergesi: 78/660/EEC) ve konsolide
finansal tablolar için 1983 yılından beri yürürlükte olan 7. Yönerge (AB
Yönergesi: 83/349/EEC), “öncelikle küçük düşün” ilkesi çerçevesinde birleştirilerek tek bir muhasebe yönergesine dönüştürülmüş ve 26 Haziran
2013 tarihinde AB Yönergesi: 2013/34/EU-“Şirketler için Finansal Raporlama Yükümlülükleri” Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Yeni Yönergenin temel amacı, küçük işletmelere yüklenen ve bu işletmelerin ekonomik faaliyetlerini kısıtladığı ve büyümelerini engellediğine inanılan gereksiz ve orantısız yönetim maliyetlerini azaltmaktır. Yönerge üye
ülkelerin işletmeleri; mikro işletme, küçük işletme, orta ölçekli işletme ve
büyük işletme olarak sınıflandırmalarını zorunlu kılmakta; bunlardan küçük işletme grubu olarak adlandırdığı mikro ve küçük işletmelerin finansal
tablo düzenleme süreçlerini basitleştirilmektedir. Örneğin, küçük işletmelerin yalnızca bilanço, kar zarar hesabı ile finansal tablo dipnotlarını düzenlemelerinin finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek açısından yeterli olacağı varsayılmış ve bu işletmelere bazı muafiyetler getirilerek finansal tablo
dipnotlarında açıklamak zorunda oldukları bilginin kapsamı daraltılmıştır.
Bilindiği gibi IASB (International Accounting Standards Board-Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından yayınlanan UFRS’ler
14
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(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) 2005 yılından itibaren AB
üyesi ülkelerde menkul kıymetleri borsada işlem gören işletmeler tarafından uygulanmaktadır.
Tam set UFRS31 adı verilen bu standart sisteminin yanında IASB, küçük ve orta
ölçekli işletmelerin uygulayacakları muhasebe ve finansal raporlama kurallarını
belirlemek için 2009 yılında KOBİ’ler için UFRS’yi yayınlamıştır. Ancak, Avrupa
Komisyonu, yönetim maliyetlerini azaltmayacağı ve finansal raporlama uygulamalarını basitleştirmeyeceği gerekçesiyle KOBİ’ler için UFRS’yi Birlik seviyesinde
kabul etmemiş ve bu makalenin de konusunu oluşturan Yönergeyi (AB Yönergesi: 2013/34/EU) yayınlamıştır. Bunun üzerine, IASB 26 Haziran 2012 tarihinde
KOBİ’ler için UFRS’yi basitleştirmek için kapsamlı bir gözden geçirme projesi
başlatmış ve 3 Kasım 2013 tarihinde revize edilmiş KOBİ’ler için UFRS’nin taslak
metnini yayınlamıştır (http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/Review2012.
aspx). 2014 yılında bitirilmesi planlanan gözden geçirme projesi sonucunda
IASB’nin yayınlayacağı revize edilmiş KOBİ’ler için UFRS’nin AB Yönergesine
uyumlu olması beklenmektedir.
Bu çalışmada, Yönergede yer alan temel muhasebe ve finansal raporlama
kuralları, halen yürürlükte olan KOBİ’ler için UFRS ve tam set UFRS’de
benimsenen kurallarla karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Çalışmada
yalnızca bireysel finansal tablolar ele alınmış, konsolide finansal tablolarla
ilgili finansal raporlama kuralları çalışmaya dahil edilmemiştir.
2. YÖNERGENIN KAPSAMI
Yönergenin kapsamına; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketler ve limited şirketler gibi işletmeler girmektedir. Üye ülkelerin bu işletmelere ilişkin mevzuatlarını yönergede yer alan kurallara
uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir (2013/34/EU, Madde 1, paragraf
1). Ayrıca Yönerge, finansal raporlama gerekliliklerinin uygulanması açısından işletmeleri; bilanço büyüklükleri, net hasılatları ve bir mali yılda
istihdam ettikleri ortalama personel sayısı gibi kriterleri dikkate alarak
mikro işletmeler, küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler ve büyük işletmeler olarak sınıflandırmıştır (2013/34/EU, Madde 3). Böylelikle, yönergede bazı karmaşık muhasebeleştirme ve finansal raporlama işlemlerinden
31 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-IFRS) kavramı; Kavramsal Çerçeveyi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS-IFRS 1-13), Uluslararası Muhasebe Standartlarını (UMS-IAS 1-41), Daimi Yorumlamalar Komitesi (SYKT-SIC) ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesinin (UFRYK-IFRIC) yorumlarını içermektedir.
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küçük ölçek sınıflarındaki işletmelerin muaf tutulmalarını sağlayacak kurallara yer verilmiştir. Tablo 1, söz konusu kriterlere göre belirlenen işletme sınıflarını göstermektedir (2013/34/EU, Madde 3). Bir işletmenin ait
olduğu sınıf belirlenirken Tablo 1’de yer alan üç kriterden en az ikisini
karşılaması yeterli görülmektedir.
İşletme Sınıfı

Bilanço Büyüklüğü

Net Hasılat

Çalışan Sayısı

Mikro İşletmeler

< 350.000 Euro

< 700.000 Euro

< 10 kişi

Küçük İşletmeler

< 4.000.000 Euro

< 8.000.000 Euro

< 50 kişi

Orta Ölçekli İşletmeler

< 20.000.000 Euro

< 40.000.000 Euro

< 250 kişi

Büyük İşletmeler

> 20.000.000 Euro

> 40.000.000 Euro

> 250 kişi

Tablo 1: Yönerge Kapsamında İşletmeler
Diğer taraftan, yönergede bu işletmelerden bilanço büyüklüğü, net hasılatı ve çalışan sayısına bakılmaksızın aşağıdaki koşulları sağlayanlar,
kamu yararını ilgilendiren işletmeler olarak belirlenmiştir (2013/34/EU,
Madde 2, paragraf 1):
• Menkul kıymetleri teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören işletmeler,
• Kredi kuruluşları,
• Sigorta şirketleri,
• Faaliyetlerinin kamusal etkileri dolayısıyla Üye Ülkeler tarafından
kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar olarak belirlenenler.
Türkiye’de ise; 4 Kasım 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ile 2005 yılında belirlenen kriterler genişletilmiştir.
Kriter

Mikro Ölçekli

Küçük Ölçekli

Orta Ölçekli

Çalışan Personel
Sayısı

‹ 10

‹ 50

‹ 250

Yıllık Net Satış
Hâsılatı

≤ 1 Milyon TL

≤ 8 Milyon TL

≤ 40 Milyon TL

Yıllık Mali Bilanço
Toplamı

≤ 1 Milyon TL

≤ 8 Milyon TL

≤ 40 Milyon TL

Tablo 2: Ülkemizde KOBİ Ölçeği14
14 Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali
bilançodan herhangi biri 1 milyon TL aşmayan işletmelerdir. Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır. Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250
çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon
TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır.
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3. FINANSAL TABLO DÜZENLEME İLKELERI VE FINANSAL
TABLO KALEMLERININ ÖLÇÜMÜ
Yıllık finansal tablolar; bir işletmenin varlıklarının, borçlarının, finansal durumunun ve kar veya zararının doğru ve gerçeğe uygun biçimde görünümünü içerecek
şekilde düzenlenmelidir. Yönerge işletmelerin düzenlemek zorunda oldukları yıllık
finansal tabloları; bilanço, kar/zarar tablosu15 ve finansal tablo dipnotları olarak
belirlemiştir. Bu finansal tabloların yanında işletmelerin yönetim raporu düzenlemeleri de zorunludur. Ancak, üye ülkeler, mikro işletmeler ile küçük işletmeler
haricindeki diğer işletmelere bu finansal tablolara ek olarak başka finansal tablo
düzenleme yükümlülüğü de getirebilir (2013/34/EU, Madde 4, paragraf 1) ya da
mikro işletmeler ile küçük işletmeleri kar/zarar tablosunun ve yönetim raporunun
düzenlenmesinden muaf tutabilirler (2013/34/EU, Madde 34, paragraf 1). Yıllık
finansal tablolar işletmenin varlıklarının, borçlarının, finansal durumunun ve kar
veya zararının doğru ve gerçeğe uygun sunumunu içermelidir (2013/34/EU, Madde 4, paragraf 3) ve bilanço tarihinden itibaren 12 ayı geçmemek kaydıyla üye
ülkelerin belirleyecekleri makul bir süre içinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulmalıdır (2013/34/EU, Madde 30, paragraf 1).
Bilindiği gibi, hem tam set UFRS hem de KOBİ’ler için UFRS kapsamında
düzenlenmesi zorunlu olan finansal tablolar; bilanço (finansal durum tablosu),
kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli
muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar (finansal tablo dipnotları) olarak belirlenmiştir (UMS 1, paragraf 10; KOBİ’ler için UFRS,
paragraf 3.17). Ancak; KOBİ’ler için UFRS’de finansal tablolarda sunulan
dönemlerde özkaynaklarda meydana gelen değişikliklerin sadece kar veya
zarar rakamlarından, temettü ödemelerinden, geçmiş dönem hatalarının
düzeltilmesi işlemlerinden ve muhasebe politikasındaki değişikliklerden
kaynaklandığı durumlarda, kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu ayrıca düzenlenmeksizin, gelir ve dağıtılmamış karlar tablosu adıyla tek bir tablonun sunulması mümkün kılınmıştır (KOBİ’ler için
UFRS, paragraf 3.18). Böylelikle, özkaynaklarda değişikliğe neden olacak
karmaşık işlemlere girişmeyen KOBİ’ler için tam finansal tablo seti basitleştirilmiştir. Yönerge’de de düzenlenmesi zorunlu finansal tabloların bilanço, kar ve zarar hesabı (gelir tablosu) ve finansal tablo dipnotları olarak
belirlenmesi ve nakit akış tablosu ile özkaynak değişim tablosunun tam
51 Kar/zarar tablosu ifadesi, yönergede Kar /Zarar Hesabı olarak (Profit and Loss Account ) yerini
bulmuştur. Çalışmamızda ülkemizdeki kavram birliğini korumak adına kar/zarar tablosu ifadesi kullanılmıştır.
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finansal tablo seti dışında bırakılması, mikro ve küçük işletmeler için tam
finansal tablo setinin basitleştirildiğini göstermektedir. Bununla birlikte,
üye ülkelere yapacakları düzenlemeler ile mikro işletmeler ile küçük işletmeler haricindeki diğer işletmelere bilanço, kar/zarar tablosu ve finansal
tablo dipnotlarına ek olarak başka finansal tablo düzenleme yükümlülüğü
de getirebilme imkanı tanınarak, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin finansal durum ve performansının analizi için gerekli nakit akış ve özkaynak
değişim bilgilerinin de raporlanabilmesi sağlanmıştır.
Yönerge’de açıklanan finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin genel ilkeler tam set UFRS ve KOBİ’ler için UFRS’deki genel raporlama
ilkeleriyle örtüşmektedir. Hem Tam set UFRS’de hem de KOBİ’ler için
UFRS’de, finansal tablolar düzenlenirken dikkate alınacak genel hususlar;
gerçeğe uygun sunum (UMS 1, paragraf 15; KOBİ’ler için UFRS, paragraf 3.2), işletmenin sürekliliği (UMS 1, paragraf 25; KOBİ’ler için UFRS,
paragraf 3.8), tahakkuk esası (UMS 1, paragraf 27; KOBİ’ler için UFRS,
paragraf 2.36), önemlilik ve birleştirme (UMS 1, paragraf 29; KOBİ’ler
için UFRS, paragraf 3.15), netleştirme (mahsuplaştırma) yasağı (UMS
1, paragraf 32; KOBİ’ler için UFRS, paragraf 2.51), karşılaştırmalı bilgi
(UMS 1, paragraf 38; KOBİ’ler için UFRS, paragraf 3.14) ve sunumun
tutarlılığı (UMS 1, paragraf 45; KOBİ’ler için UFRS, paragraf 3.11) olarak
belirlenmiştir. Yönergede açıklanan, finansal tablolarda sunulan kalemlerin muhasebeleştirilmesinde ve ölçümünde uygulanması gereken genel finansal raporlama ilkeleri ise şunlardır (2013/34/EU, Madde 6, paragraf 1):
• Finansal tablolar düzenlenirken işletmenin faaliyetlerinin süreklilik
arz ettiği varsayılmalıdır.
• Benimsenen muhasebe ilkeleri ve ölçüm esasları yıllar itibariyle tutarlı biçimde uygulanmalıdır.
• Finansal tablo kalemlerinin muhasebeleştirilmesinde ve ölçümünde
ihtiyatlılık ilkesi esas alınmalıdır. Şöyle ki; yalnızca bilanço tarihi
itibariyle elde edilmiş karlar muhasebeleştirilmeli, yalnızca mali yıl
içinde ya da önceki mali yıl içinde ortaya çıkan borçlar muhasebeleştirilmeli ve mali yıl sonucunun kar ya da zarar olmasına bakılmaksızın tüm negatif değer düzeltmeleri muhasebeleştirilmelidir.
• Bilanço ve kar ve zarar hesabında muhasebeleştirilen tutarlar tahakkuk esasına göre hesaplanmalıdır.
• Bir mali yılın açılış bilançosu önceki dönemin açılış bilançosuna
18
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uygun olmalıdır.
Varlık ve borç unsurları birbirlerinden ayrı olarak değerlemeye tabi
tutulmalıdır.
Varlık ile borç kalemleri ve gelir ile gider kalemleri arasında mahsup
yapılmamalıdır; ancak bazı özel durumlarda üye ülkeler mahsuplaştırma
işlemine brüt tutarların finansal tablo dipnotlarında açıklanması şartıyla
izin verebilirler (2013/34/EU, Madde 6, paragraf 2).
Bilanço ve kar/zarar tablosundaki kalemler, bunların temelinde var
olan işlemlerin özüne göre muhasebeleştirilmeli ve sunulmalıdır. Finansal tablolarda muhasebeleştirilen kalemler satın alma fiyatı ya da
üretim maliyeti ilkesine uygun olarak ölçülmelidir.

Temel Ölçüm Esası
UFRS kapsamında finansal tablolar gerçeğe uygun değer kavramını (çıkış değerine daha yakın) esas alan bir muhasebe modeli çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bununla birlikte, ekonomik kararların alınmasında faydalı
olacak bilgilerin sunulması amacını karşılaması açısından farklı model ve
kavramlar da esas alınabilmektedir (Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve). Yönergede ise, finansal tablolarda muhasebeleştirilecek
varlık kalemlerinin temel ölçüm ilkesi olarak satın alma fiyatı ya da üretim
maliyeti belirlenerek tarihi maliyet kavramına uygun bir muhasebe modeli benimsenmiştir. Bununla birlikte, Yönerge bazı varlıkların ölçümü için
gerçeğe uygun değer esasına izin vererek UFRS’de olduğu gibi farklı model ve kavramları da esas alabilmektedir.
Alternatif Ölçüm Esasları
Her ne kadar Yönerge’de varlıkların temel ölçüm ilkesi olarak satın alma
fiyatı ya da üretim maliyeti benimsenmiş olsa da, üye ülkelerin bazı varlıklar için farklı ölçüm esaslarına izin vermeleri de mümkündür. Örneğin,
üye ülkeler tüm işletmelerin ya da bazı işletme sınıflarının duran varlıklarını yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden ölçmelerine izin verebilirler ya
da bunu zorunlu kılabilirler (2013/34/EU, Madde 7, paragraf 1). Ancak,
bir üye ülke çıkardığı bir düzenlemeyle yeniden değerlemeye izin verirse,
yeniden değerleme uygulamasına ilişkin kuralları ve yeniden değerleme
uygulamasının sınırlarını da aynı düzenlemede belirlemelidir. Yeniden değerleme yapıldıktan sonra; varlığın satın alma fiyatı veya üretim maliyeti
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esasına göre ölçülen değeri ile yeniden değerleme esasına göre ölçülen
değeri karşılaştırılarak aradaki fark, bilançonun “Sermaye ve Yedekler”
grubunun içindeki “Yeniden Değerleme Fonu” hesabında raporlanır. Yeniden değerleme fonunun tamamının ya da bir bölümünün sermayeye ilave
edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, yeniden değerleme fonundan kar
dağıtımı yapılamaz; yeniden değerleme fonu ancak yeniden değerleme sonucunda varlığın yeniden değerlenmiş tutarında bir azalış olması halinde
azaltılabilir (2013/34/EU, Madde 7, paragraf 2). Görüldüğü gibi, Yönerge
maddi duran varlıkların temel ölçüm esası olarak satın alma fiyatı ya da
üretim maliyetini belirleyerek tam set UFRS’deki maddi duran varlıklar
için geliştirilen maliyet modelinin (UMS 16, paragraf 30) uygulanmasını
zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte, üye ülkelerin tam set UFRS’deki
yeniden değerleme modelinin (UMS 16, paragraf 31) kullanımına izin
vermeleri de Yönerge tarafından mümkün kılınmıştır. Dolayısıyla, Yönerge’de kabul edilen maddi duran varlıkların ölçüm esaslarının tam set
UFRS’ye uygun olduğu; ancak maddi duran varlıklar için yalnızca maliyet modelinin kullanılabileceğini öngören KOBİ’ler için UFRS’ye aykırı
o lduğu söylenebilir.
Satın alma fiyatı ya da üretim maliyeti ile ölçüm ilkesinin diğer bir istisnası da finansal araçların ölçümünde karşımıza çıkmaktadır. Üye ülkeler
yapacakları düzenlemeler ile tüm işletmelerin ya da bazı işletme türlerinin
finansal araçlarını ve türev finansal araçlarını gerçeğe uygun değer üzerinden ölçmelerine izin verebilirler ya da bunu zorunlu kılabilirler. Benzer
şekilde üye ülkeler, finansal araçlar dışındaki bazı varlıkların da gerçeğe
uygun değer referans alınarak belirlenmiş bir tutar üzerinden ölçümlerine
izin verebilirler (2013/34/EU, Madde 8, paragraf 1). Ancak, vadeye kadar
elde tutulacak türev finansal araçlar, alım-satım amaçlılar dışındaki alacaklar ve borçlar, bağlı ortaklıklardaki yatırımlar, iştiraklerdeki yatırımlar,
iş ortaklıklarındaki yatırımlar ve işletmenin ihraç ettiği özkaynak araçları gerçeğe uygun değerle ölçülmez (2013/34/EU, Madde 8, paragraf 4).
Yönergede gerçeğe uygun değer şu şekilde tanımlanmıştır (2013/34/EU,
Madde 8, paragraf 7):
• Güvenilir bir piyasada işlem gören finansal araçlar için gerçeğe uygun değer, piyasa değeridir. Piyasa değeri olmayan bir finansal aracın benzerinin ya da bileşenlerinin piyasa değeri olması halinde, söz
konusu finansal aracın piyasa değeri benzerinin ya da bileşenlerinin
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piyasa değeri esas alınarak belirlenir.
Güvenilir bir piyasada işlem görmeyen finansal araçlar için gerçeğe
uygun değer, genel kabul görmüş değerleme modelleri ve teknikleri
kullanılarak hesaplanan değerdir.
Finansal araçların ve finansal araçlar dışındaki diğer varlıkların gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesi sonucunda ortaya çıkan değer değişimleri kar/zararda muhasebeleştirilir. Ancak, üye ülkeler satılmaya hazır
finansal varlıkların değerindeki değişimlerin özkaynaklarda muhasebeleştirilmesine izin verebilir ya da bunu zorunlu kılabilir. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda değer değişimlerinin doğrudan özkaynaklardaki gerçeğe uygun
değer fonuna aktarılması gerekir (2013/34/EU, Madde 8, paragraf 8):
• Finansal araç, uygulanan finansal riskten korunma muhasebesi ilkeleri kapsamında değerindeki değişimin bir bölümü ya da tamamı
kar/zarar tablosunda gösterilmesine izin verilmeyen bir türev aracı
ise,
• Değerdeki değişim, işletmenin yabancı bir işletmedeki net yatırımının bir parçasını oluşturan parasal kalemdeki çevrim farkından
kaynaklanıyorsa.
Yönergede, işletmenin faaliyetlerine katkı sağlayacağı beklentisiyle başka işletmelerin özkaynaklarına yaptığı yatırımlar “katılım payları” olarak
tanımlanmakta ve ortaklık payının % 20 oranında ya da üye ülkelerin belirleyecekleri daha düşük bir oranda olması halinde yapılan yatırımın katılım
payları olarak muhasebeleştirileceği belirtilmektedir (2013/34/EU, Madde 8, paragraf 2). Üye ülkeler, katılım paylarının muhasebeleştirilmesinde
özkaynak yönteminin uygulanmasına izin verebilirler ya da bu yöntemi
zorunlu kılabilirler. Ayrıca, katılım paylarının muhasebeleştirilmesi için
diğer bir alternatif yöntem de, yatırım yapılan işletmenin kar/ zarar tablosundaki, işletmenin katılım payına isabet eden tutarın, tahsil edilen ya
da tahsili kesinleşen kar payı kadarlık kısmının işletmenin kar/zarar tablosunda muhasebeleştirilmesi olabilir (2013/34/EU, Madde 9, paragraf 7).
Bu yöntem, maliyet yöntemi olarak adlandırılabilir. UFRS’de uzun vadeli
finansal yatırımlar olarak değerlendirilen katılım paylarının muhasebeleştirilme esasları ise Yönerge’den farklılık göstermektedir. Tam set UFRS’de
yalnızca önemli etkinliğe sahip olunan yatırımlar ile müşterek yönetime
tabi işletmeler özkaynak yöntemi uygulanarak muhasebeleştirilmektedir.
•
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4. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMU VE DEĞER DÜZELTMELERI
Finansal Tabloların Yapısı
Yönerge; bilanço ve kar/zarar tablosunda yer alacak kalemler için sıralı
bir düzen önerisi getirmiş ve işletmelerin bu düzene uygun olarak finansal
tabloları hazırlamalarını zorunlu kılmıştır (2013/34/EU, Madde 9, paragraf
1). Ancak üye ülkeler; varlıkların, borçların, finansal durumun ve kar/zararın doğru ve gerçeğe uygun şekilde sunumunu sağlamak amacıyla işletmelerin önemsiz kalemlerini bir araya getirerek yönergede önerilen düzenin
dışına çıkılmasına izin verebilirler (2013/34/EU, Madde 9, paragraf 3). Ayrıca, üye ülkeler gerekli gördükleri takdirde Yönerge’de önerilen sıralı düzendeki kalemlerin detaylandırılmasını, yeni kalemlerin ilave edilmesini
ya da önemsiz kalemlerin bir araya getirilerek sunulmasını işletmelerden
talep edebilirler (2013/34/EU, Madde 9, paragraf 2).
Finansal tablolar; kalemlerin cari yıl tutarı ile önceki yıl tutarını karşılaştırmalı olarak içerecek şekilde düzenlenmelidir. Bir kaleme ilişkin önceki yıl raporlanan tutarın, cari dönemle karşılaştırmalı olarak sunulmasının
mümkün olmadığı durumlarda, önceki yıl tutarı düzeltilerek cari dönemle
karşılaştırma yapılması sağlanmalı ve düzeltmenin niteliği ile finansal tablo kalemleri üzerindeki etkisi finansal tablo dipnotlarında açıklanmalıdır
(2013/34/EU, Madde 9, paragraf 5). Görüldüğü gibi, Yönerge’de finansal
tabloların karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi temel ilke olarak belirlenmiş;
ismen zikredilmese bile muhasebe politikalarında yapılacak bir değişikliğin
geçmişe yönelik olarak uygulanacağı ve böylelikle geçmiş yıl tutarlarında
düzeltme yapılarak finansal tabloların karşılaştırılabilir hale getirileceği belirtilmiştir. Yönerge’de benimsenen bu yaklaşım; hem tam set UFRS’de hem
de KOBİ’ler için UFRS’deki muhasebe politikalarındaki değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması anlayışını yansıtmaktadır. UFRS kapsamında, işletmelerin muhasebe politikasındaki değişiklikleri geriye dönük olarak
uygulamaları ve yeni muhasebe politikası eskiden beri uygulanıyormuşçasına önceki dönemlerle karşılaştırılabilir bilgileri sunmaları gerekmektedir
(UMS 8, paragraf 19; KOBİ’ler için UFRS, paragraf 10.11).
Yönerge’nin bilanço ve kar/zarar tablosu için önerdiği sıralı düzen sırasıyla
Ek-1 ve Ek-2’de yer almaktadır. Kar/zarar tablosunun sunumu için üye ülkeler
giderlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasını içeren yöntemi ya da giderlerin türlerine göre sınıflandırılmasını içeren yöntemi benimseyebilmektedir.
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Değer Düzeltmeleri
Varlıklar bilançoya taşınmadan önce bu kalemlerle ilgili bazı değer düzeltmeleri yapılması öngörülmektedir. Yönerge değer düzeltmelerini; varlıkların bilançoya yansıtılacak değerleri tespit edilirken ortaya çıkan değer
değişimlerini dikkate alan düzeltmeler olarak tanımlamaktadır (2013/34/
EU, Madde 2, paragraf 8). Örneğin, maddi duran varlıkların satın alma
fiyatı, üretim maliyeti ya da yeniden değerlenmiş tutarı, bu varlıkların değerlerinin faydalı ömürleri boyunca sistematik olarak giderleştirilebilmesi
amacıyla değer düzeltmeleri yapılarak azaltılır (2013/34/EU, Madde 12,
paragraf 5). Diğer bir deyişle, maddi duran varlıklar için amortisman ayırma işlemleri yapıldıktan sonra kalan değerler bilançoya yansıtılır. Ayrıca, maddi olmayan duran varlıklar da faydalı ekonomik ömürleri boyunca
amortismana tabi tutularak giderleştirilir. Ancak, şerefiye ve geliştirme
maliyetlerinde olduğu gibi maddi olmayan duran varlığın faydalı ekonomik ömrü güvenilir biçimde tahmin edilemezse, bu varlıklar Üye ülkelerin belirleyecekleri bir süre içinde amortismana tabi tutulabilirler. Üye
ülkelerin faydalı ekonomik ömrü güvenilir biçimde ölçülemeyen maddi
olmayan duran varlıklar için belirleyecekleri amortisman süresi 5 yıldan
az, 10 yıldan fazla olamaz (2013/34/EU, Madde 12, paragraf 11). Kuruluş
esnasında yapılan harcamalar da Üye ülkelerin yapacakları düzenlemelere
bağlı olarak aktifleştirilebilir. Böyle bir durumda, kuruluş giderleri en fazla
5 yıl içinde amortismana tabi tutularak giderleştirilmelidir (2013/34/EU,
Madde 12, paragraf 11).
Diğer taraftan, Yönerge üye ülkelere finansal varlıklar ve maddi duran
varlıklarda meydana gelen kalıcı değer düşüklüklerinin kar/zarar tablosunda muhasebeleştirilerek bu varlıkların bilançoda ihtiyatlılık yaklaşımına
uygun olarak raporlanması konusunda düzenleme yapma yetkisi vermektedir (2013/34/EU, Madde 12, paragraf 6). Görüldüğü gibi Yönerge’de
UFRS’deki maddi duran varlıklar için geliştirilen maliyet modeline uygun
olarak değer düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilebileceği belirtilmektedir. Ayrıca, piyasa değerlerinin satın alma fiyatı ya da üretim maliyetinin
altına düşmesi halinde dönen varlık kalemlerinin düşük olan piyasa değerleri üzerinden bilançoda gösterilmelerini sağlamak üzere değer düzeltmelerinin de yapılması gerekmektedir (2013/34/EU, Madde 12, paragraf 7).
Yönergede satın alma fiyatı (üretim maliyeti) veya piyasa değerinden düşük olanı ile değerlenecek dönen varlık kalemleri ayrıntılı olarak açıklanOCAK - ŞUBAT 2014
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masa da burada kastedilen dönen varlık kalemlerinin UFRS’ye de uygun
olarak stoklar olduğu söylenebilir. Bilindiği gibi tam set UFRS’de stoklar
maliyet değeri ya da net gerçekleşebilir değerden küçük olanı üzerinden
(UMS 2, paragraf 9); KOBİ’ler için UFRS’de ise stoklar maliyet değeri ile
tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetleri ve satışa ilişkin
maliyetler düşüldükten sonraki değerin düşük olanı üzerinden ölçülerek
bilançoya yansıtılmaktadırlar (KOBİ’ler için UFRS, paragraf 13.4).
Üye ülkeler, maddi duran varlık ya da stok üretimlerini finanse etmek için kullanılan borçlara ilişkin tahakkuk eden borçlanma maliyetlerinin üretim maliyetlerine dahil edilmesine izin verebilirler. Ancak borçlanma maliyetlerinin üretim
maliyetlerine dahil edilmesi durumunda konuya ilişkin açıklamaların finansal
tablo dipnotlarında yapılması zorunludur (2013/34/EU, Madde 12, paragraf 8).
Yönergede bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etme olasılığı yüksek olan
yükümlülüklere ilişkin karşılık ayrılabileceği belirtilmiştir (2013/34/EU,
Madde 12, paragraf 12). Ayrılan karşılıklar, tam set UFRS ve KOBİ’ler için
UFRS’deki kurala uygun olarak mevcut en iyi tahmini yansıtacak şekilde
hesaplanmalıdır (UMS 37, paragraf 59; KOBİ’ler için UFRS, paragraf 21.7).
5. FINANSAL TABLO DIPNOTLARI
Yönerge kapsamındaki tüm işletmelerin finansal tablo dipnotlarında aşağıdaki hususları açıklamaları zorunludur (2013/34/EU, Madde 16, paragraf 1):
• Benimsenen muhasebe politikaları,
• Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden
ölçülmeleri halinde; yeniden değerleme fonundaki hareketleri ve
yeniden değerleme yapılmamış olsaydı maddi duran varlıkların sahip olacakları defter değerlerini gösteren bir tablo,
•
Finansal araçların veya finansal araçlar haricindeki diğer varlıkların gerçeğe uygun değerleriyle ölçülmeleri halinde; i) gerçeğe uygun değerin tespitinde değerleme modelleri ve teknikleri kullanılmışsa bu modeller ve teknikler uygulanırken yapılan varsayımlar,
ii) her bir finansal araç ya da finansal araç haricindeki diğer varlık
sınıfları için tespit edilen gerçeğe uygun değer, kar/zarar tablosunda doğrudan muhasebeleştirilen veya gerçeğe uygun değer değişim fonuna aktarılan gerçeğe uygun değerdeki değişimler, iii) her
bir türev finansal araç sınıfı için gelecekteki olası nakit akışlarını
etkileyecek önemli koşullar ve iv) gerçeğe uygun değer değişim
24
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fonunda mali yıl içinde meydana gelen hareketleri içeren bir tablo,
Bilançoya yansıtılmamış finansal taahhütler, garantiler ve şarta
bağlı borçların toplam tutarı (ilişkili taraflara yapılan taahhütler ayrıca açıklanır),
• Yöneticilere verilen avanslar ve borçların tutarları ile bu avans ve
borçlara uygulanan faiz oranları ile koşulları,
• Olağandışı tutarlarda gerçekleşen gelir ve gider kalemleri,
• Vadesine 5 yıldan uzun süre kalan borçlar,
• Mali yıl boyunca istihdam edilen ortalama personel sayısı.
Yukarıda açıklanan finansal tablo dipnotlarına ilave olarak orta büyüklükteki işletmelerin, büyük işletmelerin ve kamu yararını ilgilendiren işletmelerin aşağıdaki konularda da finansal tablo dipnotlarında açıklama yapmaları gerekir (2013/34/EU, Madde 17, paragraf 1):
• Maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemlerine ilişkin i) satın alma
fiyatı ya da üretim maliyeti (eğer alternatif ölçüm esası benimsenmişse
kalemin mali yılın başındaki ve sonundaki gerçeğe uygun değeri ya
da yeniden değerlenmiş tutarı), ii) mali yıl boyunca yapılan alımlar,
elden çıkarmalar ve transferler, iii) mali yılın başındaki ve sonundaki
birikmiş değer düzeltmeleri, iv) mali yıl içinde giderleştirilen değer
düzeltmeleri, v) mali yıl içinde gerçekleşen alım, elden çıkarma ve
transferler sonucunda birikmiş değer düzeltmelerinde meydana gelen
hareketler, vi) borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi halinde, mali
yıl içinde aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin tutarları,
• Finansal araçların satın alma fiyatı ya da üretim maliyeti ile ölçülmeleri halinde, her bir türev finansal araç sınıfı için bunların gerçeğe uygun
değerleri ile yapıları ve özelliklerine ilişkin bilgiler,
• Gerçeğe uygun değerlerinin üzerinde bir değerle bilançoya taşınan finansal duran varlıkların defter değerleri ve gerçeğe uygun değerleri
ile defter değerinin gerçeğe uygun değere indirgenmemesinin nedeni,
• Mali yıl boyunca istihdam edilen ortalama personel sayısı ile mali yıl
boyunca tahakkuk eden personel maliyetleri (maaş, sosyal sigorta primi ve emeklilik maliyetleri şeklinde ayrıştırılarak),
• Ertelenmiş vergi için karşılık muhasebeleştirilmesi halinde ertelenmiş
vergi kaleminin mali yıl sonundaki bakiyesi ile mali yıl boyunca bu
kalemde meydana gelen değişimler,
• İşletmenin kendisi ya da kendisi namına hareket eden bir kişi vasıta•
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sıyla katılım paylarını elinde bulundurduğu kuruluşların adı ve diğer
kimlik bilgileri, işletmenin her bir kuruluştaki ortaklık oranı, her bir
kuruluşun sermaye ve yedekleri ile kar veya zararı,
• İhraç edilmiş hisse senetlerinin sayısı ve nominal değeri,
• Çeşitli türde hisse senedi ihraç edilmiş olması halinde, her bir sınıftaki
hisse senetlerinin sayısı ve nominal değeri,
• İşletmenin bağlı ortaklığı konumunda bulunduğu ve finansal tablolarının diğer bağlı ortaklıklar ile birlikte konsolide edildiği en büyük işletmenin adı ve diğer kimlik bilgileri,
• Kar dağıtımı ve tahsisine ilişkin bilgiler,
• Bilançoda yer almayan sözleşmeler ve bu sözleşmelerin finansal etkilerine ilişkin bilgi,
• Bilanço ya da kar ve zarar hesabında muhasebeleştirilmeyen bilanço
tarihinden sonra gerçekleşen önemli olaylar ve bu olayların finansal
etkilerine ilişkin bilgi,
• İşletmenin ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdiği işlemler.
Ayrıca, büyük işletmeler ve kamu yararını ilgilendiren işletmeler bu bilgilerin yanında faaliyetler ve coğrafi bölgeler bazında elde ettikleri hasılatı
ve yıllık finansal tablolarının denetimini yapan denetim firmalarına ödedikleri denetim ücretlerini de finansal tablo dipnotlarında açıklamak zorundadırlar (2013/34/EU, Madde 18, paragraf 1).
6. YÖNETIM RAPORU
Yönerge, işletmenin yürüttüğü faaliyetler sonucunda ulaştığı finansal
performansı ile finansal durumuna ait değerlendirmeleri ve işletmenin karşılaştığı temel risklere ilişkin analizleri içeren yönetim raporunun düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır (2013/34/EU, Madde 19, paragraf 1). Ancak
üye ülkeler küçük işletmeleri yönetim raporu düzenlemekten muaf tutacak
düzenlemeler yapabilirler (2013/34/EU, Madde 19, paragraf 5).
Yönetim raporunda yapılan değerlendirmelerin kapsamı, işletmenin
büyüklüğü ve faaliyetlerin karmaşıklığı ile orantılı olarak belirlenir. Söz
konusu değerlendirmelerde işletmenin finansal performansını ve finansal
durumunu daha iyi anlatabilmek için finansal göstergelere yer verilebileceği gibi finansal olmayan göstergelere de yer verilebilir. Yönetim raporunda
gerekli olması durumunda finansal tablolarda sunulan tutarlara da atıfta
bulunulmalıdır (2013/34/EU, Madde 19, paragraf 1). Ayrıca, yönetim ra26
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porunda aşağıdaki durumlar hakkında değerlendirme yapabilmeyi sağlayacak bilgilere yer verilir (2013/34/EU, Madde 19, paragraf 2):
• İşletmenin gelecekteki durumuna ve gelişimine ilişkin değerlendirmeler ve tahminler,
• Araştırma ve geliştirme alanında yürütülen faaliyetler,
• İşletmenin satın aldığı kendi hisse senetlerine ilişkin bilgiler,
• İşletmenin şubeleri,
• Finansal türev araçlarını kullanan işletmelerin finansal risk yönetimi
politikaları ve bu işletmelerin maruz kaldıkları fiyat riski, kredi riski,
likidite riski ve nakit akış riskine ilişkin bilgiler.
Diğer taraftan, kamu yararını ilgilendiren işletmelerden menkul kıymetleri teşkilatlanmış piyasalarda işlem görenlerin, yönetim raporlarına özel
bir bölüm ilave edip bu bölümü işletmenin uyguladığı kurumsal yönetim
ilkelerine ayırmaları gerekir. Kurumsal yönetim ilkelerinin açıklandığı bu
özel bölümde aşağıdaki konularla ilgili açıklamalar yapılır (2013/34/EU,
Madde 20, paragraf 1):
İşletmenin uymak zorunda olduğu ya da ihtiyari olarak uymayı kabul
ettiği üye ülkenin kurumsal yönetim düzenlemeleri,
• Kurumsal yönetim düzenlemelerinin getirdiği yükümlülükler ve işletmenin bu yükümlülüklerden hangilerini karşıladığı,
• İşletme kurumsal yönetim düzenlemelerine aykırı hareket ederse, bu
aykırılıkların nedenleri,
• İşletmenin iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin genel bir
açıklaması,
• İşletmenin yönetim ve gözetim organlarının yapısı ve faaliyetleri.
7. SONUÇ
AB üyesi ülkelerin finansal raporlama sistemlerini standartlaştırmaya
ve küçük ölçekteki işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama ilkelerini basitleştirmeye ilişkin çalışmalar Birlik bünyesinde devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, 1978 yılından beri yürürlükte olan 4.
Yönerge ve konsolide finansal tablolar için 1983 yılından beri yürürlükte
olan 7. Yönerge birleştirilerek tek bir muhasebe yönergesine dönüştürülmüş ve yeni yönerge 26 Haziran 2013 tarihinde AB Yönergesi: 2013/34/
EU-“Şirketler için Finansal Raporlama Yükümlülükleri” olarak yayınlanmıştır. Yeni yönergede, bir taraftan finansal raporlama ilkeleri ve ölçüm
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esaslarının UFRS’yle uyumluluğu artırılırken diğer taraftan da küçük ve
orta ölçekli işletmelerin karmaşık finansal raporlama işlemlerinden muaf
tutularak bunların yönetim maliyetlerini azaltmaları amaçlanmıştır. Diğer
taraftan IASB de, AB’de beliren külfetli ve maliyetli işlemlerin küçük ve
orta ölçekli işletmeler için gereksiz olduğu şeklindeki anlayışa duyarsız
kalmayarak 2009 yılında yayınladığı KOBİ’ler için UFRS’yi 2012 yılında
bir çalışma başlatarak revize etmeye karar vermiştir. Halen devam etmekte olan gözden geçirme çalışmalarının 2014 yılında bitirilmesi ve revize
edilmiş KOBİ’ler için UFRS’nin yeni AB Yönergesine uyumlu olması
beklenmektedir.
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Ek 1: Yönergede Öngörülen Bilanço Düzeni
Varlıklar
A. Ödenmemiş sermaye (yerel mevzuat sermayenin ödenmiş kısmının “Sermaye ve yedekler” altında gösterilmesini zorunlu kılarsa sermayenin ödenmemiş
kısmı varlık olarak “A”nın altında ya da “D (II) (5)”in altında gösterilebilir)
B. Kuruluş giderleri (yerel mevzuat kuruluş giderlerinin varlık olarak gösterilmesine izin verirse kuruluş giderleri bu hesapta gösterilir. Yerel mevzuat kuruluş giderlerinin “maddi olmayan duran varlıklar” altında gösterilmesini de zorunlu kılabilir)
C. Duran varlıklar
I. Maddi olmayan duran varlıklar
1. Geliştirme maliyetleri (yerel mevzuat geliştirme maliyetlerinin
varlık olarak gösterilmesine izin verirse)
2. İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve benzer haklar (eğer bunlar
satın alınmışsa)
3. Şerefiye
4. Verilen avanslar
II. Maddi duran varlıklar
1. Arsa ve binalar
2. Tesis ve makineler
3. Diğer demirbaşlar ve cihazlar
4. Verilen avanslar ve yapılmakta olan yatırımlar
III. Finansal varlıklar
1. İlişkili taraflardaki paylar
2. İlişkili taraflardan alacaklar
3. Katılım payları
4. Katılım amacıyla elde tutulan yatırımlardan alacaklar
5. Duran varlık olarak elde tutulan yatırımlar
6. Diğer alacaklar
D. Dönen varlıklar
I. Stoklar
1. Hammadde ve sarf malzemeleri
2. Yarı mamuller
3. Mamuller ve ticari mallar
4. Verilen avanslar
30
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II. Alacaklar (Bir yıldan uzun vadede tahsil edilecek olan tutarlar
her bir kalemin altında ayrı bir kalem olarak gösterilir)
1. Ticari alacaklar
2. İlişkili taraflara olan borçlar
3. Katılım amacıyla elde tutulan yatırımlara olan borçlar
4. Diğer alacaklar
5. Ödenmemiş sermaye
6. Peşin Ödemeler ve Gelir Tahakkukları
III. Yatırımlar
1. İlişkili taraflardaki paylar
2. İşletmenin kendi hisse senetleri
3. Diğer yatırımlar
IV. Bankadaki ve kasadaki nakit
E. Peşin Ödemeler ve Gelir Tahakkukları
Sermaye, yedekler ve borçlar
A. Sermaye ve yedekler
I. Ödenmiş sermaye
II. Hisse senedi ihraç primleri
III. Yeniden değerleme fonu
IV. Yedekler
1. Yasal yedekler
2. İşletmenin kendi hisse senetleri için yedekler
3. Esas sözleşmede öngörülen yedekler
4. Diğer yedekler (gerçeğe uygun değer fonu dahil)
V. Geçmiş yıllar karları veya zararları
VI. Dönem net karı veya zararı
B. Karşılıklar
1. Emeklilik ve benzeri yükümlülükler için karşılıklar
2. Vergi karşılıkları
3. Diğer karşılıklar
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C. Borçlar (Bir yıldan uzun vadede ödenecek olan tutarlar her bir kalemin altında ayrı bir kalem olarak gösterilir)
1. Borç senetleri
2. Kredi kurumlarına olan borçlar
3. Alınan sipariş avansları
4. Ticari borçlar (senetsiz)
5. Senetli borçlar
6. İlişkili taraflara olan borçlar
7. Katılım amacıyla elde tutulan yatırımlara olan borçlar
8. Diğer borçlar (vergi ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçlar dahil)
9. Gider tahakkukları ve ertelenmiş gelirler (yerel mevzuat bu kalemin “D”nin altında gösterilmesini zorunlu kılabilir)
D. Gider tahakkukları ve ertelenmiş gelirler (yerel mevzuat bu kalemin “C (9)”un altında gösterilmesini zorunlu kılabilir)
Ek 2/a: Yönergede Öngörülen Gelir Tablosu Düzeni (Giderlerin Türlerine Göre Sınıflandırılması
1. Net hasılat
2. Mamul ve yarı mamul stoklarındaki değişim
3. İşletmenin kendi ihtiyaçları için yaptığı çalışma
4. Diğer faaliyet gelirleri
5. (a) Hammadde ve sarf malzemeleri / (b) Diğer dış harcamalar
6. Personel maliyetleri: (a) ücretler / (b) sosyal güvenlik harcamaları
7. Kuruluş giderleri, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin değer düzeltmeleri
8. Diğer faaliyet giderleri
9. Katılım paylarından elde edilen gelirler
10. Diğer uzun vadeli yatırımlardan elde edilen gelirler
11. Faiz ve benzeri gelirler
12. Finansal varlıklar ve dönen varlık olarak sınıflandırılan yatırımlara ilişkin değer düzeltmeleri
13. Faiz ve benzeri giderler
14. Kar veya zarar üzerinden tahakkuk eden vergi
15. Vergi sonrası kar veya zarar
16. Diğer vergiler
17. Mali yıl kar veya zararı
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Ek 2/b: Yönergede Öngörülen Gelir Tablosu Düzeni (Giderlerin Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması)
1. Net hasılat
2. Satışların maliyeti (değer düzeltmeleri dahil)
3. Brüt satış karı veya zararı
4. Dağıtım maliyetleri (değer düzeltmeleri dahil)
5. Yönetim giderleri (değer düzeltmeleri dahil)
6. Diğer faaliyet gelirleri
7. Katılım paylarından elde edilen gelirler
8. Diğer uzun vadeli yatırımlardan elde edilen gelirler
9. Faiz ve benzeri gelirler
10. Finansal varlıklar ve dönen varlık olarak sınıflandırılan yatırımlara ilişkin değer düzeltmeleri
11. Faiz ve benzeri giderler
12. Kar veya zarar üzerinden tahakkuk eden vergi
13. Vergi sonrası kar veya zarar
14. Diğer vergiler
15. Mali yıl kar veya zararı
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PETROL ELDE ETME SÜRECİNDE ARAMA, GELİŞTİRME
VE TERK ETME FAALİYETLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE
VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
RECOGNITION OF SEARCHING, DEVELOPMENT AND ABANDONMENT ACTIVITIES IN THE COURSE OF OBTAINING PETROLEUM UNDER THE SCOPE OF TURKISH ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Yrd. Doç. Dr. Bilal GEREKAN1
Arş. Gör. Bekir GEREKAN2
Öz
Önemli enerji kaynaklarından biri olan petrolün elde etme süreci; arama öncesi, ruhsat alımı, arama, geliştirme, üretim ve terk etme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu süreçte oluşan finansal bilgilerin gerçeğe uygun
olarak finansal tablolara aktarılması gerek maliyet kontrolü gerekse çıkar
gruplarına sunulacak doğru bilgi için gereklidir. Bu amaca yönelik olarak
hazırlanan çalışmada; TFRS 6 “Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” Standardı ve diğer ilgili standartlar çerçevesinde petrol
elde etme sürecine ilişkin çeşitli muhasebeleştirme esasları üzerinde durulmuştur. Ayrıca elde etme sürecinde oluşan; arama giderleri, var ise değer
düşüklüğü, geliştirme giderleri, amortisman ve terk etme giderlerinin muhasebeleştirilme süreci açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Petrol, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal
Raporlama Standartları.
Abstract
The obtaining process of petroleum which is one of the important energy sources, consist of pre-search, license gaining, searching, development,
production and abandonment activities. The transfer of financial information that occurs in this process to the finance tables realistically, is necessary
for cost control as well as correct information that will be submitted to the
interest groups. In the study that is prepared for this purpose,
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi – İİBF – İşletme Bölümü
2 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – İİBF – İşletme Bölümü
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various recognition principles related with obtaining process of petroleum
under the scope of TFRS 6 “Exploration for and Evaluation of the Mineral Resource” and other relevant standards were emphasized. Besides, the
recognition process of search costs, impairment (if there is any), development costs, amortization and abandonment costs were explained.
Keywords: Petroleum, Accounting, Accounting and Financial Reporting
Standards.
1. Giriş
Kara altın (black gold) olarak da ifade edilen petrolün, günümüz ekonomik ortamında önemi oldukça büyüktür. Sanayi faaliyetleriyle birlikte önemi artan petrol madenine ilişkin arama ve çıkarma kararları ülkelerin stratejik görevleri arasında sayılmaktadır. Bununl a beraber petrol arama ve
çıkarma işlemleri ciddi yatırımlar gerektirmekte ve bu faaliyetlere ilişkin
maliyetler oldukça yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Petrolün ekonomik
anlamda önemli oluşu, birçok ülkede büyük yatırımlar gerektiren petrol
şirketlerinin kurulmasına neden olmuş ve bu kapsamda; şirket yapısı, kuruluş şekilleri, finansal raporlamaları, tabi oldukları mevzuat gibi birçok
husus, faaliyet alanlarını çevreleyen ve üzerinde durulan konular olmuştur.
Petrol üretim sürecinin; arama öncesi, ruhsat (arama hakkı) alımı, arama,
geliştirme, üretim ve terk etme faaliyetlerinden meydana geldiği göz önünde bulundurulursa bu aşamalarda ortaya çıkabilecek finansal işlemlerin muhasebe ortamına nasıl aktarıldığı önemli bir husus olmaktadır. Maden kaynakları ile ilgili geliştirilen TFRS 6 “Maden Kaynaklarının Araştırılması ve
Değerlendirilmesi” Standardı, madenlerin elde edilme sürecinde önemli bir
aşama olan arama faaliyetlerini esas almaktadır. Zira ilgili standartta “maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesinden önce katlanılan
harcamalar” ve “maden kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili harcamaların”
bu standart kapsamında sayılmayacağı açıkça ifade edilmiş ve geliştirme
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan varlıklar için “Finansal Tabloların Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve” ve “TMS 38 Maddi Olmayan
Duran Varlıklar” Standardı hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir. Belirtilen bu esaslar çerçevesinde petrol üretim sürecinin bir bütün olarak ele
alınıp muhasebe ortamına aktarılması, süreçte yer alan faaliyetlerin iyi analiz edilmesine bağlıdır. Ve sürecin her aşamasında oluşan finansal bilgilerin
gerçeğe uygun bir şekilde raporlanması, karar alıcıların finansal tablolardan
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istedikleri bilgiyi doğru ve zamanında almalarına imkân tanımaktadır.
Petrol elde etme sürecinin parçası olan üretim öncesi, arama ve geliştirme
aşamalarında ortaya çıkan maliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceği hususunda kullanılan üç yöntem söz konusudur. Bunlar; tam maliyet (full cost),
başarılı sonuç (successful effort) ve kazanç bölgesi (area of interests) yöntemleridir. Tam maliyet yöntemine göre; üretim öncesi, arama ve geliştirme
faaliyetlerine ilişkin tüm maliyetlerin aktifleştirilmesi öngörülmektedir. Başarılı çaba yönteminde ise üretim öncesi maliyetler petrol arama sonuçlarının
olumlu olması durumunda aktifleştirilmekte, olumsuz olması durumunda ise
dönem giderine dönüştürülmektedir. Bu yöntemde arama giderleri, sondajlı
ve sondajsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sondajlı arama giderleri petrol
arama sonucu olumlu ise aktifleştirilir, olumsuz ise dönem giderine dönüştürülür. Buna karşılık sondajsız arama giderleri ise sonuç olumlu da olsa
olumsuz da olsa dönem gideri olarak kayıtlara aktarılır. Geliştirme giderleri
ise petrol arama sonucundan bağımsız olarak aktifleştirilir (Hacırüstemoğlu,
Bahadır ve Boz, 2006). Kazanç bölgesi yönteminde ise rezerv olduğu tespit
edilen sahalar kazanç bölgesi olarak kabul edilir ve bu bölgelerde yapılan
üretim öncesi, arama ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin maliyetler aktifleştirilir. Buna karşılık kazanç bölgesi sayılmayan yani olumsuz sonuç veren
sahalara ilişkin katlanılan maliyetler, kazanç bölgeleriyle ilişkilendirilir ve
amortisman yoluyla itfa edilirler (Karapınar, Zaif ve Torun, 2010, 54).
Bu çalışmada, petrol elde etme sürecinin maliyet yöntemlerine göre nasıl
farklılaştığı veya nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği üzerine odaklanılmamıştır. Çalışmada, petrol elde etme sürecine ilişkin işlemler, TFRS-6
“Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” standardı kapsamındaki esaslar çerçevesinde ele alınmış ve muhasebeleştirme süreciyle
ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Petrol arama, geliştirme ve terk etme faaliyetlerine ilişkin işlemlerin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ele alındığı bu
çalışmada öncelikle; petrol madeni, Türkiye’de petrol ve petrol üretiminde izlenen aşamalarla ilgili kısa açıklamalar yapılmış, sonra arama öncesi ve arama
faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuş, daha sonra arama faaliyetlerinin sonuçları ve amortismanı ele alınmış ve son olarak da terk etme
maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine değinilmiştir.
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2. Petrol Madeni
Petrol, yeraltında bulunan organik maddelerin başkalaşım geçirerek sıvı
hale dönüşmesi sonucu meydana gelen sıvının kayaçlar arasındaki boşluklarda depolanmasına denir. Petrol, milyonlarca yıl önce denizlerde çoğalma ve tortul katmanlar halinde birikmiş bitkisel ve hayvansal su organizmalarının bakteriyolojik bozuşmasının sonucu olarak oluşmuştur (İpek,
2008, 6). Koyu renkli, yapışkan ve yanıcı bir sıvı olarak elde edilen petrol,
ham petrolü ifade etmektedir. Ham petrol denilmesinin nedeni; ticari açıdan büyük önem arz eden rafine edilmiş petrolden ayırımını sağlamaktır
(www.pigm.gov.tr/petrolnedir.php).
Çeşitli hidrokarbonların (propan, metan, büton vb.) bileşiminden oluşan
petrolün yoğunluğu; kimyasal bileşimine ve de yapışkanlığına diğer bir
deyişle viskozitesine (sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence) göre değişim göstermektedir. Petrolün sınıflandırılmasında Amerikan Petrol Enstitüsü (API) gravite (petrolün yoğunluk değeri) tanımını temel ölçü birimi
olarak kabul etmektedir. Elde edilen petrolün gravitesine göre farklılıklar
oluşmakta ve gravitenin değeri, elde edilen petrolün kalitesini ortaya koymaktadır. Yüksek graviteli petroller açık kahve, sarı veya yeşil renkliyken
düşük graviteli petroller koyu kahve ya da siyah renklidir. Gravite değerinin yüksek olması, ortaya çıkarılan petrolün yoğunluğunun düşük olduğunu buna bağlı olarak da kalitesinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. Yani
gravite değeri ile yoğunluk ters orantılı, kalite doğru orantılıdır. Petrolün
yoğunluk değerine bağlı olarak kullanım alanlarında da farklılık oluşmaktadır. Örneğin, düşük yoğunluğa sahip petrolün işlenmesi sonucunda kalorifer yakıtı, asfalt gibi ürünler elde edilirken, yüksek yoğunluğa sahip
petrolün işlenmesi sonucunda ise genellikle gaz yağı, motorin, benzin gibi
ürünler elde edilmektedir (Bayraç, 2005). Konvansiyonel enerji kaynakları (bir kez kullanılıp, yenilenemeyen enerji kaynakları) gurubunda olan
petrolün, sıvı olarak elde edilmesi taşıma kolaylığı sağladığı gibi rafine
edilme sürecinden sonra çeşitli ürünlere ayrılması da kullanım esnekliği
sağlamaktadır (Bostancı, 2000, 72).
3. Türkiye’de Petrol
Jeolojik yapısına bağlı olarak Türkiye’nin komşu ülkelerine göre petrol
potansiyeli düşüktür. Sahip olunan arazinin kırıklı, karmaşık ve kıvrımlı bir
yapıda olması hem arama faaliyetlerini zorlaştırmakta hem de üretim ma58
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liyetlerini arttırmaktadır. Türkiye’ de petrol arama ve çıkarma faaliyetleri
Cumhuriyet dönemi öncesinden günümüze kadar artarak gelişme göstermektedir. Petrol arama ve işletme haklarını kullanmada resmi olarak hükümeti yetkili kılan 1926 yılında çıkarılan 792 sayılı Kanun, Cumhuriyet
döneminde petrol sektörü ile ilgili yapılan ilk yasal düzenlemedir. 1935
yılında çıkarılan 2804 sayılı kanunla, arama ve işletme yetkisi hükümetten alınıp Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’ne (MTA) verilmiştir (http://
www.pigm.gov.tr/tarihce.php). MTA, Türkiye’ de var olan maden ve taş
ocaklarını aramak, bulmak ve kullanıma uygunluğunu araştırmak suretiyle
gerekli tetkikleri yapmak ve ihtiyaç duyulan teknik elemanı yetiştirmekle görevlendirilmiştir (http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=tarihce).
1954 yılında çıkarılan 6326 sayılı Petrol Kanunu’yla, Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO) kurulmuş ve devlet adına hidrokarbon arama,
sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama çalışmaları için bu kurum yetkilendirilmiştir (http://www.tpao.gov.tr/tp5/?tp=m&id =3). Yani çıkarılan 6326
sayılı Kanun, MTA’nın görevini TPAO’ya devretmiştir. Bunların devamı
olarak 30.05.2013 tarihinde çıkarılan 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’yla
petrol arama işlemlerinin daha esnek bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.
Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye’nin, ekonomik anlamda gelişim göstermesinde büyük önem arz eden enerji kaynaklarından olan
petrole olan ilgisi ve bu ilgiye bağlı çalışmaları gün geçtikçe artış göstermiştir.
1934 yılından 2011 yılına kadar geçen sürede Türkiye’de petrol arama verilerine göre, toplam açılan kuyu adedi 4.103’tür. Açılan bu kuyuların cinslerine
göre dağılımları ise; 1.688 adet arama kuyusu, 1.649 adet üretim kuyusu ve
766 adet tespit kuyusu şeklindedir. Kuyuların toplam metrajı 7.65 milyon metre iken ortalama kuyu metrajı 1.864 metredir (www.petform.org.tr).
4. Petrol Üretiminde İzlenen Aşamalar
Kaliteli bir raporlama, muhasebeleştirilecek faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde tahlil edilmesi ve faaliyetler, alt unsurlardan meydana geliyorsa bu
unsurların iyi bir şekilde incelenerek tanınması ile başlar. Bu süreç, zaman
almakla beraber güvenilir bilgi oluşturmanın en önemli aşamasıdır. Petrol
arama ve üretim faaliyetlerinde muhasebeleştirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, petrolün hangi aşamalardan geçerek nihai ürünlere
dönüştürüldüğünün bilinmesi ile yapılabilir.
Petrol üretimi, belirli aşamaları kapsayan bir süreç dâhilinde gerçekleştiOCAK - ŞUBAT 2014
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rilmektedir. Bu süreç; arama öncesi faaliyetlerle başlar, ruhsat alımı (lisans
alımı-petrol arama hakkının elde edilmesi), arama, geliştirme ve üretim
faaliyetleriyle devam eder terk etme faaliyetleriyle de son bulur. Bununla
birlikte her aşamada ihtiyaç duyulan ikmal faaliyetleri de sondaj ve üretim
sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli malzeme ve donanımın tedariki şeklinde gerçekleşir. Aşağıda bu aşamalar kısaca tanıtılmaya
çalışılmıştır (Jennings, Feiten ve Brock, 2000; Hacırüstemoğlu, Bahadır ve
Boz, 2006; Karapınar, Zaif ve Torun, 2010).
Arama Öncesi Faaliyetler: Petrol üretim sürecinin belki de en önemli
aşamasıdır. Tüm süreç bu aşamada alınacak sonuçlara bağlıdır. Bu aşamada çeşitli sismik ve jeolojik etütler yapılarak petrol araması yapılacak
sahayla ilgili fizibilite çalışmaları yapılır. Bu aşama; arama yapılacak alanın haritaları, hava fotoğrafları ve jeolojik analizlerinin değerlendirildiği
aşamadır.
Ruhsat Alımı: Petrol çıkarılması için saptanan sahayla ilgili gerekli ruhsatın diğer bir deyişle arama hakkının (lisansın) alınması aşamasıdır.
Arama Faaliyetleri: Ruhsat alınan sahaya gerekli ekipmanın taşınması,
ekipmanın işler hale getirilmesi, arama için sondaj çalışmalarının yapılması ve elde edilen numunelerin gerekli niteliklere uygun olup olmadığının
değerlendirilmesi aşamasıdır.
Geliştirme Faaliyetleri: Arama faaliyetleri sonunda tespit edilen petrolün istenen nitelikte ve miktarda olduğu kanısına varılırsa yer altındaki
rezervin çıkarılabilmesi amacıyla yapılan faaliyetlerin yer aldığı aşamadır.
Bu aşamada; açılan kuyunun niteliğinin artırılmasına yönelik kuyu tamamlama faaliyetleri, petrolün çıkarılması için tesis edilecek pompa gibi teçhizatın rezerv mahalline yerleştirilmesi faaliyetleri söz konusudur.
Üretim Faaliyetleri: Çıkarıldıktan sonra petrolün fiziksel ve kimyasal olarak ayrıştırılması ve kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi aşamasıdır.
Terk Etme Faaliyetleri: Rezervin bulunduğu alandaki petrol çıkarma faaliyetlerinin son bulması ile kullanılan makine ve teçhizatın nakliyesi, rezerv
alanının arama öncesi haline dönüştürülmesi ve terk edilmesi faaliyetlerinin yapıldığı aşamadır.
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5. Petrol Elde Etme Sürecindeki Arama Öncesi, Arama, Geliştirme ve
Terk Etme Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
a. Petrol Arama Öncesi ve Arama Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre maden arama faaliyetleri ile ilgili işlemler TFRS-6 “Maden Kaynaklarının Araştırılması ve
Değerlendirilmesi” kapsamında muhasebeleştirilmektedir. Zira standartta;
maden kaynaklarının arama ve değerlendirme faaliyetleri için katlanılan
harcamaların bu standart kapsamında muhasebeleştirileceği belirtilmiştir.
Standardın 8. maddesinde araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet bedeli ile ölçüleceği ifade edilmiş ayrıca standarda ait Ek’te “işletmenin muhasebe politikaları uyarınca varlık olarak muhasebeleştirilen arama
ve değerlendirme harcamalarının” varlık olarak nitelendiği açıklanmıştır.
Araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet unsurları çeşitli kalemlerden oluşmaktadır. Bunlar (TFRS 6, md. 9);
• Araştırma haklarının elde edilmesi,
• Topografik, jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmalar,
• Arama sondajı,
• Kazı,
• Örnekleme,
• Bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yeterlilik ve ticari uygulanabilirliğini değerlendirme ile ilgili faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Standardın 10. maddesinde maden kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili
harcamaların araştırma ve değerlendirme varlıkları olarak muhasebeleştirilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda; petrol işlemleriyle ilgili sondaj
çalışmaları ve sonrasında yürütülen kuyu tamamlama ve üretim faaliyetleri
ile ilgili harcamalar araştırma ve değerlendirme varlığı olarak değerlendirilememektedir. Geliştirme harcamaları sonucunda ortaya çıkan varlıkların
“Finansal Tabloların Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve” ve
“TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardı hükümlerine göre
muhasebeleştirileceği belirtilmiştir. Standardın kapsamının belirtildiği maddelerden biri olan 5. maddesinde “araştırma için yasal hakları elde etmeden
önce yapılan harcamalar gibi, maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesinden önce katlanılan harcamaların” ve “bir maden kaynağından
cevher çıkarmanın teknik yapılabilirliği (fizibilitesi) ve ticari uygulanabilirliği kanıtlanabilir olduktan sonra oluşan harcamaların” araştırma ve deOCAK - ŞUBAT 2014
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ğerlendirme harcaması olarak muhasebeleştirilemeyeceği ifade edilmiştir.
Dolayısıyla arama ruhsatı (veya lisansı) alınmadan önceki harcamalar ile
geliştirme sürecindeki harcamalar araştırma ve değerlendirme standardı
kapsamında muhasebeleştirilemeyecektir.
Örnek 1:
“E” İşletmesi petrol rezervi bulabileceği düşüncesiyle Batı Raman’da
bulunan Beştepe-3 adlı sahada petrol arama çalışmaları yapmak istemektedir. Arama ruhsatı almadan önce sahanın tanınması ve önbilgi edinilmesi
maksadıyla iki defa saha ön keşif çalışmaları yapılmıştır. Ön keşif çalışmaları için toplam 24.500,- TL tutarında harcama yapılmıştır. Ön keşif
çalışmaları olumlu sonuçlanmış ve petrol arama faaliyetlerine başlanabilmesi için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (PİGM) arama ruhsatı almaya yönelik girişimler başlatılmıştır. İlgili sahada üç yıllık arama izni için
PİGM’e toplam 300.000,- TL peşin ödeme yapılmıştır. Ruhsat alındıktan
sonra gerekli arama teçhizatı sahaya taşınmış ve arama faaliyetlerine başlanmıştır. Arama çalışmaları kapsamında toplam 175.000,- TL değerinde
harcama yapılmıştır (Bu harcamaların; 150.000,- TL’lik kısmı sondaj için
gerekli olan teçhizat alımı, 25.000,- TL’lik kısmı ise çeşitli jeolojik ve sondaj gideri olarak gerçekleşmiştir).
Çözüm:
Petrol arama sürecinin bir bütün olarak ortaya konulmaya çalışıldığı
örnekte muhasebeleştirme üç aşamada gerçekleştirilebilir. Birinci aşama;
saha arama ruhsatının (lisansın) alınmasından önceki harcamalar olan ön
keşif harcamalarının muhasebeleştirilmesidir. Bu aşamayla ilgili olarak
TFRS 6 da “araştırma için yasal hakları elde etmeden önce yapılan harcamaların” araştırma ve değerlendirme harcaması olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Standartta geçen bu ifadeden, yapılan bu harcamanın
araştırma ve değerlendirme varlığı olarak muhasebeleştirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Burada TMS 38 “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardının araştırma ve geliştirme başlığına benzer bir durum söz konusudur.
TMS 38 “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardına göre araştırma
ve geliştirme harcamaları birbirinden ayrıştırılmakta ve araştırma giderleri kapsamına giren harcamalar dönem gideri olarak yazılmaktadır. Bunun
nedeni ise araştırma safhasındaki faaliyetlerin sonuçlarının belirsiz olmasıdır. Oysa geliştirme aşamasında, sonucun belirlenmiş olduğu ve bilginin
nasıl kullanılacağı üzerine odaklanıldığı için yapılan harcamalar aktifleşti62
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rilebilmektedir (Örten, Kaval ve Karapınar, 2012: 604). Petrolle ilgili saha
arama ruhsatı (lisans) alınmadan önce yapılan harcamaların aşağıda verildiği gibi dönem gideri olarak yazılabileceği ifade edilebilir. 		
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE
24.500, ZARARLAR HESABI
-Arama Öncesi Giderler
İLGİLİ HESAPLAR

24.500, -

İkinci aşama; ilgili sahada petrol arama izni veya ruhsatı (lisans) alımıyla
ilgili yapılacak muhasebeleştirmeyi kapsamaktadır. Bu aşamada maddi olmayan duran varlık olan arama hakkının muhasebeleştirilmesi yine TMS 38
“Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardına göre yapılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu; lisans hakkının aktife alındıktan sonraki
süreçte değerlenmesi konusudur. TMS 38 “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardı maddi olmayan bir duran varlığın değerlemesinde; “maliyet
bedeli” veya “yeniden değerleme yöntemi”nin kullanımını işletme yönetimlerinin isteğine bırakmıştır. Maliyet bedeline göre değerlemede ilgili varlık,
maliyetinden birikmiş amortismanlar ve varsa birikmiş değer düşüklüğü
karşılıkları düşüldükten sonra kalan değerleri ile mali tablolarda gösterilirler. Buna karşılık, yeniden değerleme yönteminde ise ilgili varlık, yeniden
değerlenmiş değeri ile mali tablolarda gösterilir (Örten ve ötekiler, 2012:
611). Zira TFRS 6’da da araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet
bedeli ile ölçüldüğü (md.8) ancak ilk muhasebeleştirmeden sonra araştırma
ve değerlendirme varlıklarına maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli uygulanacağı belirtilmiştir (md.12). Ayrıca işletmelerin, araştırma ve
değerlendirme varlıklarını, elde edilen varlığın niteliğine göre maddi veya
maddi olmayan duran varlık olarak sınıflaması gerektiği ve bu sınıflamanın
tutarlı olarak uygulanması gerektiği de ayrıca ifade edilmiştir (md. 15). Bu
bilgiler ışığında üçüncü aşamayla ilgili petrol arama ruhsatının (lisansının)
alınmasına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılabilir.
300.000, -

260 HAKLAR HESABI
100 KASA HESABI

300.000, -
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Arama ruhsatının alınmasının (ediniminin) muhasebeleştirilmesinde
Haklar Hesabı yerine aktif karakterli bir hesap olan Arama Giderleri Hesabı’nın kullanımı her ne kadar kullanılabilir olsa bile Haklar Hesabı’nın
kullanımı daha uygundur. Kaldı ki standardın 17. maddesine göre “bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yapılabilirliği ve ticari uygulanabilirliği kanıtlanabilir olduğunda, araştırma ve geliştirme varlığının artık
bu şekilde sınıflandırılamayacağı ve yeniden sınıflandırma yapmadan önce
değer düşüklüğü açısından değerlendirme yapılması gerektiği varsa değer
düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilmesi gerektiği” belirtilmektedir.
Bu nedenle ruhsat hakkının Arama Giderleri Hesabı’nda izlenmesi durumunda ve arama çalışmalarının olumlu bir şekilde sonuçlanması halinde
bunun başka bir hesaba aktarımı gerekecektir ki arama hakkı için böyle bir
aktarıma gerek yoktur. Asıl sorun ise arama sonuçlarının olumsuz olması
durumunda ortaya çıkmaktadır ve bu durumda arama giderleri dönem giderine dönüştürülmektedir. Dolayısıyla alınan arama hakkı Arama Giderleri Hesabı’nda izlenecek ise arama olumsuz sonuçlanırsa hesap kalanının
dönem giderine dönüştürülmesiyle beraber arama hakkı da dönem giderine
dönüştürülecektir. Oysa hak devam etmekte olduğu için finansal tablolarda
sunumuna devam edilmelidir. Bu nedenle bu tutarın Haklar Hesabı’nda
izlenmesi daha doğru bir sunum sağlayacaktır.
Ayrıca dönem sonunda ayrılacak itfa payının hesaplanmasında arama
hakkının süresi dikkate alınacağından ekonomik ömür esaslı itfa yöntemine göre itfa payı hesaplaması söz konusu olacaktır.
Üçüncü aşama; arama ruhsatının elde edilmesinden sonra yapılacak
muhasebe işlemlerinden meydana gelmektedir. Bu aşamada farklı şekillerde harcama türleri gerçekleşebilir. Örneğin; arama faaliyetleri için duran
varlık alımı, arama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan çeşitli giderler, direkt ve endirekt işçilik giderleri gibi. Duran varlık alımı ile ilgili
yapılacak muhasebeleştirme işlemi için ilgili duran varlık hesabı kullanılır.
Bunun dışında, petrol aramasıyla ilgili yapılacak çeşitli harcamalar da aktif
bir hesapta izlenmelidir. Bu hususta TFRS 6’da işletmelerin, araştırma ve
değerlendirme varlıklarını, elde edilen varlığın niteliğine göre maddi veya
maddi olmayan duran varlık olarak sınıflaması gerektiği ve bu sınıflamanın tutarlı olarak uygulanması gerektiği ifade edilmiştir (md. 15). Ayrıca
delme/sondaj haklarının maddi olmayan duran varlık, taşıtlar ve delme/
sondaj donanımlarınınsa maddi duran varlık olarak sınıflandırılabileceği
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örneği verilmiştir (md. 16). Bu bilgiler ışığında muhasebe kaydı aşağıdaki
gibi yapılabilir.				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
271 ARAMA GİDERLERİ HESABI

İLGİLİ HESAPLAR

150.000, 25.000, -

175,000, -

Arama faaliyeti harcamalarının muhasebeleştirilmesiyle ilgili yukarıda
açıklanan üç aşamaya ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, ödemelerin vadeli olması durumunda ortaya çıkacak vade farklarıdır. Bu durumda TMS 23
“Borçlar Standardı” hükümleri dikkate alınmalıdır. Bununla beraber arama giderleriyle ilgili harcamaların özellikli varlık tanımına uygun olması nedeniyle
bu harcamaların TMS 23’te belirtilen alternatif yöntem kapsamında muhasebeleştirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
b. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin Sonuçların Muhasebeleştirilmesi
Arama sonucu olumlu yani standardın ifadesiyle “bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yapılabilirliği ve ticari uygulanabilirliği
kanıtlanabilir olduğunda” yapılacak muhasebe kaydı/kayıtları da önem
kazanmaktadır. Zira standartta, bu aşamadan sonra araştırma ve değerlendirme varlığının artık bu şekilde sınıflandırılamayacağı ifade edilmekte ve
yeniden sınıflandırma yapmadan önce değer düşüklüğü açısından değerlendirme yapılması gerektiği varsa değer düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (17 md.).
Petrol arama sonucu olumlu ve değer düşüklüğü yok ise; ruhsat (lisans)
almadan önceki harcamalarla ilgili yapılacak bir değişiklik olmaz, bu harcamalar zaten dönem gideri olarak kayıtlara aktarılmıştı. Haklar ve Tesis, Makine ve Cihazlar ile ilgili de bir değişiklik yapmaya gerek yoktur
çünkü bunlar da standardın öngördüğü şekilde kendi özelliklerine uygun
bir şekilde sınıflandırılmış olduklarından yeni bir sınıflandırmaya ihtiyaç
duyulmaz. Ancak Arama Giderleri Hesabı’nda aktifleştirilen çeşitli jeolojik ve sondaj harcamaları petrolün çıkarılabilir olduğu anlaşıldıktan sonra
bu hesaptan çıkarılarak Hazırlık ve Geliştirme Giderleri hesabına aktarılır.
Yukarıdaki örnekte petrol arama faaliyetlerinin olumlu sonuçlandığı ve değer düşüklüğünün olmadığı tespit edilirse yapılacak kayıt yan sayfadaki gibi olacaktır.		
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272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 25.000,

25.000,

271 ARAMA GİDERLERİ HESABI

-

				
Petrol arama sonucu olumlu ve değer düşüklüğü var ise; Arama Giderleri
olarak aktifleştirilen tutardan değer düşüklüğü kadar bir tutarın indirilmesi ve
kalan tutarın Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı’na aktarılması gerekir.
Yukarıda verilen örnekte değer düşüklüğü testine tabi tutulan Arama ve
Değerlendirme varlıklarının geri kazanılabilir değerinin 22.500,- TL olduğu anlaşılsaydı bu durumda yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktı.
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 22.500,
654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

2.500,

-

- Değer Düşüklüğü Zararı

25,000,

271 ARAMA GİDERLERİ HESABI

-

Arama sonucu olumsuz yani “bir maden kaynağından cevher çıkarmanın
teknik yapılabilirliği ve ticari uygulanabilirliği kanıtlanabilir” olmaz ise
diğer bir ifade ile yapılan sondaj çalışmaları sonucunda istenen miktarda
veya nitelikte petrol çıkarılamayacağı anlaşılırsa arama giderleri dönem
giderine dönüştürülür. Dolayısıyla petrol sondajı sonucunda istenen düzeyde (miktar ve nitelik olarak) petrol rezervine rastlanamazsa muhasebe
kaydı aşağıdaki gibi yapılır.
							
630 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
GİDERLERİ HESABI

25.000,

-

-Zarar Yazılan Arama Giderleri
271 ARAMA GİDERLERİ HESABI
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c. Arama Giderlerine İlişkin Amortisman Hesaplaması ve
Amortismanların Muhasebeleştirilmesi
Arama giderlerine ilişkin amortisman hesaplama ve muhasebeleştirme işlemlerini üç başlık altında toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, arama faaliyetleri sürecinde katlanılan ve Arma Giderleri Hesabı’nda izlenen aktifleştirilmiş giderlerin tükenme payıdır. İkincisi, arama faaliyetlerinin yürütülebilmesi
amacıyla edinilen, sahaya taşınan ve Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı’nda
izlenen ekipmana ait amortismandır. Üçüncüsü ise arama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla alınan ve Haklar Hesabı’nda izlenen arama ruhsatı (lisans
veya arama hakkı) maliyetlerine ilişkin itfadır.
Örnek 2:
Petrol arama ve sondaj faaliyetleriyle uğraşan Yakutoğlu AŞ’nin Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü’nden 3 yıllık arama ruhsatı aldığı Batı Raman
Üçtepe-7 adlı sahada 01.01.2013 tarihinden itibaren devam eden arama
faaliyetleri ile ilgili 31.12.2013 tarihi itibariyle arama ve değerlendirme
varlıklarına ilişkin hesaplarının görünümü aşağıdaki gibidir;
Arama Giderleri H.

25.000,-

Tesis, Makine ve
Cihazlar Hesabı

150.000,-

Haklar Hesabı
300.000,-

							
Yıl sonunda yapılması gereken amortisman hesaplamaları ve muhasebe
kayıtlarıyla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
(a) Arama Giderleri’nin itfasıyla ilgili TFRS 6’da her hangi bir açıklama
yapılmamıştır. Bu bakımdan TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” Standardında ifade edilen; doğrusal veya azalan bakiyeler yöntemlerinden birine
göre amortisman ayrılmalıdır. Amortisman ayırmada yine aynı standartta
bahsedilen üretim birimi yöntemi, Arama Giderleri Hesabı’nda izlenen tutarlar için uygun bir amortisman yöntemi değildir. Bunun nedeni, üretim
birimi yönteminin kullanılması durumunda gerekli olan değişkenlerden
biri olan üretim sonucunda elde edilecek ürün miktarının (yani örneğimizde dönemlik elde edilen petrol rezervinin) henüz elde edilmeyişidir. Elde
edilme aşamasına gelinmesi durumunda de zaten Arama Giderleri Hesabı’nda izlenen tutarların başka bir hesaba aktarılması söz konusudur. DolaOCAK - ŞUBAT 2014
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yısıyla Arma Giderleri Hesabı’nda izlenen tutarların itfasında ya doğrusal
ya da azalan bakiyeler yöntemi uygulanmalıdır.
Amortisman oranının %5 olduğu varsayımından hareketle azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılması planlanıyorsa; 2013 yılında aşağıdaki hesaplamaların ve muhasebe kaydının yapılması gerekecektir.
Tükenme Payı Tutarı = 25.000,- x (2 x %5) = 2.500,- TL
31.12.2013
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI

2.500,

2.500,

278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI

-

(b) Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı’ndaki tutarların amortismanında
da yine 2013 yılı için ya doğrusal ya da azalan bakiyeler yöntemine göre
amortisman ayrılabilecektir. Teçhizatın ekonomik ömrünün 5 yıl olduğu ve
amortisman yönteminin azalan bakiyeler olduğu varsayımından hareketle
yapılacak hesaplama ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır;
Amortisman Tutarı = 150.000,- x (%40) = 60.000,- TL
31.12.2013
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI

60.000,

60.000,

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

-

(c) Haklar Hesabı’ndaki tutarların itfasında (amortismanında) TMS 38 “Maddi
Olmayan Duran Varlıklar” Standardındaki hükümlere uyulur. TMS 38’e göre “sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın itfaya tabi tutarı yararlı
ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır (md. 97)”. Bu durumda alınan petrol
arama ruhsatının (hakkının) ne kadar zaman için alındığı bilinmelidir. Örnekte,
arama yapılan sahayla ilgili 3 yıllık ruhsat alındığı bilgisi mevcuttur. O halde
yapılacak hesaplama ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.
İtfa Tutarı = 300.000,- TL / 3 yıl = 100.000,- TL / yıl
31.12.2013
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI
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Örnek 3:
Yukarıda verilen örnekteki “Yakutoğlu AŞ” tarafından yürütülen petrol
arama faaliyetleri sonucunda 01.01.2013 tarihinde petrol arama faaliyetlerinin olumlu sonuç verdiği ve Batı Raman Üçtepe-7 adlı sahada istenen
nitelikte ve miktarda petrol çıkarımının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Aktifleştirilen arama giderlerinin geri kazanılabilir değerinin 21.000,- TL
olduğu saptanmıştır.
Çözüm:
Defter Değeri = Kayıtlı Değer – Birikmiş Tükenme Payı = 25.000,- (–) 2.500,- = 22.500,- TL
Defter Değeri 		

2.500,- TL

Geri Kazanılabilir Değer

21.000,- TL

Değer Düşüklüğü 		

1.500,- TL

Bu durumda; yeni sınıflandırmayla ilgili muhasebe kaydı aşağıdaki gibi
yapılabilir;

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 21.000,
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI
654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

2,500
1,500

-

Değer Düşüklüğü Zararı
271 ARAMA GİDERLERİ HESABI

25,000

-

Örnek 4:
Yukarıda verilen örnekte “Yakutoğlu AŞ” tarafından yürütülen petrol arama faaliyetlerinde çeşitli jeolojik çalışmalar sonucunda toplam 2.500.000
varil petrol rezervinin bulunduğu saptanan Batı Raman Üçtepe-7 adlı sahada çeşitli sondaj, kule kurulumu vb. faaliyetler için 24.000,- TL tutarında geliştirme giderine katlanılmıştır. 31.12.2014 tarihi itibariyle yapılan
hesaplamalarda, 2014 yılında istenen nitelikte toplam 400.000 varil petrol
çıkarımı gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Çözüm:
Bu durumda öncelikle geliştirme giderleri için katlanılan harcamaların
muhasebeleştirilmesine yer verilmelidir. Bununla ilgili yapılacak muhaseOCAK - ŞUBAT 2014
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be kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır;					
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 24.000,

24.000

İLGİLİ HESAPLAR

-

“Yakutoğlu AŞ”nin 31.12.2014 tarihi itibariyle geliştirme giderleriyle ilgili hesaplarının görünümü aşağıdaki gibi olacaktır;
Hazırlık ve Geliştirme
Giderleri Hesabı

21,000,-

Tesis, Makine ve
Cihazlar Hesabı

150.000,-

Haklar Hesabı
300.000,-

24,000,45,000,-

Yıl sonunda amortisman ayrılmasıyla ilgili gerekli hesaplamalar ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
(a) Geliştirme Giderleri’nin itfasıyla ilgili TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” Standardı’nda ifade edilen üretim birimi yöntemi tercih edilerek
amortisman (tükenme payı) ayrılabilir. Bu durumda ayrılacak tükenme payının aşağıdaki gibi hesaplanması mümkündür (Akdoğan ve Sevilengül,
2007, 370-371);
Tükenme Payı = Toplam Geliştirme Gideri / Çıkarılabilir Toplam Rezerv x
Dönemlik Üretim Miktarı
Tükenme Payı = 45.000,- TL / 2.500.000 varil x 400.000 varil = 7.200,- TL
Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
31.12.2014
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI

7.200,

7.200

-

(b) Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı’ndaki tutarların amortismanıyla
ilgili yapılacak hesaplama ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır;Amortisman Tutarı = (150.000,- (-) 60.000,-) x (%40) = 36.000,- TL
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31.12.2014
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI

36.000,

36.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

-

(c) Haklar Hesabı’ndaki tutarların amortismanıyla ilgili yapılacak hesaplama ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır;
İtfa (Amortisman) Tutarı = 300.000,- TL / 3 yıl = 100.000,- TL / yıl
31.12.2014
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

100.000, 100.000

-

d. Petrol Sahasının Terk Edilmesine İlişkin Maliyetler ve Bu Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi
Petrol arama ve geliştirme faaliyetleri sonunda rezervin tükenmesi ya da
kalan rezervin istenen nitelik veya miktarda olmaması durumunda sahanın
terkine yönelik planlamalar yapılır. Terk etme faaliyetleri, hem maliyetlerin tahmini hem de yapılması gereken görevlerin önceden belirlenmesine ilişkin planlama yapmayı gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte; kuyunun
kapanması, üretimin sonlandırılması nedeniyle üretim ekipmanlarının sökülmesi ve taşınması, üretim yapılan sahanın ıslah edilmesi (eski haline
getirilmesi) gibi faaliyetler söz konusudur.
Terk etme faaliyetleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken husus terk etme
maliyetlerinin işletmenin gelecekte yerine getirmek zorunda olduğu bir
yükümlülük olduğudur. TFRS 6’da kaldırma ve restorasyon yükümlülüklerinin TMS 37 “Karşılıklar Koşullu Yükümlülük ve Koşullu Varlıklar”
Standardına göre finansal tablolara yansıtılması gerektiği belirtilmiştir.
Dolayısıyla işletmeler bu yükümlülük için TMS 37 “Karşılıklar Koşullu
Yükümlülük ve Koşullu Varlıklar” standardına göre karşılık ayırmak durumundadır. Bu durumda karşılık tutarının doğru tahmin edilmesi ve paranın
zaman değerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Gelecekte oluşacak
terk etme giderlerine ilişkin ayrılacak karşılık tutarı, tahmin edilen toplam
terk etme giderlerinin uygun bir iskonto oranıyla hesaplanan bugünkü değeri olacaktır (Karapınar, Zaif ve Torun, 2010, 57). Ayrıca yükümlülük için
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ayrılacak karşılıkların vergi etkisi de TMS 12 “Gelir Vergileri” standardı
göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır.
Örnek 5:
“Eknici AŞ” 01.01.2013 tarihinde üç yıllığına ruhsat aldığı Batı Raman
Beştepe-3 adlı sahada petrol rezervine rastlamış ve çıkarma faaliyetlerine
başlamıştır. Şirket mühendislerinin öngörüleri, ilgili sahada en fazla üç yıllık rezerv olduğu yönündedir. Şirket yönetimi, sahanın terk edilmesi sonrasında kuyuların kapanması, sondaj kulesi ve diğer ekipmanların sökülmesine ilişkin üçüncü yılın sonunda oluşacak maliyetlerin 90.000,- TL ve
arazinin arama öncesi duruma getirilmesine ilişkin ise üçüncü yılın sonunda oluşacak maliyetlerin 120.000,- TL olacağı öngörüsünde bulunmuştur.
İlgili sektördeki iskonto oranı %10’dur.
Çözüm:
Gelecekte ortaya çıkacağı öngörülen terk etme giderlerinin toplam tutarı
210.000,- TL’dir. Bu giderlerin dönemsel olarak bugünkü değerinin hesaplanarak muhasebe ortamına aktarılması gerekmektedir. Bu durumda üç yıl
sonra oluşacak maliyetlerin toplam tutarı olan 210.000,- TL’nin bugünkü
değeri aşağıdaki formülle hesaplanarak kayıtlara aktarılmalıdır.
Bugünkü Değer = Gelecekteki Değer / (1 + İskonto Oranı) Dönem Sayısı
3

BD = 210.000,- / (1 + 0,10) = 157.776,Vergi Etkisi = 157.776,- x %20 = 31.555,-

				

01.01.2013
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI

157.776, -

-

479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI H

01.01.2013
284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI
691 VERGİ GELİRİ / GİDERİ HESABI

157.776, -

31.555,
31.555,

-

İlk yılın sonunda 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı’nda yer
alan tutar iskonto edilerek gösterildiği için bu tutarı ikinci yılın değerine
ulaştırabilmek amacıyla sektördeki iskonto oranıyla çarpıp karşılık tutarı72
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na eklemek gerekir. Bu nedenle 31.12.2013 tarihinde yapılacak işlem ve
muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
İlk Yılın İlave Faiz Tutarı = 157.776,- x %10 = 15.777,Vergi Etkisi = 15.777,- x 0,20 = 3.155,31.12.2013
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

15.777,

-

479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI H

31.12.2013
284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI

15.777,

-

3.155,

-

3.155,

691 VERGİ GELİRİ / GİDERİ HESABI

İkinci yılın sonunda aynı işlemi tekrarlamak ve 479 Diğer Borç ve Gider
Karşılıkları Hesabı’ndaki biriken tutarları kısa vadeli bir hesaba aktarmak
gerekir. 31.12.2014 tarihinde yapılması gereken hesaplama ve muhasebe
kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
İkinci Yılın İlave Faiz Tutarı = (157.776,- + 15.777,-) x %10 = 17.355,Vergi Etkisi = 17.355,- x 0,20 = 3.471,31.12.2014
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

17.355,

-

479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI H.
284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI

3.471,

17.355,

-

3.471,

-

-

691 VERGİ GELİRİ / GİDERİ HESABI

İkinci yılın sonunda uzun vadeli bir karşılık hesabında izlenen tutarlar kısa
vadeli bir hesaba aktarılır. Aktarılacak toplam tutar; 157.776,- + 15.777,- +
17.355 = 190.908,- TL’dir.
			
31.12.2014
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI H.
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI H.

190.908, 190.908, -

OCAK - ŞUBAT 2014

73

MALİ

ÇÖZÜM

Örnek 5 (Devam):
a. Üçüncü yılın sonunda terk etme maiyetlerinin 220.000,- TL olarak
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Terk etme faaliyetleriyle ilgili ödemeler nakit olarak yapılmıştır.
Üçüncü yıl yapılacak hesaplama ve ödeme kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır;
Üçüncü Yılın İlave Faiz Tutarı = (157.776,- + 15.777,- + 17.355,-) x %10 = 19.090,		
31.12.2014

379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 190.908,
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

19.090,

681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI

10.002,

-

100 KASA HESABI

220.000,

-

38.181,

-

31.12.2014
691 VERGİ GELİRİ / GİDERİ HESABI

38.181,

-

284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI

b. Üçüncü yılın sonunda terk etme maiyetlerinin 205.000,- TL olarak
gerçekleşmesi ve ödemenin nakit olarak yapılması durumunda muhasebe
kaydı aşağıdaki gibi olur;
31.12.2014
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 190.908,
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

19.090,

-

100 KASA HESABI

4.998,

-

38.181,

-

205.000,

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HESABI

31.12.2014
691 VERGİ GELİRİ / GİDERİ HESABI
284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI

38.181,

-

6. Sonuç ve Değerlendirme
Önemli bir ekonomik varlık olan petrolün, elde edilme süreci birçok aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar hem teknik hem de fiziki açıdan büyük
sermayeler gerektiren faaliyetlerin birleşiminden meydana gelmektedir.
Petrol elde etme süreci; ruhsat alımı öncesindeki faaliyetlerle başlayıp ruhsat alımı, arama faaliyetleri, geliştirme faaliyetleri ve üretim faaliyetleriyle
74
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devam edip terk etme faaliyetleriyle de son bulmaktadır. Petrol arama ve
üretim işletmeleriyle ilgili oluşturulacak finansal tabloların beklenen ihtiyaca cevap verebilmesi bu süreçte oluşan maliyetlerin gerçeğe uygun olarak
finansal tablolara aktarılmasına bağlıdır. Zira sürecin her aşaması, önceki
ve sonraki aşamalardan farklı olmakla birlikte birbirini bütünler niteliktedir.
Ülkemizde 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için
uygulanmak üzere ilk olarak 31.01.2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2008 yılında güncellenen Türkiye Finansal Raporlama Standardı 6 “Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” Standardı maden kaynaklarının arama süreciyle ilgili önemli esaslar
içermektedir. İlgili standartta maden kaynaklarına ilişkin arama ve değerlendirme harcamalarının maliyet bedeli ile ölçüleceği belirtilmiştir. Ayrıca
arama hakkı elde etmeden önce katlanılan harcamalar ile arama sonrası
bulunan cevherin teknik olarak çıkarılabilirliği ve ticari uygulanabilirliği
kanıtlandıktan sonra katlanılan harcamaların araştırma ve değerlendirme
harcaması olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.
Çalışmada, petrol elde etme sürecindeki işlemlerin sunumu Türkiye
Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları kapsamında ele alınmış
ve yapılması gereken muhasebe işlemleriyle ilgili çeşitli esaslar üzerinde
durulmuştur. Petrol arama öncesinde ortaya çıkan harcamaların (TFRS 6
kapsamında değerlendirilememesi nedeniyle) dönem gideri olarak kayıtlara aktarılmasının, ayrıca ruhsat (arama hakkı) edinimindeki maliyetlerin
maddi olmayan duran varlık olarak Haklar Hesabı’nda izlenmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir. Arama sürecinde oluşan giderlerin aktifleştirilerek Arama Giderleri Hesabı’nda izlenmesi ve petrol arama sürecinin
olumlu sonuçlanması halinde bu hesaptaki tutarların Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı’na aktarılması, olumsuz sonuçlanması durumunda ise
Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı’na aktarılarak dönem giderine
dönüştürülmesi gerektiği belirtilmiştir. Bununla beraber bir sahada petrol
elde edildikten sonra kalan rezervin miktar veya nitelik olarak yetersiz
bulunması ya da ekonomik bulunmaması durumunda ortaya çıkacak terk
etme maliyetlerinin; kuyunun kapanması, ekipmanların sökülmesi ve arazinin eski haline dönüştürülmesiyle ilgili harcamalar gerektirdiği ve geleceğe yönelik bir yükümlülük olduğu açıklanmıştır. Tahmin yoluyla tespit
edilecek bu yükümlülüklerin uygun bir iskonto oranıyla hesaplanacak bugünkü değer üzerinden finansal tablolara yansıtılabileceği ifade edilmiştir.
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GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESİNİN ERTELENMİŞ
VERGİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF FAIR VALUE ACCOUNTING ON
DEFERRED TAXES
Yrd. Doç. Dr. Enver BOZDEMİR1
Öz
Gerçeğe uygun değer muhasebesi uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları ile birlikte finansal tablolarda yer alacak bilgilerin güvenilir
ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulmasına olanak sağlamak amacıyla ortaya
çıkmıştır. Gerçeğe uygun değer yaklaşımının amacı, piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine ilişkin olarak ölçüm tarihinde gerçekleşecek olan fiyatın en doğru ve uygun bir şekilde tespit edilmesidir.
Gerçeğe uygun değer muhasebesinde mevcut finansal tabloların muhasebe ve raporlama standartlarına dönüştürülmesinde ve raporlanmasında
mevcut vergi sisteminden farklı olarak geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi farkları söz konusu olmaktadır.İşletmelerin raporlama tarihinde varlık ve borçlarını gerçeğe uygun değer bir şekilde oluşturmaları halinde mevcut vergi kanunlarına istinaden oluşan vergi varlığı veya
yükümlülüğünün üzerindeki etkinin ortaya konulması çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Gerçeğe uygun değer muhasebesi sonucunda oluşan geçici farklar işletmelerin ilgili döneme ait muhasebe karını arttıran bir etkiye
sahipse ertelenmiş vergi yükümlülüğünü, muhasebe karını azaltan bir etkiye de sahipse ertelenmiş vergi varlığını ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Sözcükler: TMS/TFRS, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi,
Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğü.
Abstract
With international accounting and financial reporting standards, fair value accounting has emerged to allow fair and reliable presentation of the
information which will take place on the financial statements. The purpose
of the fair value approach is to determine the most accurate and appropriate
price which will take place at the measurement date about selling an asset
1

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
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or to transfer a liability between market participants.
At the fair value accounting, different from current tax system, at the
transformation and reporting of current financial statements to accounting
and reporting standards there are deferred tax differencies. The demonstration of the effect on tax liability or tax existence pursuant to the current
tax law in the case which firms create their assets and liabilities with fair
value at the reporting date is the objective of this study. If the temporary
differencies caused by fair value accounting has an effect to raise the accounting profit of the firm at the related term, this reveals deferred tax liability and if it has an effect to reduce the accounting profit, reveals deferred
tax existance.
Keywords: TMS/TFRS, Fair Value Accounting, Deferred Tax Existance
and Liability.
1. GIRIŞ
Günümüzde bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin yarattığı küreselleşme olgusu işletmelerin finansal raporlama sistemlerini de değişime zorlamaktadır. Bu nedenle işletmeler mevcut finansal
tablolarını bilgi kullanıcıları ve finansal piyasaların bilgi talepleri doğrultusunda sunulması gerekmektedir. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin
güvenilirliği ve gerçeğe uygunluğu finansal bilgi kullanıcıları açısından
önemli bir unsurdur.
Bu bağlamda Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal
Raporlama Standartları’nda (TFRS) finansal tablolarda yer alacak bilgilerin
güvenilir ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulmasına olanak sağlamak amacıyla gerçeğe uygun değer yaklaşımının ön plana çıkarıldığı görülmektedir.
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 13), gerçeğe uygun değeri, piyasa katılımcıları arasında
ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek
veya bir borcun devrinde ödenecek fiyatolarak tanımlamaktadır. Gerçeğe uygun değer yaklaşımının amacı, mevcut piyasa koşullarında, piyasa
katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine ilişkin
olarak ölçüm tarihinde gerçekleşecek olan fiyatın en doğru ve uygun bir şekilde tahmin edilmesidir. TMS/TFRS’lerde gerçeğe uygun değerleme yöntemi olarak genelde piyasa fiyatı kullanılmakla birlikte maliyet yaklaşımı,
gelir yaklaşımı ve bugünkü değer unsurları kullanılmaktadır.
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TMS/TFRS’lerde yer alan ve değerleme ölçüm unsurlarından biri olan
“gerçeğe uygun değer” yaklaşımı işletmelerin mevcut finansal tabloların
TMS/TFRS’ye dönüştürülmesinde ve raporlanmasında gerçeğe uygun bilgilerin sunulmasına olanak sağlamaktadır. Bu bilgilerin hazırlanması ve finansal tablolara dönüştürülmesi esnasında mevcut vergi sisteminden farklı
olarak geçici ertelenmiş vergi farkları söz konusu olmaktadır.
Ertelenmiş vergi farkları, varlıkların ve borçların değerleme günündeki
gerçeğe uygun olarak ölçülmesi esnasında henüz kullanılmamış finansal
zararlar ile vergi avantajlarının ileriye taşınmasından kaynaklanan geçici
vergi etkileridir.
Dolayısıyla ertelenmiş vergiler, TMS/TFRS’na göre uygulanan gerçeğe
uygun değer yaklaşımı ile mevcut vergi kanunları arasında muhasebe konusunda var olan farklardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu farklar ilgili
döneme ait muhasebe karını arttıran bir etkiye sahip olabileceği gibi, dönemin muhasebe karını azaltan bir etkiye de sahip olabilir. Bu durumda muhasebe kar/zararındaki bu değişim, işletmelerin vergi varlığını veya vergi
yükümlüğünü ortaya çıkarmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, işletmelerin mevcut finansal tabloların TMS/
TFRS’ye dönüştürülmesinde ve raporlanmasında güvenilir ve gerçeğe uygun
bilgiler sunabilmeleri amacıyla varlık ve borçlarını gerçeğe uygun değer yaklaşımı kapsamında oluşturmaları halinde mevcut vergi kanunlarına istinaden
oluşan vergi varlığı veya yükümlülüğünün üzerindeki etkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla gerçeğe uygun değer muhasebesi kapsamındaki TMS/TFRS
ve özellikle TFRS-13 standardının uygulanması sonucunda finansal tablolarda ortaya çıkacak olan vergi etkileri uygulama örnekleri ile incelenecektir.
2. GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESININ
KAVRAMSAL ÇERÇEVESI
Yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan
gereksinimlere cevap vermek amacıyla, son zamanlarda yayınlanan uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarında, finansal tablolarda yer alacak bilginin güvenirliği kadar, gerçeğe yakın olmasına yönelik,
gerçeğe uygun değer ölçüsünün ön plana çıkarıldığı görülmektedir (Tokay
ve Deran, 2008, 18).
Finansal tabloların hazırlanmasında tarihi maliyet değerleri esas alınmakla birlikte tarihi maliyeti esasına göre hazırlanan finansal tablolar
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teorisyenler, akademisyenler ve uygulamacılar tarafından eleştirilmiştir(Campbell, Owens ve Robinson, 2008, 32). Bu yöneltilen eleştirilerin odak
noktasını, tarihi maliyetlerin gerçek değerlerden uzak olduğu ve bundan
dolayı finansal tabloların işletmenin gerçek durumunu göstermediği oluşturmaktadır (Özkan ve Terzi, 2009, 25). Tarihi maliyet değerleri üzerinden
yapılan raporlamaya yönelik yapılan eleştiriler sonucu gerçeğe uygun değer muhasebesi uygulama alanı bulmuştur (Penman, 2007, 33).
2.1. Gerçeğe Uygun Değer Kavramı
Gerçeğe uygun değer kavramı TMS/TFRS’ında ve özelliklede TFRS-13
standardında değişlik şekillerde ifade edilmektedir.TFRS-13, gerçeğe uygun
değeri, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir
varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyatolarak tanımlar (TFRS 13, parg. 9).
TFRS/UFRS 13, bir varlığın gerçeğe uygun değerini, ölçüm tarihinde piyasa katılımcıları tarafından gerçekleştirilecek ve piyasada oluşan koşullara bağlı olarak varlığın satışı durumunda elde edilecek tutar olarak tanımlamaktadır. Bir borcun gerçeğe uygun değerini ise, ölçüm tarihinde piyasa
katılımcıları tarafından gerçekleştirilecek usulüne uygun işlem neticesinde
borçla ilgili yükümlülüğün devredilmesi edilmesi halinde ödenecek tutar
olarak tanımlamaktadır.
Her iki durumda, gerçeğe uygun değer ölçümünde piyasa katılımcıları
tarafından gerçekleştirilen işlemin gerçekleştirildiği piyasanın, ilgili varlık
veya borç için temel veya en avantajlı piyasa olduğu ve piyasa katılımcılarının birbirinden bağımsız, satış işlemiyle ilgili olarak bilgili ve istekli
oldukları varsayılmaktadır (Akkaş, 2011).
Bir başka bir ifadeyle gerçeğe uygun değer, bir varlığın normal ticari koşullarda bilgili ve istekli bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcı arasında el değiştirmesi sırasında saptanan değişim değeridir (Gençoğlu Gücenme, 2007: 8).
Daha basit bir şekilde gerçeğe uygun değer iki tarafın bir mübadele işleminde
kabul ettiği fiyat olarak tanımlanabilir (Foster ve Upton, 2001, 2).
Yukarıdaki tanımlamalar çerçevesi içerisinde gerçeğe uygun değer kavramı varlıkların elden çıkarılması durumunda elde edilebilecek veya yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda ödenecek çıkış fiyatı olarak
ifade edilebilir. Ayrıca İngilizcede “fairvalue” olarak kullanılan kavram
Türkçede “gerçeğe uygun değer” ya da “makul değer” olarak kullanılmak80
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tadır. Bu çalışmada gerçeğe uygun değer kavramı kullanılmıştır.
2.2. Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinin Ortaya Çıkış Nedenleri
Günümüzde finansal tabloların hazırlanmasında gerçeğe uygun değer yaklaşımının önem kazanması ön plana çıkması altında yatan temel neden; küreselleşme olgusunun finansal raporlama sisteminde değişimi zorlamasıdır. Çünkü
finansal piyasaların bilgi talepleri mevcut finansal raporlama sistemi ile karşılanamamaktadır (Senel ve diğerleri, 2011, 59).
Finansal tabloların temel amacı, kullanıcılara karar vermelerinde yardımcı
bilgi sağlamak olduğu için, bu tablolarda verilen rakamların mümkün olduğunca bir varlığın veya yükümlülüğün gerçek değerini yansıtması istenmektedir. Tarihi maliyetlerde konulan sermayenin korunması üzerine yapılandırılan
bir sistem olduğundan bu sistemin gerçeği yansıtmadığını, esas olanın varlığın
veya borcun işletmeye olan değeri esasına istinaden gerçeğe uygun değer yaklaşımı ortaya çıkmıştır (ŞımgaMugan, 2008, 59).
Finansal raporlamada kullanılan temel değerleme esası tarihi maliyettir.
Geçmişten günümüze muhasebe uygulamalarına yön veren muhasebenin
temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri incelendiğinde,
varlık ve borçların ölçülmesinde ağırlıklı olarak tarihi maliyet esasının kullanıldığı görülür (Tokay ve Deran, 2008).
Tarihi maliyet muhasebesi, finansal tablolarda gerçek durumu tam olarak yansıtmayan bilgileri içerebilir. Bu durumda, muhasebecilerin finansal
tablo bilgilerinin güvenilir, ilgili ve en önemlisi de ihtiyatlılık kavramına
sıkı sıkıya bağlı kalmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır Buna karşın gerçeğe uygun değer muhasebesi ise muhasebede şeffaflığın sağlanması için
gerekli olan zemini oluşturur. Bu zeminin temelinde doğru, gerçek, tam ve
güvenilir bilgi sunmaktadır (Barlev ve Haddad, 2003, 385-397).
Tarihsel maliyet ölçüsü geleneksel olarak güvenilirdir ancak geleceğe
yönelik kararların alınmasında kullanılabilecek ilgili bir değer değildir. Literatürde ve uygulamada tarihsel maliyetten uzaklaşılması ve cari değerle değerleme esaslarının kullanılması giderek ağırlık kazanmaktadır (Pamukçu, 2011, 80). Başka bir ifadeyle TMS/TFRS’lerde belirtilen “finansal
tablolara dayalı olarak geleceğe yönelik kararlar alma” işlevini tarihsel
maliyetlerle düzenlemiş finansal tabloların yerine getirmesi olanaksız görülmektedir. Zira varlıkların ve borçların tarihsel maliyetleri bu kalemlerin
gerçek değerlerini değil, oluştukları veya edinildikleri tarihteki değerlerini
OCAK - ŞUBAT 2014

81

MALİ

ÇÖZÜM

ifade ettikleri için daha sonraki dönemlerde tarihsel maliyet gerçeği yansıtmaktan uzaklaşır (Poroy Arsoy, 2009, 50) .
Gerçeğe uygun değer yaklaşımı, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve
Anglo-Sakson ülkelerinde uygulama alanı bulmuştur. Ancak son dönemlerde muhasebe uygulamalarında Anglo-Sakson anlayışın hâkim olması
günümüzde Avrupa Kıtası ülkelerde de finansal tabloların hazırlanmasında
gerçeğe uygun değer yaklaşımını ön plana çıkarmıştır. (Senel ve diğerleri,
2011, 59) İlk olarak Amerikan Muhasebe Standartları Kurulu (FASB, Financial Accounting Standards Board) tarafından 2006 yılında “SFAS 157
– Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri” standardı yayınlanmıştır(SFAS, 157).
Son yıllarda TMS/TFRS’nın uygulanması ile birlikte özellikle kamuya
hesap vermeye zorunluluğu olan işletmeler finansal tabloların hazırlanmasında tarihi maliyet yaklaşımı yerine gerçeğe uygun değer muhasebesi
sistemini benimsemiş oldukları görülmektedir. Gerçeğe uygun değer muhasebesi ile oluşturulan finansal raporlar kullanıcılarının tüm kesimlerinin
ihtiyaçlarına daha uygun ve daha güncel bilgiler sunarak şeffaflığı artırıcı
bir öneme sahip hale gelmektedir.
2.3. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında
Gerçeğe Uygun Değer Kavramı
Gerçeğe uygun değer kavramının muhasebe standartlarında yer almaya başlaması aslında 1980’li yıllara rastlamaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde
1980’li yıllarda yaşanan Savings&Loans Krizi sonrasında FASB finansal varlık ve yükümlülükler ile ilgili olarak gerçeğe uygun değer kavramını geliştirme
yoluna gitmiştir. Bu doğrultuda, FASB bütün bankaların finansal varlıklarını
piyasa fiyatı ile değerleyip raporlamasını önermiştir. Bu karar, finansal varlık ve yükümlülükler için gerçeğe uygun değer muhasebesi tartışmalarına yol
açan ilk uygulama olarak kabul edilmektedir (Senel ve diğerleri, 2011, 60).
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB, International Accounting
Standards Board) ve FASB değişik tarihlerde, gerçeğe uygun değer kavramı ve
ölçümü ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. IASB ve FASB tarafından çıkartılan
standartların bazılarında varlık ve yükümlülüklerin ölçümlenmesinde gerçeğe
uygun değerin kullanımı zorunlu tutulmuştur (Penman, 2007, 33).
Muhasebe standartlarında sık sık “gerçeğe uygun değer” kavramına vurgu
yapılmakta, varlık ve borçların gerçeğe uygun bir şekilde ölçümlenmesi, değerlenmesi ve finansal tablolarda raporlanmasının, finansal tablo kullanıcıla82
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rının bilgi ihtiyacının en iyi bir şekilde karşılanmasına neden olacağı ifade
edilmektedir (Özerhan Akbulut, 2008, 8).
TMS’lerde zaman zaman birbiri yerine kullanılan alternatif değerleme
yöntemleri bulunmaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartlarının (UMS)/
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) bir tercümesi olarak
hazırlanan TMS/TFRS’ler sadece alternatif değerleme yaklaşımları içermemektedir. Standartlar incelendiğinde birçok, varlık ve yükümlülüğün doğrudan
değerlerine etki eden alternatif muhasebe yaklaşımları içerdiği de görülmektedir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından resmi gazetede
yayınlanan 28 adet TMS/TFRS’de gerçeğe uygun değer/makul değer kavramı
toplam 969 kere kullanılmaktadır. Bu standartlardan bazılarında gerçeğe uygun değer ölçümü, diğer standartlarla ilişkileri nedeniyle dolaylı olarak kullanılmaktadır(Doğan ve diğerleri, 2008, 459).
Uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarının büyük bölümünde varlık
ve yükümlülüklerin değerlemesinde gerçeğe uygun değer yaklaşımı kısmen
veya tamamen kullanılmaktadır (Aktaş ve Deran, 2006, 160). Bu kavramlar incelendiğinde, aralarında ifade bakımından farklılıklar olmasına rağmen, anlam
bakımından çok önemli bir fark bulunmadığı, tüm tanımlarda gerçeğe uygun
değer kavramının tam rekabet şartlarında oluşan piyasa fiyatını ifade etmek
için kullanıldığı görülmektedir(Senel ve diğerleri, 2011, 63). Tam rekabet ortamında piyasa fiyatının oluşmaması durumunda ise diğer değerleme teknikleri
olan net bugünkü değer, opsiyon fiyatlaması gibi değerleme yönetmeleri uygulanmaktadır(Akbaş ve Deran, 2006, 161).
2.4. Gerçeğe Uygun Değerin Ölçülmesi Standardı- TFRS 13
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) 30
Aralık 2012’de Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal
Raporlama Standardı (TFRS 13) yayınlamıştır. Standardın ekinde temel
terimler açıklanmış, uygulama rehberi verilmiş ve daha önce yayınlanan
standartlarda gerçeğe uygun değerle ilgili yapılan değişiklikler standartta
verilmiştir. Bu standart 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
Ancak isteyen işletmeler bu Standardını 01 Ocak 2013 tarihi öncesi hesap
dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler.
Bu standart UFRS ile ABD Genel Kabul Görmüş Standartların yakınsaması hedefine paralel, gerçeğe uygun değer açıklamalarına verilen önemi
vurgulamak, finansal tablolarda şeffaflılığı sağlamak, gerçeğe uygun değer
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ölçüm amaçlarını açıklamak ve gerçeğe uygun değer ölçümlerindeki karışıklığı bir miktar azaltmak için geliştirilmiştir. Yine bu standart UFRS’ye
uygun hazırlanan finansal tablolarda gerçeğe uygun değer ölçümünün kapsamında herhangi bir değişiklik yapmaksızın, UFRS kapsamında gerçeğe
uygun değerin ölçümü ve yapılacak açıklamalar ile ilgili tek bir çerçeve
sunmaktadır (Akkaş, 2011).
Standart, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardı kapsamındaki hisse
bazlı ödeme işlemlerine, TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı kapsamındaki kiralama işlemlerine ve TMS 2 Stoklar Standardında yer alan net gerçekleşebilir değer veya TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardında yer alan kullanım değeri gibi gerçeğe uygun değerle bazı benzerlikleri
bulunan ancak gerçeğe uygun değer olmayan ölçümlere uygulanmayacaktır (TFRS 13, parg. 6).
Bu TFRS uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar; TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca gerçeğe uygun değerinden
ölçülen plan varlıkları, TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Standardı uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen emeklilik fayda planlarına yapılan yatırımlar ve TMS 36 uyarınca geri
kazanılabilir tutarı, elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri olan varlıklar için yapılması gerekli değildir (TFRS 13, parg. 7).
Fakat diğer TFRS’ler tarafından gerçeğe uygun değerin zorunlu tutulması ya da gerçeğe uygun değere izin verilmesi durumunda, gerçeğe uygun
değer ölçümüne ilişkin bu TFRS’de tanımlanan çerçeve hem ilk ölçümde hem de sonraki ölçümde uygulanır (TFRS 13, parg. 8)Bu açıklamalar
doğrultusunda TRFS 13 standardı kapsamında ve doğrudan gerçeğe uygun
değer ölçümünü gerektiren TMS/TFRS’ler yandaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 1: Doğrudan Gerçeğe Uygun Değer Ölçümünü Gerektiren TMS/TFRS’ler

Kod
TMS 11
TMS 16
TMS 17
TMS 18
TMS 19
TMS 20
TMS 26
TMS 33
TMS 36
TMS 38
TMS 39
TMS 40
TMS 41
TFRS 1
TFRS 2
TFRS 3
TFRS 5
TFRS 13

Standardın Adı
İnşaat Sözleşmeleri
Maddi Duran Varlıklar
Kiralama İşlemleri
Hasılat
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet
Yardımlarının Açıklanması
Emeklilik Fayda PlanlarındaMuhasebeleştirme ve Raporlama
Hisse Başına Kazanç
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Tarımsal Faaliyetler
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
Hisse Bazlı Ödemeler
İşletme Birleşmeleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan
Faaliyetler
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal
Raporlama Standardı

Kaynak: Doğan, Güngör Tanç ve Tanç, 2008,459)

2.5. Gerçeğe Uygun Değerleme Yöntemleri
TMS/TFRS ile özellikle TFRS 13 standardında gerçeğe uygun değer olarak
genelde, piyasa yaklaşımı, maliyet yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve bugünkü değer yaklaşımlarının kullanıldığı görülmektedir. Bir değerleme yönteminin kullanılmasının amacı, mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılımcılarıarasında
bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesidir.
İşletmeler, gerçeğe uygun değeri ölçmek için yeterli verinin bulunduğu
ve koşullara uygun olan, ilgili gözlemlenebilir girdilerin kullanımını azami
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seviyeye çıkaran ve gözlemlenebilir olmayan girdilerin kullanımını asgari
seviyeye indiren değerleme yöntemlerini kullanır.
Bu yöntemlerden piyasa yaklaşımı; özdeş veya karşılaştırılabilir (başka
bir ifadeyle benzer) olan varlıklara, borçlara ya da varlıklardan ve borçlardan oluşan bir gruba (örneğin iş) ilişkin piyasa işlemleri sonucu oluşan fiyatları ve diğer ilgili bilgileri kullanır (TFRS 13, parg. B5) Pazar yaklaşımı
olarak da ifade edilen bu yöntem, varlıklar ve borçlar mevcut aktif olan bir
piyasa işlemleri sonucu oluşan fiyat veya gerekli oran bilgilerinin kullanılması esasına dayanır. Örneğin halka açık olan bir piyasada işlem gören
hisse senetlerinin borsalarda kote edilen fiyatları, vadeli işlemleri içeren
yükümlülüklerin piyasa faiz oranının kullanılması gösterilebilir.
Maliyet yaklaşımı; bir varlığın hizmet kapasitesini yenilemek için gerekli olan cari tutarı yansıtır. Bu genellikle cari yenileme maliyeti olarak anılır.
Piyasadaki bir satıcının bir varlık için alabileceği satış fiyatı, piyasadaki bir
alıcının söz konusu varlığın sağlayacağı faydaya yakın bir fayda sağlayacak bir varlığın değer yitirme faktörleri göz önüne alınarak hesaplanmış
inşa veya edinme maliyetine eşittir. Çoğu durumda, cari yenileme maliyeti
yöntemi diğer varlıklar ya da diğer varlık ve borçlarla birlikte kullanılan
maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin ölçümünde kullanılır
(TFRS 13, parg. B8,B9).
Bu değerleme yöntemlerindeki önemli bir husus, maliyet değeri ve gerçeğe
uygun değer kavramlarının esas olarak karşıt anlamlı kavramlar olmadığıdır.
Maliyet değeri, işlemin gerçekleşeceği tarihteki gerçeğe uygun değerdir. İşlemin gerçekleşeceği tarihte hem alıcı hem de satıcı alım satıma konu olan
işlemin gerçeğe uygun değeri konusunda daha önceden anlaşmaya varmış olmalarıdır. Bu nedenle gerçeğe uygun değer, mal veya hizmetin maliyet değeri
olarak finansal tablolara yansıtılmış olmasıdır (Foster ve Upton, 2001: 2).
Gelir yaklaşımı; gelecekteki tutarları (örneğin, nakit akışları veya gelir ve
giderleri) tek bir cari (başka bir ifadeyle, iskonto edilmiş) tutara dönüştüren
yöntemdir. Gelir yaklaşımı kullanıldığında, gerçeğe uygun değer ölçümü gelecekteki tutarlara ilişkin cari piyasa beklentilerini yansıtır(TFRS 13, parg. B10).
Bugünkü değer yöntemleri ise, iskonto oranının düzeltilmesini esas alan
yönteme ve beklenen nakit akışı (beklenen bugünkü değer) yöntemine
odaklanır. Gerçeğe uygun değeri ölçmek üzere kullanılan bugünkü değer
yöntemi, ölçülen varlığa veya borca özgü durum ve koşullara (başka bir
ifadeyle, karşılaştırılabilir nitelikteki varlıklara ve borçlara ilişkin fiyatlar
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piyasada gözlemlenebilir olsun ya da olmasın) ve yeterli verinin mevcut
olmasına bağlıdır (TFRS 13, parg. B12).
2.6. Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinin Kısıtları
Son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik kriz, gelecekteki piyasalardaki değişkenlik ve finansal sistemdeki yatırımcıların güven konusundaki
zayıflığı, yetersiz risk yönetimi, borçlanma kararlarının zorluğu ve özellikle finansal kriz dönemlerinde gerçeğe uygun değer muhasebesi piyasa
fiyatı esasına dayandığı için adaletsiz kararlara yol açması sebebiyle eleştirilere neden olmaktadır (Akgün, 2011, 44).
Gerçeğe uygun değer muhasebesine yönelik bazı eleştiriler mevcuttur.
Bunlardan ilki yönetim tarafından yapılan çeşitli öngörüler ve varsayımların yanlış olabileceğidir. İkincisi fırsatçı ve dürüst olmayan yönetim
tarafından kazanç sağlamak amacıyla yargı ve varsayımların manipüle
edilmesinin söz konusu olmasıdır(Krumwiede, 2008, 38). Ayrıca işletme
varlıklarının değerlemesinde aktif bir piyasasının olmaması durumunda
gerçek değerinin tespit edilebilmesi için uzman kişilere yaptırılması zorunluluğundan dolayı ek maliyetli bir süreçtir.
3. GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESININ ERTELENMIŞ
VERGILER ÜZERINDEKI ETKISI
İşletmelerin mevcut Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre oluşturulan finansal tabloların TMS/TRFS’ye dönüştürülmesinde ve özellikle de TMS/
TFRS geçiş uygulamaları neticesinde finansal tablolarda yer alan varlık
ve borçlara ilişkin tutarların gerçeğe uygun değerleme işlemleri esnasında
hem finansal durum tablosunda hem de gelir tablosunda yer alan tutarların
farklılaşmasına neden olmaktadır.
3.1. Ertelenmiş Vergiler
TMS/TFRS uygulamaları neticesinde bulunan kâra isabet eden vergi tutarı ile vergi uygulamaları ile bulunan kar (mali kar) üzerinden hesaplanan
vergi tutarı arasındaki farka ertelenmiş vergiler adı verilir(Demir ve Bahadır, 2007, 70).
Vergiye tabi kar (mali kar) üzerinden hesaplanan vergi tutarı ile muhasebe karı (ticari kar) üzerinden hesaplanan vergi tutarı arasındaki fark ertelenmiş vergi farkıdır. Dolayısıyla ertelenmiş vergi, TMS/TFRS ve vergi
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kanunları arasında muhasebe konusunda var olan farklardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu farklar ilgili döneme ait muhasebe karını arttıran bir
etkiye sahip olabileceği gibi, dönemin muhasebe karını azaltan bir etkiye
de sahip olabilir. Bunlar dönem karı üzerinde yarattıkları etkinin niteliklerine göre sürekli farklar ve geçici farklar olarak sınıflandırılmaktadır (Sümer Göğüş, 2010, 14).
Muhasebe kârı ile mali kârın farklılaşmasına vergi mevzuatının hiçbir
zaman kabul etmediği gelir ve giderler neden oluyorsa, bu farklar sürekli farklardır(Bayazıtlı ve diğerleri, 2006,148) Yani Vergi Usul Kanunu
(VUK) hükümlerine göre “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” ile yatırım ve indirim istisnaları bu kapsamda değerlendirilmelidir. Geçici farklar
ise daha çok TMS/TRFS’na göre yapılması gerekli olan düzeltmelerden
özellikle de varlık ve borçların değerlemesinde gerçeğe uygun değerin tespit edilmesinden kaynaklanan farkları içermektedir.
Ortaya çıkan farkların geçici olması durumunda, Gelir Vergileri Standardına (TMS 12) göre, geçici farkların vergi etkilerinin işletmenin finansal
tablolara yansıtılabilmesi ve işletmenin gerçek finansal durumunun görülebilmesi için ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilmesi gerekmektedir
(Tekşen, 2010, 298). Başka bir ifadeyle TMS 12 Standardı ile VUK’nun
hiçbir zaman kabul etmediği sürekli farklardan oluşan tüm gelir ve giderlerin muhasebeleştirmesinde herhangi bir farklılıklar yer almamaktadır. Bu
nedenle sadece geçici farklar sonucunda oluşan ertelenmiş vergi varlığı ya
da ertelenmiş vergi yükümlülüğü meydan gelmektedir.
Gelir Vergileri Standardı TMS- 12’ye göre; “Bir varlığın veya borcun
vergiye esas değerinin olup olmadığının açık olmadığı durumlarda bu
Standardın dayandığı temel ilkenin dikkate alınması yardımcı olacaktır;
bu ilke şudur: Bazı belirli sınırlamaların dışında, bir varlığın defter değeri
geri kazanıldığı veya bir borcun defter değeri ödendiğinde, bu varlığın defter değerinin kazanılması veya borcun defter değerinin ödenmesinin hiç bir
vergi etkisi doğurmayacağı duruma nazaran, işletmenin gelecekte ödeyeceği vergiler daha fazla olacaksa ertelenmiş vergi borcu, daha az olacaksa
ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir” (TMS 12, parg. 10) hükmü yer
almaktadır.
Bu standart gereği bir işletme, mali tabloda gözüken varlıkların, defter
değeri kadar fayda sağlayacağını, borçların ise defter değeri kadar ödemeye sebep olacağını bekler. Eğer varlık defter değeri kadar fayda sağlamazsa
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ve mali tabloda gözüken borç defter değeri kadar ödemeye neden olmazsa,
ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcu yada ertelenmiş vergi alacağının muhasebeleştirilmesi gerekir(Dinç, 2007, 28).
Çoğu zaman işletmelerin varlıkların TMS/TFRS kapsamında gerçeğe
uygun değerleme yaptıklarında kayıtlı değerleri ile fayda sağlamayacağı
veya borçlarının kayıtlı değeri ile ödemeye neden olmayacağı durumlarıyla karşılaşmaktadırlar. Gerçeğe uygun değerleme muhasebesi kapsamında
yapılan değerlemeler sonucunda işletmelerin varlıkları ve borçlarının mukayyet değerleri ile gerçek değerleri arasında oluşacak bu geçici farklar,
vergi varlığını veya vergi yükümlülüğünü meydana getirmektedir.
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri, bilançoda diğer varlık ve
yükümlülüklerden ayrı olarak ertelenmiş vergi varlıkları aktifte uzun vadeli duran varlıklarda ertelenmiş vergi yükümlülükleri ise pasifte uzun vadeli
kaynaklarda gösterilir. Literatürde bu hesaplarla ilgili olarak hesap kodu
açısından herhangi bir birliktelik sağlanmış değildir. Bu çalışmamızda ertelenmiş vergi varlıkları “284 Ertelenen Vergi Varlıkları” hesabında ertelenen vergi yükümlülüğü ise “484 Ertelenen Vergi Yükümlülükleri” hesabı
kullanılmıştır.
3.2. Uygulama Örnekleri
Tablo 1’de açıklandığı üzere gerçeğe uygun değer muhasebesi TMS/
TFRS’ler açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Gerçeğe uygun değer
muhasebesinin bahsi geçen tablo açısından incelenmesi, her bir standart
bazında ayrı ayrı birer çalışmanın konusu olabilecek niteliktedir. Ancak
çalışmamızın amacı doğrultusunda bu standartların uygulamada sıklıkla
karşılaşma imkanı doğrultusunda en önemlilerine yer verilmiştir.
Aşağıdaki uygulama örnek çalışmalarında TMS/TFRS kapsamında gerçeğe uygun değer muhasebesinin uygulanması aşamasında oluşan gelir/
gider vasıtasıyla vergi varlık/yükümlülüklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Özellikle TFRS 13 Standardı gereği gerçeğe uygun değerin
tespit edilmesine yönelik varlık ve borç kalemleri çalışma örneklerinde
meydana gelen farkların ertelenmiş vergi varlık veya yükümlülüklerini ne
şekilde etkilediği ifade edilmektedir.
Gerçeğe uygun değer muhasebesinin uygulanması durumunda ertelenmiş vergi varlık veya yükümlülüğünü etkileyen bazı TMS/TFRS standartları ile ilgili olarak uygulama örnekleri aşağıdaki verilmiştir. Uygulama
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örneklerinde cari vergi oranının %20 olduğu varsayılmaktadır.
3.2.1. Finansal Araçlar
Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatın varlığı, gerçeğe uygun değerin en iyi
göstergesidir. Finansal araca ilişkin aktif bir piyasanın bulunmaması durumunda, işletme, gerçeğe uygun değeri bir değerleme yöntemi kullanmak
suretiyle belirler(TMS 39, parg. 48A).
Finansal varlıklar ve borçlar gerçeğe uygun değer (piyasa değeri) ile değerlenir ve finansal varlıklar bilançonun dönen varlıklar hesap sınıfında,
finansal borçlar ise kısa süreli borçlar sınıfında raporlanır. Gerçeğe uygun
değerde meydana gelen değişiklikler, kar ve zarar hesabı ile ilişkilendirilir(Mısırlıoğlu, 2008, 70) Kar veya zarar hesabı ile ilişkilendirilen finansal
varlık ve borçlarda ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğünü sonucunu
doğurmaktadır.
Örnek 1; ABC A.Ş. A bankasında 500.000,00 TL ile yıllık % 15 faiz
oranı ile 61 gün vadeli mevduat hesabı vardır. Cari döneme ilişkin olarak
vade süre ise 17 gündür. Kısa vadeli finansal bu varlığın cari döneme ilişkin gerçeğe uygun değerinin tespiti aşağıdaki şekilde olacaktır.
Aktif bir piyasası olan finansal varlığın gerçeğe uygun değeri o piyasada
oluşan alım-satım değeridir. Ancak TMS 39 standardına göre göre aktif bir
piyasa yoksa, varlığın gerçeğe uygun değeri, itfa edilmiş maliyet bedelidir.
İtfa edilmiş maliyet bedelinin tespitinde etkin faiz yöntemi kullanılmaktadır.
Etkin faiz yöntemi ise, Finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık
veya borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz
oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit
ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter
değerine indirgeyen orandır (TMS 39, parg.9) Yani bugünkü değer yöntemine
göre faiz hesaplaması yapılmalıdır.
VUK hükümlerine göre normal bilinen faiz hesaplama yöntemine göre
faiz gelirleri cari dönem için tahakkuk ettirilip vergisi hesap edilmektedir.
TMS/TFRS göre ise faiz gelir tahakkukları ise bugünkü değer yöntemine
göre gerçeğe uygun değeri hesap edilmelidir. Bu nedenle her iki yöntemle
hesap edilen değerleme arasında mutlaka bir fark oluşacaktır. Olumlu veya
olumsuz oluşacak olan bu fark ertelenmiş vergiyi meydana getirmektedir.
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Buna göre cari dönemi ilgilendiren faiz hesaplaması aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
BD = [NA/(1+i)n], (BD = Finansal varlığın bugünkü değeri, NA = Finansal varlığa ilişkin nakit akımları i = Faiz oranı, n = yıl)
Cari yılın bugünkü faiz değeri = 3.855,00 TL
Cari yılın VUK göre hesap edilen faiz değeri=3.453,89 TL
Değerleme Farkı = 3.855,00 (TMS/TFRS) - 3.453,89 (VUK) = 401,11 TL
Değerleme farkının ertelenmiş vergi yükümlülüğü=80,22 TL
Örnek 2; ABC A.Ş. Bilanço günündeki A hisse senedinin alış bedeli
100.000,00 TL (100 adet x1.000,00 TL/adet)’dir. Şirketin A hisse senedini
ticari amaçlı elinde tutmakta olup, borsada (en etkin piyasada) oluşan piyasa fiyatı 1.200,00 TL/adettir.
Finansal Varlık (Menkul Kıymet) olumlu farkı: (1.200-1.000)x100=
20.000,00 TL
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü=20.000x0,20=4.000,00 TL
Örnek 3; ABC A.Ş. kaynak ihtiyacını karşılamak için 01.10.2013 tarihinde
9 aylığına aylık %2,046 faizli 2.391.000,00 TL olmak üzere kredi kullanmıştır.
Kredinin raporlama döneminde (31.12.2013) gerçeğe uygun değerinin ölçülmesi finansal borçlarda gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır.
Finansal borcun gerçeğe uygun değerinin ölçülmesinde kredi veya başka şekilde yükümlülük türüne göre değil vadeyi dikkate alarak söz konusu borçta
paranın zaman değerinin bir finansman yükü içerip içermediğini göz önünde
bulundurmaktadır. Vade içeren borçlar paranın zaman değerini ve finansman
yükünün hesaplanması gerekir (Akbulut, 2013, 98-99).
Örneğimizde şirketin her ay 48.000,00 TL ve kredinin vade sonunda ise
2.448.000,00 TL ödeyeceği dikkate alınarak itfa edilmiş maliyet yöntemini uygulaması ve etkin faiz oranından dönemsel tutarlarının hesap edilmesi
gerekir. Buna göre dönem sonu değeri 2.393.814,00 TL olacaktır. Finansal
borcun gerçeğe uygun değeri 2.814,00 TL (2.393.814- 2.391.000) olacaktır.
Finansal
borçtan
dolayı
ertelenmiş
vergi
yükümlülüğü=2.814,00x0,20=562,80 TL
3.2.2. Maddi Duran Varlıklar
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, maddi duran varlıklar
aktife girdikten sonra, maliyet modeli veya yeniden değerleme modeline
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göre değerlenebilmektedir. Yeniden değerleme modelinde maddi duran
varlık gerçeğe uygun değeri ile değerlenmektedir. Bu modelin uygulanabilmesi için, maddi duran varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir
şekilde ölçülebilmesi gerekir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman
ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle
bulunan değerdir.
İşletmelerin maddi duran varlıklarını değerlemede yeniden değerleme
modelini uygulamaları halinde, varlığın amortismana tabi tutarında artış
meydana geleceği için, izleyen dönemlerde ayrılacak amortisman tutarı da
artış gösterecektir. Bu durum ise, vergi uygulamaları ile standart arasında
farklılıklara neden olacaktır (Özerhan Akbulut, 2008, 19).
Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan, varsa,
gelir vergilerinin etkileri “TMS 12 Gelir Vergileri” Standardına uygun olarak muhasebeleştirilir ve açıklanır (TMS 16, md. 42).
Herhangi bir duran varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda
artmışsa, bu artış doğrudan özkaynak hesap grubunda yer alan yeniden değerleme değer artışı adı altında muhasebeleştirilir. Fakat bir varlığın defter
değeri yeniden değerleme sonucunda azalmışsa, bu azalma gider olarak
muhasebeleştirilir (TMS 16, madde 39-40).
Değeri düşen maddi duran varlıkların maliyet yöntemiyle değerlemeye tabi
tutulmaları durumunda, söz konusu duran varlık gerçeğe uygun değeri ile
bilançoya yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde ise diğer
standartlarda yer alan süreçten farklı olarak, değerleme uzmanları tarafından
piyasa temelli hesaplama yapılmaktadır (Tokay ve Deran, 2008, 34)
Örnek; ABC A.Ş, 2013 yılı TMS/TFRS’ye ilk geçiş nedeniyle maddi
duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesi amacıyla ekspertiz yaptırmış olup, ekspertiz raporunun sonuçları aşağıdaki gibidir. Şirket
normal amortisman yöntemini uygulamaktadır.
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Tablo 2: Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlemesi
Maddi Duran
Varlıklar

Aktife
Giriş Tarih

Faydalı
Ömür

Arsa ve Araziler 25.10.2010

Defter
Değeri

Amorts.
Oranı

Birikmiş
Amorts.

Piyasa
Değeri

0

200.000

0,00

0,00

250.000

Binalar

05.03.2005

50

1.000.000

0,02

180.000

1.500.000

Tesis, Makine
Cihazlar

20.06.2011

5

750.000

0,20

450.000

300.000

Taşıtlar

15.09.2012

5

150.000

0,20

60.000

130.000

Demirbaşlar

25.06.2008

5

100.000

0,20

100.000

0,00

2.200.000

790.000
2.200.000

790.000

2.180.000

Toplam
Toplam

Tablo 2’de demirbaşların ekonomik ömürleri dolduğu için gelecekte ekonomik yarar beklenmediğinden ve piyasa değeri olmadığından bilançodaki
net değeri olmayacaktır.
VUK hükümlerine göre kıstamortisman uygulaması sadece binek otomobillere uygulanmasına rağmen Maddi Duran Varlık Standardı TMS 16’ya göre
kıst amortisman yöntemi tüm maddi duran varlıklara uygulanır. Buna göre tüm
maddi duran varlıklar için yeniden amortisman hesaplaması yapılmalıdır.
Maddi Duran
Varlıklar
Arsa ve
Araziler
Binalar

Tesis, Makine
ve Cihazlar

Defter
Değeri
(1)

Birikmiş Kıst
Amortis. Amortis.
(2)

(3)

200.000

--

---

1.000.000

180.000

750.000

450.000

(4)=(1)‐(3)

(5)

(6)=(5)‐(4)

176.666

823.334 1.500.000

676.666 Değer Artışı

387.500

362.500

300.000

-62.500 Değer Azalışı

40.000

110.000

130.000

20.000 Değer Artışı

100.000

100.000

100.000

Toplam

2.200.000

790.000

704.166

250.000

Değer Azalışı / Artışı

50.000 Değer Artışı

150.000

60.000

Piyasa
Değeri
250.000

Taşıtlar

Demirbaşlar

Düzeltilmiş
Net Değer

0,00

0,00

1.545.834 2.180.000

0,00 ---

746.666 Değer Artışı

62.500 Değer Azalışı

Tablo 3’de TMS/TFRS’ye göre maddi duran varlıklara gerçeğe uygun
değer muhasebesinin uygulanması sonucunda 746.666,00 TL’lik bir değer
artışının meydana geldiği görülmektedir.
TMS/TFRS’ye göre bazı varlıkların gerçeğe uygun değerle değerlemesinde ortaya çıkan değer artışların, gelir tablosunda muhasebeleştirilmesi
yerine, bilançoda öz kaynaklar içinde muhasebeleştirilmesini benimsemiştir. Tabiatıyla öz kaynaklarda meydana gelen bu artışlar dönem karını
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etkilemediği için vergi etkilerinin de vergi gideri veya vergi geliri olarak
değil, öz kaynaklara ilave veya indirim şeklinde muhasebeleştirilmesi gerekir(Özkan, 2009, 107). Başka bir ifadeyle doğrudan öz kaynaklara borç
veya alacak olarak kaydedilmiş olan kalemlerle ilgili olan dönem vergisi
ve ertelenmiş vergi de aynı dönemde veya farklı dönemlerde öz kaynaklara
doğrudan borç veya alacak olarak kaydedilir (TMS 12, parg.61).
Bu durumda ertelenmiş vergi yükümlülük tutarı olan (746.666x0,20)
149.333,20 TL’nin öz kaynaklar içerisinde “526 Ertelenmiş Vergi Fonu”
adı altında bir fon hesabında muhasebeleştirilmelidir. Fakat bu varlıklarda
daha sonra yeniden değerleme sonucunda bir azalış meydana geldiğinde
öz kaynak hesap grubundaki bu yeniden değerleme değer artışı hesabından
düşülerek muhasebeleştirilir.
Yine Tablo 3’de ertelenmiş vergi varlık veya yükümlülüğünü ortaya çıkaran başka bir unsur ise TMS/TFRS’ye göre uygulanması zorunlu olan
kıstamortisman yöntemidir.
Yukarıdaki örnek uygulamada;
VUK’a göre hesaplan Birikmiş Amortisman tutarı: 790.000,00 TL
KıstAmortisman yöntemine göre düzeltilmiş Birikmiş Amortisman tutarı:
704.166,00TL
TMS 16’ya göre Geçmiş Yıl Karı ile ilişkilendirilecek Amortisman tutarı:
85.834,00 TL
Maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değer muhasebesinin uygulanması durumunda ortaya çıkan Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü (85.834x0,20)
17.166,80 TL’dir.
Yukarıdaki örnek uygulamada tesis makine ve cihazlarda meydana gelen
değer düşüklüğü ise aşağıda “Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 36” standardı hükümlerine göre incelenecektir.
3.2.3. Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 36 Standarda göre, bir varlık yalnız
başına işletmeye nakit girişi sağlayabiliyor ve dolayısıyla geri kazanılabilir değeri ölçülebiliyorsa bu varlık değer düşüklüğü testine tabi tutulabilir.
Söz konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğü zararı ise, varlığın defter değerinin, geri kazanılabilir değerini aşan kısmıdır. Bir varlığın defter değeri,
birikmiş amortisman tutarları ve birikmiş değer düşüklüğü kayıplarının
düşülmesinden sonra varlığın bilançoya yansıtılan tutarıdır.
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Varlığın defter değerinin yeniden değerleme sonucunda azalması durumunda, bu azalma gider olarak muhasebeleştirilir. Ancak, söz konusu varlıkla ilgili olarak daha önce bir yeniden değerleme değer artışı oluşturulmuşsa, bu azalış önceki yeniden değerleme farkını tersine çevirdiği ölçüde,
öz kaynak hesap grubundaki yeniden değerleme değer artışı hesabından
düşülür(TMS 16, paragraf 40)
Ayrıca TMS 16 Standardına göre varlığın yeniden değerleme sonucu artan
defter değeri öz kaynakta muhasebeleştirilir. Eğer yeniden değerleme değer artışı, aynı varlığın daha önce gelir tablosu ile ilişkilendirilen yeniden değerleme
değer azalışını tersine çeviriyorsa, aradaki fark gelir olarak muhasebeleştirilir.
Bir varlığın defter değerinin; kullanımı ya da satışı ile geri kazanılacak
tutarından fazla olması durumunda, ilgili varlık geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir tutardan izlenmişse, varlık değer düşüklüğüne uğramıştır. Standarda göre, bu varlığın değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi gerekir(Akgün, 2009, 4).
Varlık, “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Standardındaki yeniden değerleme yöntemine göre yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilmedikçe; değer düşüklüğü zararıkâr veya zararda muhasebeleştirilir. Ancak,
yeniden değerlenmiş bir varlığa ilişkin değer düşüklüğü zararı, aynı varlığın yeniden değerleme fazlası tutarını aşmadığı sürece doğrudan yeniden
değerleme fazlasından düşülerek muhasebeleştirilir(TMS 36, parg. 60-61).
Örnek; Tablo 3’de yer alan Tesis, Makine ve Cihazların maliyet bedeli ile
kayıtlı değerinin 750.000,00 TL, kıstamortisman yöntemine göre ayrılması gereken amortisman tutarı 362.500,00 TL, duran varlığın gerçek değerinin belirlenmesi için yapılan ekspertiz çalışmaları sonucunda kalıntı (hurda) değerinin
300.000,00 TL ve söz konusu duran varlık için daha önceden öz kaynaklar
içerisinde yer alan herhangi bir artış fonunun olmadığı varsayılmıştır.
Buna göre bahsi geçen Tesis, Makine ve Cihazlarda 62.500,00 TL’lik bir
değer azalması olduğu görülmüştür. Bu değer azalışı dönem gideri olarak muhasebeleştirilip gelir tablosunda yer alması gerekmektedir. Varlıklardaki değer
azalışı (daha önceden öz kaynaklar içerisinde değer artış fonu yok ise) gider
olarak kaydedildiği için ertelenmiş vergi varlığı ortaya çıkacaktır.
Tesis, Makine ve Cihazlarda meydana gelen değer azalışlarındaki ertelenmiş vergi varlığı 12.500,00 TL (62.500x0,20) olacaktır.
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3.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bir maddi olmayan duran varlık, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararlarının tamamı düşüldükten sonra hesaplanan tutarı olan yeniden
değerlenmiş tutarı üzerinden izlenir. TMS 38 Standardına göre yeniden değerleme yapmak için, gerçeğe uygun değer, aktif bir piyasa ile ilişkilendirilmek
suretiyle belirlenir. Yeniden değerleme işlemleri, raporlama dönemi sonunda
ilgili aktifin defter değerinin gerçeğe uygun değerinden önemli ölçüde farklılık
göstermemesi açısından düzenli olarak yapılır (TMS 38, parg. 75).
Aktif bir piyasadaki kayıtlı piyasa fiyatları, bir maddi olmayan duran
varlık için en güvenilir gerçeğe uygun değer tahminini sağlar. Uygun piyasa fiyatı, genellikle, güncel fiyat tekliflerinden oluşmaktadır. Güncel fiyat
tekliflerinin mevcut olmaması durumunda, işlem tarihi ile varlığın gerçeğe
uygun değerinin tahmin edildiği tarih arasında ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik olmaması koşuluyla, gerçeğe uygun değeri tahmin etmek
için en son benzeri işlemin fiyatı esas alınabilir (TMS 38, parg. 39). Fakat
imkânsız olmamakla birlikte maddi olmayan duran varlıklar için aktif bir
piyasanın varlığına sıkça rastlanılmamaktadır.
Bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme işlemi
sonucunda artması durumunda, söz konusu artış diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve yeniden değerleme fazlası adı altında özkaynakta biriktirilir.
Ancak, anılan yeniden değerleme artışının, varsa daha önce aynı varlık için kâr
veya zararda muhasebeleştirilen yeniden değerleme azalışını ortadan kaldıran
kısmı, kâr veya zararda muhasebeleştirilir(TMS 38 parg. 85).
Örnek; ABC A.Ş. Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde kayıtlı bulunan telif hakları, patent ve diğer endüstriyel sahiplik haklarının muhasebe değerinin ve birikmiş itfa tutarının 50.000,00 TL olduğu ve kalıntı
değerinin olmadığı varsayılmaktadır.
Bu maddi olmayan varlıklar için güncel fiyat tekliflerinin mevcut olmaması nedeniyle en son benzeri işlemin fiyatı esas alınarak yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden birikmiş itfa tutarının tamamı
düşüldükten sonra hesaplanan her hangi bir tutar olmayacaktır.
Bu nedenle gerçeğe uygun değer muhasebesi çerçevesinde değerlendirilen bu maddi olmayan duran varlıkların muhasebe değerinden birikmiş itfa
değeri çıkarılmış olup kalıntı değerinin olmamasından dolayı herhangi bir
ertelenmiş vergi etkisi de olmayacaktır.
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3.2.5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TMS 40 standardına göre yatırım amacıyla tutulan gayrimenkullerin ilk
muhasebeleştirilmesinde maliyet değeri ile değerlenmesini gerektirmektedir.
Fakat bu varlıkların ilk muhasebeleştirme işleminin ardından, gerçeğe uygun
değer yöntemini seçmiş olan bir işletme, tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerini
gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçer (TMS 40, parg.33). Yatırım amaçlı bir
gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve
istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi
durumunda ortaya çıkması gereken tutardır (TMS 40, parg. 36).
Bu yöntemin uygulanması halinde, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç ve kayıp, oluştuğu
dönemde kâr veya zarara dahil edilmektedir(TMS 40, parg. 35). Kar veya
zarara dahil edilen bu kazanç veya kayıplar ertelenmiş vergi varlık/yükümlülüklerini ortaya çıkarmaktadır.
TFRS 13 standardına göre tüm işletmelerin ölçüm (işletmenin gerçeğe
uygun değer yöntemini kullanması durumunda) veya açıklama (işletmenin maliyet yöntemini kullanması durumunda) amaçları açısından yatırım
amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerlerinin ölçülmesini gerektirir. İşletme, zorunlu olmamakla beraber, yatırım amaçlı gayrimenkulün
gerçeğe uygun değerini, konuyla ilgili yetkiye ve gerekli mesleki birikime
sahip ve söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında
güncel bilgisi bulunan bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından yapılan
değerleme işlemini esas almak suretiyle ölçülebilmektedir.
Başka bir ifadeyle gerçeğe uygun değerlemenin yapılmasında işletmeler
piyasa şartlarına uygun değeri tespit edebilmek için bilirkişi, expertiz, uzman, emlakçı vb. unsurlardan yararlanarak yatırım amaçlı gayrimenkulün
değerlemesi yapılabilir.
Örnek; ABC A.Ş. duran varlıklar içerisinde yer alan ve yatırım amaçlı elinde bulunduğu 100.000,00 TL kayıtlı değerindeki arsanın raporlama
tarihinde bir değerleme şirketine gerçeğe uygun değerleme yaptırmış ve
gerçek değerinin 150.000,00 TL olduğu tespiti yapılmıştır.
İşletmenin muhasebe politikası gereği yatırım amaçlı bulundurduğu arsanın
50.000,00 TL değerinde bir artış olduğu tespit edilmiştir. Raporlama tarihinde
gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen bu değişiklik kâr hesabına yansıtarak gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilmelidir.
Bu durumda değerleme artışından ortaya çıkacak olan ertelenmiş vergi
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yükümlülüğü 10.000,00 TL (50.000x0,20) olacaktır.
3.2.6. Tarımsal Faaliyetler
TMS 41 Standardına göre, canlı varlıklar,ilk muhasebeleştirildikleri tarihte ve her raporlama dönemi sonunda, gerçeğe uygundeğerlerinden satış maliyetleri düşülmek suretiyle değerlenirler. Tarımsal ürünler ise,hasat
noktasında, gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülürler(TMS 41, parg. 12-13).
Canlı varlığın veya tarımsal ürünün gerçeğe uygun değerinin tespitinde
izlenecekyol, canlı varlık veya tarımsal ürünün aktif bir piyasasının olup
olmamasına görefarklılık arz etmektedir. Standartta, aktif piyasa, piyasada
ticareti yapılan mallarınhomojen bir şekilde bulunduğu, söz konusu malların her zaman için bir alıcısı vesatıcısının bulunduğu ve malların fiyatlarının kamuoyu tarafından öğrenilebildiği piyasaolarak tanımlanmıştır (TMS
41, md.8). Aktif piyasadan kastedilenin, tarımsal veya hayvansal ürünlerin
alınıp satıldığı ticaret borsalarıdır.
Aktif bir piyasanınbulunmaması durumunda, işletmeler, gerçeğe uygun değerin tespitinde en son piyasaişlem fiyatı, benzer varlıkların piyasa fiyatı ve
sektör emsal fiyatlarından birini kullanabilir (Gökgöz, 2012,98). Ayrıca TMS
41 standardına göre tarımsal ürünler, hasat noktasında, gerçeğe uygun değerinden tahmini satış maliyetleri düşülmek suretiyle değerlenmektedir.
Canlı bir varlığın gerçeğe uygun değerinden tahmini pazar yeri maliyetlerinin düşülerek ilk muhasebeleştirilmesi sırasında doğan kazanç veya
zarar ile ilgili varlığın gerçeğe uygun değerindeki değişiklikten doğan kazanç veya zarar oluştuğu dönem kâr veya zararında dikkate alınır (TMS
41, parg. 26). Yani canlı varlıkların gerçeğe uygun değerleme sonucunda
oluşan artış veya azalışın gelir tablosu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Bunun sonucunda da ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü ortaya
çıkmaktadır.
Örnek; ABC A.Ş. raporlama tarihi itibariyle 50.000,00 TL değerinde kayıtlı alabalığı bulunmaktadır. İşletme,raporlama tarihi itibariyle balıkları X
Belediyesi su ürünleri satış halindeki değeri ile değerlemeğe tabi tutmuş
ve balıkların gerçeğe uygundeğerinin 45.000,00TL olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu alabalıkların tahmini satış maliyetleri ise 10.000,00 TL’dir.
Balıkların değer artış/azalışı yandaki gibi olacaktır;

98

OCAK - ŞUBAT

MALİ

Gerçeğe Uygun Değer		
Satış Maliyetleri 		
Net Gerçeğe Uygun Değer
Değer Azalışı			

ÇÖZÜM

:45.000,00 TL
:(10.000,00) TL
:35.000,00 TL
:15.000,00 TL (50.000-35.000)

Hesap edilen 15.000,00 TL’lik değer azalışı gelir tablosunda gider/zarar olarak muhasebeleştirilmelidir. Aynı zamanda bu değer azalışı kadar
canlı varlıklar alacak tarafta kaydedilmelidir. Gerçeğe uygun değerleme
muhasebesine göre raporlama tarihinde yapılan tarımsal faaliyetlere (canlı
varlıklara) ilişkin bu olumsuz fark 3.000,00 TL (15.000x0,20) ertelenmiş
vergi varlığına neden olmaktadır.
3.2.7. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri
Uygulama örneklerimizde raporlama tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer muhasebesi kapsamında yapılan düzenleme çerçevesinde oluşan ve
hesaplanacak ertelenen vergiye ilişkin vergi varlığı ve yükümlülükleri yan
sayfadaki gibidir;
Tablo 4: Ertelenmiş Vergi Varlık/Yükümlülükleri
Ertelenen Vergi
Farkları

Azalışlar

Artışlar

Ertelenen Vergi
Varlıkları

Ertelenen Vergi
Yükümlülükleri

Banka Hesabı
(Finansal Varlık)
Vade Farkı Artış

0,00

401,11

0,00

80,22

Banka Kredileri
(Finansal Borç) Vade
Farkı Azalışı

0,00

2.814,00

0,00

562,80

Hisse Senedi Değer
Artışı

0,00

20.000,00

0,00

4.000,00

Tüm Maddi Duran
Varlıklar Birikmiş
Amortismanlar
Değer Artışı

0,00

85.834,00

0,00

17.166,80

Tesis, Makine ve
Cihazlar Değer
Azalışı

62.500,00

0,00

12.500,00

0,00

Yatırım Amaçlı
Duran Varlık Değer
Artışı

0,00

50.000,00

0,00

10.000,00

Tarımsal Faaliyetler
(Canlı Varlıklar)
Değer Azalışı

15.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Toplam

77.500,00

159.049,11

15.500,00

31.809,82
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Gerçeğe uygun değer muhasebesi sonucunda oluşan değerleme artışlarının ertelenmiş vergi varlığı açısından yapılması gerekli olan muhasebe
kaydı aşağıdaki gibi olacaktır;
31/12/20xx
284 ERTELENMİŞ VERGİ
VARLIKLARI
691 DÖNEM KARI VERGİ VE
DİĞER YASAL
YÜKÜM. KARŞILIK
Değerleme sonucu ortaya çıkan
ertelenmiş vergi varlığının kaydı.

15.500,00

/
691 DÖNEM KARI VERGİ
31.809,82
VE DİĞERYASAL YÜKÜM.
KARŞILIK
484 ERTELENMİŞ
VERGİ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
/

15.500,00

31.809,82

Bir işletmenin dönem vergi varlığı ve dönem vergi borcu aynı vergi idaresi ile ilgili ise ve vergi idaresi tek bir net ödeme almayı veya net ödeme
yapmayı mümkün kılmışsa, normal olarak işletmenin yasal olarak muhasebeleştirilmiş tutarları mahsup etme hakkı vardır.
Vergiye tabi işletmeler farklı işletmeler olmakla birlikte bu işletmeler, ertelenmiş vergi borçlarının ve varlıklarının önemli bir miktarının ödeneceği veya
geri kazanılacağı tahmin edilen gelecek her dönem itibariyle, vergi borçlarını
ve vergi alacaklarını ya net esasa göre yerine getirecek ya da tahsilat ve ödemeyi ayrı ayrı ancak aynı zamanda yapacaktır (TMS 12, parg.74)
4. SONUÇ
TMS/TFRS’nın uygulanması ile birlikte özellikle kamuya hesap vermeye zorunluluğu olan işletmeler finansal tabloların hazırlanmasında gerçeğe uygun değer muhasebesi sistemini uygulamak zorundadırlar. Gerçeğe
uygun değer muhasebesi ile oluşturulan finansal raporlar kullanıcılarının
tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına daha uygun ve daha güncel bilgiler sunarak
şeffaflığı artırıcı bir öneme sahip hale gelmektedir.
Uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarının büyük bölümünde
varlık ve yükümlülüklerin değerlemesinde gerçeğe uygun değer yaklaşımı
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kullanılmaktadır. Gerçeğe uygun değer, varlık ve yükümlülüklerin bilanço
tarihindeki cari değerlerini ölçmektedir. İşletmelerin varlık ve kaynaklarını
gerçeğe uygun olarak ölçmede farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunların
başında gerçeğe uygun değerleme kavramını en iyi şekilde ifade eden piyasa fiyatı yaklaşımıdır. Piyasa fiyatının oluşmaması durumunda maliyet
yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve bugünkü değer yaklaşımlarının kullanıldığı
görülmektedir. Bu yöntemlerin kullanılmasının amacı, mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemdeki
fiyatın en doğru bir biçimde tespit edilmesidir.
Bu amaç doğrultusunda KGK, 30 Aralık 2012 tarihinde TFRS 13 Standardını yayınlamıştır. Bu standart diğer TMS/TFRS’lerdeki gerçeğe uygun
değer açıklamalarına verilen önemi vurgulamak ve gerçeğe uygun değer
ölçümlerindeki karışıklığı bir miktar azaltmak için geliştirilmiştir.
İşletmelerin finansal tablolarının gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesinde kullanılan gerçeğe uygun değer muhasebesi sonucunda mevcut vergi kanunları arasında bazı vergisel geçici farklar oluşmaktadır. Bu geçici
farklar, ilgili döneme ait muhasebe karını arttıran bir etkiye sahip olabileceği gibi, dönemin muhasebe karını azaltan bir etkiye de sahip olabilir.
Aynı zamanda ortaya çıkan bu geçici farklar TMS 12 Standardına göre,
vergi etkilerinin işletmenin finansal tablolara yansıtılabilmesi ve işletmenin gerçek finansal durumunun görülebilmesi için ertelenmiş vergiler
olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle bu standart
gereği, bir varlığın kayıtlı değeri geri kazanıldığı veya bir borcun kayıtlı
değeri ödendiğinde, bu varlığın kayıtlı değerinin kazanılması veya borcun
defter değerinin ödenmesinin hiç bir vergi etkisi doğurmayacağı duruma
nazaran, işletmenin gelecekte ödeyeceği vergiler daha fazla olacaksa ertelenmiş vergi yükümlülüğü, daha az olacaksa ertelenmiş vergi varlığı şeklinde muhasebeleştirilmelidir.
İşletmeler çoğu zaman varlıklarını TMS/TFRS kapsamında gerçeğe uygun
değerleme yaptıklarında bu varlıkların kayıtlı değerleri ile fayda sağlamayacağı veya borçlarının kayıtlı değeri ile ödemeye neden olmayacağı durumlarıyla karşılaşmaktadırlar. Gerçeğe uygun değerleme muhasebesi kapsamında
yapılan değerlemeler sonucunda işletmelerin varlıkları ve borçlarının mukayyet değerleri ile gerçek değerleri arasında oluşacak bu geçici farklar, vergi varlığını veya vergi yükümlülüğünü meydana getirmektedir.
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Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri, bilançoda diğer varlık ve yükümlülüklerden ayrı olarak ertelenmiş vergi varlıkları aktifte uzun vadeli duran varlıklarda ertelenmiş vergi yükümlülükleri ise pasifte uzun vadeli kaynaklarda gösterilir. Literatürde bu hesaplarla ilgili olarak hesap kodu açısından
herhangi bir birliktelik sağlanmış değildir. Bu çalışmamızda ertelenmiş vergi
varlıkları “284 Ertelenen Vergi Varlıkları” hesabında ertelenen vergi yükümlülüğü ise “484 Ertelenen Vergi Yükümlülükleri” hesabı kullanılmıştır.
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YENİLEME FONU ÖZELİNDE VERGİ TABANLI MUHASEBE
ANLAYIŞINDAN KAYNAKLANAN MUHASEBE KAYIT
HATALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
RENEWAL FUND OF SPECIFIC UNDERSTANDING BASED
TAX ACCOUNTING CAUSED BY ACCOUNTING ERRORS AND
SOLUTION PROPOSALS

Dr. Sinan TOPÇU
Öz
Bu çalışmada, Vergi Usul Kanunu’nun 328 ve 329’uncu maddelerinde
düzenlenen “Yenileme Fonu Uygulaması” ile ilgili finansal raporlama yaklaşımları ve yaklaşımların finansal raporlara etkileri örnekler üzerinde incelenmiştir. Uygulamada hakim olan “Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışı”
ile düzenlenen finansal raporların işletmenin gerçek durumunu yansıtmadığı örneklerle açıklanmaya çalışılmış, konuya “Bilgi Tabanlı Muhasebe
Anlayışı” ile yaklaşılarak çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Yenileme Fonu, Mali Kar, Ticari Kar, Vergi Tabanlı
Muhasebe Anlayışı, Bilgi Tabanlı Muhasebe Anlayışı
Abstract
The purpose of this paper is to the Tax Procedure Code, Articles 328
and 329 of the “Renewal Fund Application” with the relevant financial
reporting approaches and examples of approaches were investigated on the
effects of the financial reports. Examples of the prevailing practice under
the “Tax-Based Accounting Approach” and does not reflect the actual state
of the entity’s financial reports, financial reports, “Knowledge-Based Accounting Approach” on the fact should be submitted with the application
for the solutions are explained.
Keywords: Renewal Fund, Tax Profit, Trading Profit, Tax-Based Accounting Understanding, Knowledge-Based Accounting Approach
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1. GIRIŞ
Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve mükerrer 257’nci maddelerindeki yetkiye
dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 numaralı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında (01 Ocak 1994 tarihinden itibaren
kapsama alınan işletmeler tarafından zorunlu olarak uygulanmak üzere) 1 Sıra
Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayınlanmıştır.
İşletmeye ilgi duyan kesimlerin ve akademik çevrelerin katılımıyla, çalışma tarihinde yürürlükte olan uluslararası muhasebe standartları da göz
önünde bulundurularak yapılan çalışmada Genel Kabul Görmüş Muhasebe
İlkeleri’ne odaklanılmıştır (Hacırüstemoğlu ve ötekiler, 1993,3). Tebliğ,
Türkiye’de uyum mecburiyeti bulunan işletme sayısı bakımından en geniş
kapsamlı ilk çalışma özelliğini taşımaktadır. Bu yönüyle Tebliğ, uygulama
açısından Türk Muhasebe Hukuku’nun oluşmasını sağlarken, Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışı’nın terk edilerek muhasebenin bir bilgi sistemi olarak kabul edildiği sürecin başlangıcını oluşturmuştur.
Ancak, aradan geçen 20 yıllık süreye rağmen, Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışı’nın halen muhasebe uygulamalarını önemli ölçüde etkilediği
görülmektedir. Birçok konuda bu görüşün egemen olduğu onlarca konu
üzerinde bu tespitleri yapmak mümkündür.
Bu çalışmamızda, konu yenileme fonu uygulaması kapsamında ele alınmış
olup, konu ile ilgili incelenen yazı ve kitapların neredeyse tamamında Vergi
Tabanlı Muhasebe Anlayışı’nın hakim olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamız;
uygulamada teamül olarak kabul görmüş (inceleme konusu yapılan yayınlarda
yer alan) muhasebe kayıtlarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
hükümlerine aykırı olduğu iddiasını taşımakta, özellikle akademik çevreler,
muhasebe meslek örgütleri ve vergi müfettişlerinin değerlendirme ve yorumlarında Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışı’nı terk etme hususuna odaklanmalarının sağlanması amacını taşımaktadır.
2. MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIĞI’NIN
AMACI VE KAPSAMI
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelerin
amacı, bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs
ve işletmelerin faaliyet sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık
ve karşılaştırılabilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının
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sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması olarak belirlenmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler direkt olarak “Vergi
Matrahı”nı tespit etme amacına yönelik olmasına rağmen, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerinin, vergi mevzuatı hükümleri ile
uyumlu olmayabileceği kabul edilmiş, vergiye tabi kârın tespiti aşamasında vergi kanunlarında yer alan özel hükümlerin göz önünde bulundurması
hususu işletmelerin sorumluluğuna bırakılmıştır.
Diğer bir anlatımla, düzenlemede yer alan kavram ve ilkeler ile mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde, düzenlenecek mali tabloların tekliğinin değiştirilemez olduğu, işletmelerin söz
konusu mali tablolardan hareketle vergiye tabi safi kazancın tespitinde vergi mevzuatı uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenleme ve hesaplamaları yapmaları gerektiği Tebliğ’de belirtilmiştir. Üstelik
Tebliğ’in “V – YAPILAN DÜZENLEMENİN VERGİ MEVZUATI İLE
İLİŞKİSİ VE YAPTIRIMI” başlıklı bölümünün son paragrafında “ Belirlenen muhasebe usul ve esaslarını uygulamak zorunda oldukları halde, buna
uymayanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci1, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanacaktır” şeklinde bu hususa ilişkin yaptırıma da yer verilmiştir. Ayrıca
19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 4’üncü maddesinde de ticari defterlere yapılacak
kayıtlarda Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’lerinde yer alan usul
ve esaslara uyulacağı açık olarak belirtilmiştir.
3. YENILEME FONUNUN YASAL ÇERÇEVESI
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, satışı halinde satış bedeli veya
yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen hasara uğraması halinde alınan sigorta tazminatı bedeli ile iktisadi
kıymetin defter değeri arasındaki olumlu fark kural olarak mükellefiyet
şekline göre gelir veya kurumlar vergisine tabidir.
Ancak, VUK’nun 328 ve 329’uncu maddelerinde belirtilen koşulların
varlığı halinde ortaya çıkan satış karı veya tazminat fazlası mükellefin iste
1 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5786 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi
ile 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” olarak
değiştirilmiştir.
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ğine bağlı olarak yenileme fonuna alınmak suretiyle, söz konusu kazanca
isabet eden vergi tutarının ertelenmesi mümkün olabilmektedir.
“Amortismana Tabi Malların Satılması: Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde
kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme
hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri
tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler.
Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır.
Devir ve trampa satış hükmündedir.
Şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre
zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve
teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kar, yenileme
giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile
tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan
karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri
veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına eklenir.
Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar, yeni
değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.” (Vergi Usul Kanunu madde 328).
“Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı: Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrıyan amortismana tabi
iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla
veya eksik olduğu takdirde farkı kar veya zarar hesabına geçirilir.
Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile ziyaa uğrıyan malların yenilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare
edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde tazminat
fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta
azami üç yıl süre ile tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat
farkları kara ilave olunur.
Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu taz110
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minat fazlası, o yılın matrahına eklenir.
Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan tazminat fazlası, yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa
edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.” (Vergi
Usul Kanunu madde 329).
Yukarıda yer alan hükümler ve konuya ilişkin özelgeler ile yargı kararları
dikkate alındığında Yenileme Fonu Uygulaması’ndan yararlanabilme şartları aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
1. Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır.12
2. Yenilemenin zorunlu bulunması veya bu hususta işletmeyi yönetenlerce karar verilip, teşebbüse geçilmiş olmalıdır.
3. Alınacak iktisadi kıymet yenileme fonu ayrılan iktisadi kıymetle aynı
olmalıdır.
4. Yenileme amacıyla alınan iktisadi kıymet amortismana tabi olmalıdır.
5. Yenileme üç yıl içinde yapılmalıdır.32
4. YENILEME FONU MUHASEBE KAYITLARI
Yenileme Fonunun muhasebe kayıtlarına ve mali tablolarda sunumuna
ilişkin esasları bir örnek üzerinde açıklamaya çalışalım.
Örnek: SUNUM A.Ş. kayıtlı değeri 400.000 TL, birikmiş amortismanı
320.000 TL olan GÜMGÜM üretim makinesini, yenisini almak amacıyla
% 18 KDV dahil 212.400 TL’ye, bedeli ertesi gün tahsil edilmek üzere,
10.01.20A0 tarihinde satmıştır.
SUNUM A.Ş. 05.01.20A1 tarihinde, aynı üretim bandında kullanılacak
21 VUK 328/4 ve VUK 329/2 bendinde “...pasifte geçici bir hesapta …” şeklinde yer alan ifade, yenileme
fonu uygulamasından sadece bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin faydalanabileceği şeklinde
yorumlanmakla birlikte, serbest meslek kazanç defteri tuttuğunu ve yenileme fonunu kullanma imkanı olup
olmadığını soran mükellefe Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 03.01.2012 tarihinde verilen B.07.1
.GİB.4.06.18.02-32328-8407-14 sayılı özelgede aksi görüş yer almaktadır.
“… Bu hükmün uygulanması diğer faaliyet gruplarında olduğu gibi serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı için de aynı olduğundan, envanterinize kayıtlı binek otomobilinizi satıp, yenisini almanız
halinde, yukarıda yer alan madde hükmünden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.”
32 VUK’nun 328 ve 329’uncu maddesinde yer alan “…bu süre içerisinde kullanılmamış olan …” ifadesi uygulamada bazı kesimler tarafından, “üç yıl içerisinde yeni iktisadi kıymetin satın alınmış olması
gerektiği”, bazı kesimler tarafından ise, “üç yıllık süre içerisinde iktisadi kıymet satın alınmış olmasına
rağmen, bu süre içerisinde ayrılmış olan amortismanlarla yok edilemeyen bakiye tutar olarak” yorumlanmıştır. Ancak, gerek Maliye İdaresi ve gerekse Danıştay kararları ile üç yıllık süre içerisinde iktisadi
kıymetin satın alınmasının anlaşılması gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır. Diğer bir deyişle ayrılan
fon, yeni iktisadi kıymet için ayrılacak amortisman miktarının üzerinde olması halinde artan kısım
amortisman süresinin sonuna kadar mahsup edilmeye devam edilecektir.
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500.000 TL tutarında yeni bir makine satın almıştır. Makinenin amortisman
oranı % 10’dur.
4.1. İktisadi Kıymet Satışı
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeye bağlı olarak yayınlanan yazılar
veya kitaplarda genelde aşağıdaki muhasebe kayıtları (veya 679 – DİĞER
OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR hesabı kullanılmadan makine satış
karı doğrudan 549 – ÖZEL FONLAR hesabında) yer almaktadır.
10.1.20A0
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR			
212.400
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR		
320.000
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR			
400.000		
391 HESAPLANAN KDV				
32.400
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		
100.000		
GÜMGÜM Makine Satış işlemi
10.1.20A0
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR
100.000
549 ÖZEL FONLAR 				100.000
Makine satış karının fona aktarılması
/

Makine satış karının direkt olarak 549 – ÖZEL FONLAR hesabına kayıt
edilmesi, 679 – DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR hesabındaki tutarın satış tarihinde veya dönem sonunda 549 – ÖZEL FONLAR hesabına alınması, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine AYKIRIDIR.
Makine Satış Karı dönemin gelir tablosunda yer almalıdır.
Makine satış karının satış tarihi veya dönem sonu itibariyle 549 – Özel
Fonlar hesabına alınması; ticari karın, yenileme fonuna alınan tutar kadar
eksik raporlanmasına ve düzenlenen mali tabloların finansal tablo kullanıcıları açısından gerçeği yansıtmamasına, diğer bir ifadeyle mali tabloların
vergi dairesinin bilgi ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmasına sebep olmaktadır. Bu husus Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer
alan Sosyal Sorumluluk kavramına aykırıdır.
Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe
uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının
gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve
dürüst davranılması gereğini ifade eder.
Makine satış karı tutarının vergi avantajından (ertelemesinden) faydalanmak
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amacıyla, diğer bir deyişle vergi mevzuatı nedeniyle gelir tablosu dışında bırakılması bilgi üretiminde tarafsızlık ve gerçeğe uygun sunumu zedelemektedir.
Makine satış karının satış tarihi veya dönem sonu itibariyle 549 – Özel
Fonlar hesabına alınması, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde
yer alan Özün Önceliği kavramına aykırıdır.
Özün Önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin
esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir.
Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.
Vergi mevzuatı açısından vergi ertelemesi avantajından faydalanılması,
tutarın makine satış karı olmasını ve bu şekilde sunulması gerektiği gerçeğini değiştirmez.
Makine satış karının satış tarihi veya dönem sonu itibariyle 549 – Özel Fonlar hesabına alınması, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan
Gelir Tablosu İlkelerine aykırıdır. Gelir tablosu ilkelerine göre;
• Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir.
• Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
Tutarın; satış tarihinde veya dönem sonunda fona alınması, gerçekleşmiş
ve arızi niteliğe sahip makine satış karının, oluştuğu dönemde gelir tablosunda sunulmaması, yukarıda belirtilen gelir tablosu ilkelerine aykırılık
oluşturmaktadır.
4.2. İktisadi Kıymet Satış Karının Yenileme Fonuna Aktarılması
VUK’nun 328/4 ve 329/2 bendinde belirtilen “… iktisadi kıymetlerin
(ziyaa uğrıyan malların) yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur
veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa…“ şeklindeki düzenleme farklı yorumların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Bazı yaklaşımlarda, kârın yenileme fonuna alınmış olması, işletmeyi idare edenlerin yenileme kararı verip teşebbüse geçtiklerinin dayanağı kabul edilirken (Kartal, 2010: 199), bazı yaklaşımlarda alınan
kararın fiyat teklifleri veya benzeri yazışmalar gibi ispat edici belgelerle
desteklenmesi (Kızılot, 1993: 23) gerektiğini belirtmektedir.
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Alınan kararın fiyat teklifleri veya benzeri yazışmalar gibi ispat edici belgelerle
desteklenmesi gerektiği görüşüne katılmamız mümkün değildir. Yenileme için
tanınmış üç yıllık süre söz konusu iken, fiyat teklifleri veya benzeri yazışmaların
ispat edici belge olma özelliğini ciddi bulmuyoruz. Diğer taraftan kârın yenileme
fonuna alınmış olmasını, işletmeyi idare edenlerin yenileme kararı verip teşebbüse geçtiklerinin dayanağı kabul edilen yaklaşıma katılmakla beraber, tutarın
Yenileme Fonu’na alım zamanı, şekli ve karar organına itirazımız bulunmaktadır.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 374’üncü maddesine göre, kanun
ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar
dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her
çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir. Ancak, anonim şirketlerde üst karar organı genel kuruldur. Pay sahipleri şirket
işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 408/2-d bendine göre yıllık kâr
üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine,
kullanılmasına dair kararların alınması genel kurula ait devredilemez görev ve yetkiler arasındadır. 41
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 409’uncu maddesine göre genel kurul toplantısının olağan ve olağanüstü şekilde yapılması mümkün olup, olağan genel kurul
toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Maddenin devamında bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak
kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin
ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin
müzakere yapılması ve karar alınması gerektiği belirtilmektedir.
6102 Sayılı TTK hükümleri baz alındığında, yönetim kurulunun satış yoluyla
veya sigorta tazminatı yoluyla elde edilen kar üzerinde tasarruf hakkı veya yetkisinin bulunmadığı açık olarak ortaya çıkmaktadır. 25
Yukarıda açıklanmaya çalışılan 6102 Sayılı TTK madde 408 ve 409’da
yer alan hükümler dikkate alındığında makine satış karının dağıtım konusu
yapılmayıp, Yenileme Fonu’na aktarılması Genel Kurul Kararı ile yapılabi41 Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay
sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır
(TTK madde 408/3).
52 Yönetim Kurulu tarafından “10.01.20A0 tarihinde GÜMGÜM makinesi satışından elde edilen
100.000 TL satış karının VUK madde 328 hükmü kapsamında Yenileme Fonu’na alınması hususunda
Genel Kurul’a tavsiyede bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir” şeklinde karar alınması kanaatimizce madde hükmünde yer alan “…işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş …” ifadesini
karşılamaktadır.
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lir. Bu nedenle; makine satış karının Genel Kurul kararı olmaksızın, direkt
olarak 549 – ÖZEL FONLAR hesabına kayıt edilmesi, 679 – DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR hesabındaki tutarın satış tarihinde veya dönem sonunda 549 – ÖZEL FONLAR hesabına alınması, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine AYKIRIDIR.
İstisnai yaklaşımlardan biri, önce kapanış kayıtlarının yapılması, makine
satış karı kadar tutarın 590 – NET DÖNEM KARI hesabından 549 – ÖZEL
FONLAR hesabına aktarılmasını öngörmektedir (Örten, 2008). Örneğimiz
kapsamında söz konusu yaklaşım için yapılması gereken muhasebe kaydı
aşağıdaki gibidir.
31.12.20A0
590 NET DÖNEM KARI		
100.000
549 ÖZEL FONLAR			
100.000
Makine satış karı tutarının ilgili fon hesabına alınması
/

Önerilen bu kayıt gelir tablosu sunumu açısından muhasebe tekniğine uygundur. Yapılan kayıt bilançoda görünen dönem karı ile gelir tablosunda görünen vergi sonrası dönem karının makine satış karı kadar farklı olması yönüyle
4
eleştirilebilir, diğer bir deyişle
gelir tablosunda yer alan ticari kar ile bilançoda
yer alan ticari kar arasında yenileme fonu kadar fark ortaya çıkmaktadır. Yaklaşım işletmenin özkaynak toplamında bir farka sebep olmamakta ancak tasnif
açısından farklılaşmaya yol açmaktadır. Çalışmamız kapsamında söz konusu
kayda ilişkin itirazımız, Yenileme Fonu’nun kar dağıtımının bir parçası olması
ve bu tutarın işletmede bırakılması ile ilgili olarak Genel Kurul kararı alınması
gerektiği noktasında ortaya çıkmaktadır.
Normal koşullar altında, olağan genel kurul toplantısının faaliyet dönemi
sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerektiği hükmüne göre, yenileme
fonuna alınacak makine satış tutarının takip eden hesap döneminde muhasebe
kayıtlarına alınması gerekmektedir.61
Dolayısıyla, genel kurulun 20A0 yılı karın tevziine ilişkin kararına istinaden
aşağıdaki muhasebe kaydı yapılmalıdır.72
61 Daha önce belirttiğimiz üzere TTK madde 409 hükmüne göre genel kurul olağanüstü toplanabilir
ve dönem içerisinde makine satış karının yenileme fonuna alınması hususunda karar alabilir. Hukuki
olarak bu konuda kanuni bir engel söz konusu değildir. Yenileme fonunu kar dağıtımının parçası olarak
5kabul ettiğimiz için, teamül olarak doğru bulmadığımız böyle bir karar alınmış olsa bile, muhasebe
tekniği açısından veya iktisadi kıymet satışı bölümünde açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, makine
satış karının satış tarihinde veya dönem sonunda 549 – ÖZEL FONLAR hesabına alınmaması gerektiği
düşüncesindeyiz.
72 Genel kurul tarafından kar dağıtımı yapılmayacağı, yasal yedekler ve yenileme fonu dışında kalan
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570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI18		
***.***
540 YASAL YEDEKLER				
***.***
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER			
***.***
549 ÖZEL FONLAR				
100.000
20A0 yılı karın tevzi
/

4.3. Amortisman Giderlerinin Yenileme Fonundan Mahsubu
Örneğimiz kapsamında yeni alınan makinenin yıllık amortisman gideri
(500.000 * 0,10) 50.000 TL’dir. VUK’nun 328’inci maddesindeki düzenlemeye bağlı olarak, yayınlanan yazılar veya kitaplarda SUNUM A.Ş.’nin
31.12.20A1 tarihinde yapması gereken muhasebe kayıtları konusunda iki
yaklaşım görülmektedir.
• VUK madde 328 ve madde 329’da izah edildiği gibi, ilgili yıla ait
amortisman gideri yenileme fonundan mahsup edilmektedir.
31.12.20A1
549 ÖZEL FONLAR		
50.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR		
Amortisman giderinin yenileme fonundan mahsubu

50.000

/

•

Diğer bir yaklaşım biçimi, iktisadi kıymetin fonksiyonu dikkate
alınarak döneme ait amortisman tutarının dönem gideri veya maliyet unsuru olarak hesaplarda yer alması ve aynı tutarın özel fonlar
hesabından dönem karına aktarılması gerektiği şeklindedir (Örten,
2008;İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası,2008).
31.12.20A1
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ		
50.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR		
50.000
Amortisman Giderleri
31.12.20A1
549 ÖZEL FONLAR			
50.000
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		
Yenileme fonundan karşılanan amortisman gideri
/

50.000

tutarın olağanüstü yedeklerde bırakılmasına karar verildiği varsayılmıştır.
18 Bilindiği gibi, 31.12.20A0 tarihinde tespit edilen dönemin net kar rakamı için, 01.01.20A1 tarihinde 590 – DÖNEM NET KARI hesabı ile açılış kaydı yapılmakta ve açılışı takiben 590 - DÖNEM
NET KARI hesabına borç, 570 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI hesabına alacak yazılmak suretiyle
20A0 yılı dönem net karı, 20A1 yılında geçmiş yıllar karlarına aktarılmaktadır. Bu nedenle karın tevzii
aşamasında 570 – GEÇMİŞ YILLAR KARLARI hesabı kullanılmıştır.
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Her iki yaklaşımı da tam olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Her
iki yaklaşımda Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerinde
belirtilen Dönemsellik kavramına, sunulan bilgilerin karşılaştırılabilirlik
niteliğine ve dolayısıyla sunulan bilgilerin gerçek durumu yansıtmasının sağlanması amacına aykırıdır. Çünkü vergi erteleme rejimi olan
yenileme fonu uygulaması kayıtlarının işletmenin ticari karı üzerinde
bir etkisi olmaması gerekir. Ancak yukarıda belirtilen kayıtlar Vergi
Tabanlı Muhasebe Anlayışı doğrultusunda dönemler arası kar aktarımına
sebep olmaktadır.
İlk yaklaşım, dönem amortisman giderinin 50.000 TL eksik ve ticari karın 50.000 TL fazla raporlanmasına, ikinci yaklaşım dönem ticari karının
50.000 TL fazla raporlanmasına neden olmaktadır.
VUK madde 328’de yer alan “ … yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar,
yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak
kalan değerlerin amortismanına devam olunur” ifadesinin Yenileme Fonuna
alınarak dağıtım dışı bırakılan karın, ayrılacak amortisman tutarı kadar olan
kısmının kullanımının serbest hale geldiği, yani işletmede bırakılması zorunlu
yasal fon olmaktan çıktığı ve genel kurulun tasarruf yetkisine göre kullanılabileceği şeklinde anlaşılmalıdır. Bu anlayış ile yaklaşıldığında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
31.12.20A1
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ		
50.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR			
50.000
Amortisman Giderleri
31.12.20A1
549 ÖZEL FONLAR			
50.000
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER			
50.000
Mahsubu gerçekleşen amortisman gideri nedeniyle kullanılabilir hale gelen
20A0 yılı karının olağanüstü yedeklere aktarımı
/

4.4. Yenileme Fonunun Süresinde Kullanılmaması
VUK’nun 328’inci madde hükmünde yer alan “… Her ne sebeple olursa
olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına eklenir…” ifadesine göre dağıtım konusu
yapılmayarak işletmede bırakılan kar üç yıl içinde yeni iktisadi kıymetin
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alımına tahsis edilmiş olmalıdır. Üç yıllık süre ile ilgili olarak uygulamada
farklı görüşler ortaya çıkmaktadır.
• Maliye İdaresi, yıl kavramını “takvim yılı” olarak ele almakta ve
iktisadi kıymetin satış tarihindeki yıl dahil olmak üzere, yenileme
fonuna konu olan makine satış karının üçüncü yılın sonuna kadar
kullanılmamış olması halinde, üçüncü yılın vergi matrahına dahil
edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Örneğimiz kapsamında Maliye İdaresi’nin görüşüne göre, 20A0 yılında satışı yapılan makine
için yenilemenin 20A2 yılı sonuna kadar yapılması, aksi takdirde
yenileme fonu tutarının 20A2 yılına ait vergi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.
• Danıştay, yıl kavramını “hesap dönemi” olarak ele almakta ve iktisadi kıymetin satış tarihini takip eden hesap döneminden başlamak
üzere, yenileme fonuna konu olan makine satış karının üçüncü hesap
döneminin sonuna kadar kullanılmamış olması halinde, üçüncü hesap döneminin vergi matrahına dahil edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Örneğimiz kapsamında Danıştay’ın görüşüne göre, 20A0
yılında satışı yapılan makine için yenilemenin 20A3 hesap dönemi
sonuna kadar yapılması, aksi takdirde yenileme fonu tutarının 20A3
hesap dönemine ait vergi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.
Örneğimiz kapsamında 100.000 TL yenileme fonu oluşturulmuş olmasına
rağmen, Danıştay’ın görüşünü baz alarak 20A3 yılı sonuna kadar yenileme
yapılmadığı takdirde, yayınlanan yazılar veya kitaplarda SUNUM A.Ş.’nin
31.12.20A3 tarihinde yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.
31.12.20A3
549 ÖZEL FONLAR		
100.000
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARARLAR 100.000
Gerçekleşmeyen yenileme nedeniyle Fonun kara ilavesi
/

Söz konusu kayıt şekline de katılmıyoruz. VUK’nun 328’inci madde
hükmünde yer alan “… Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir…” ifadesi gerek
muhasebe tekniği ve gerekse Muhasebe Sistemi Uygulaması Genel Tebliği
hükümlerine göre dönemin ticari karını etkileyen bir unsur değildir. Diğer bir deyişle yapılan kayıt, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
hükümlerinde belirtilen Dönemsellik kavramına, sunulan bilgilerin karşı118
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laştırılabilirlik niteliğine ve dolayısıyla sunulan bilgilerin gerçek durumu
yansıtmasının sağlanması amacına aykırıdır. Çünkü yukarıdaki şekilde
yapılan muhasebe kaydı 20A3 yılı ticari karının 100.000 TL fazla raporlanmasına sebep olmaktadır. Diğer bir deyişle, 20A0 yılında gelir tablosu
kapsamından çıkarılan kar 20A3 dönemine aktarılmış olmaktadır.
Daha önce genel kurul tarafından yenileme amacıyla dağıtılmayarak işletme bünyesinde tutulmasına karar verilen makine satış karı tutarının, belirtilen
yasal süre içinde yenileme yapılmaması nedeniyle vergi mevzuatı açısından
vergilendirilmesi işleminin muhasebe kayıtları dışında beyanname üzerinde
yapılması, işletmede bırakılması zorunlu yasal fon olarak kayıt edilen tutarın,
genel kurul tarafından kullanılabilir hale geldiği kabul edilerek olağanüstü yedeklere aktarılması gerekmektedir. Dolayısıyla yenileme yapılmaması halinde
aşağıdaki muhasebe kaydı yapılmalıdır.
31.12.20A3
549 ÖZEL FONLAR		
100.000
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER		
100.000
Gerçekleşmeyen yenileme nedeniyle 20A0 karının olağanüstü yedeklere aktarımı
/

4.5. Yenileme Fonu Uygulamasında Mali Karın Tespiti
Uygulamada teamül olarak kabul görmüş yaklaşımlar; Vergi Tabanlı
Muhasebe Anlayışı’nın hakim olduğu muhasebe kayıtlarını içerdiği için,
yenileme fonu uygulaması açısından beyanname üzerinde yapılması gereken Mali Kar ile ilgili ayarlamalara gerek kalmamaktadır. Dolayısıyla
bu yaklaşımlarda, yenileme fonu uygulaması için beyanname üzerinde her
hangi bir düzeltme yapılmamaktadır.
Önerdiğimiz yaklaşım ise, kayıt tekniği yönünden Vergi Tabanlı Muhasebe
Anlayışı’ndan uzak, tamamen işletmenin gerçek durumunun sunulmasına yani
ticari kazancın tespitine yöneliktir. Dolayısıyla yıllar itibariyle ticari kazançtan
hareketle mali karın aşağıdaki şekilde tespit edilmesi gerekecektir.
31.12.20A0

31.12.20A1 31.12.20A2

Ticari Kar

******

******

******

(-) Vergiye Tabi Olmayan Gelirler

100.000
50.000

50.000

+ Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

OCAK - ŞUBAT 2014

119

MALİ

ÇÖZÜM

Benzer şekilde Yenileme yapılmaması varsayımı halinde mali karın tespiti aşağıdaki gibi olacaktır.
31.12.20A3
Ticari Kar
(-) Vergiye Tabi Olmayan Gelirler
+ Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

******
0
100.000

5. SONUÇ
Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışı ile yapılan yenileme fonuna yönelik muhasebe kayıtlarının, Muhasebe Sistemi Uygulaması Genel Tebliğ hükümlerine
aykırı olduğu iddiasını taşıyan çalışmamız anonim şirket bazlı açıklanmıştır.
Çalışmanın ana amacından uzaklaşmamak amacıyla kılavuz olarak aldığımız
anonim şirket uygulaması, diğer sermaye ve şahıs şirketleri için de geçerlidir.
Esas olan yenileme fonunun karın tevziinin bir parçası olarak kabul edilmesi
ve ticari kar kapsamından çıkarılmamasıdır. Dolayısıyla diğer işletme türleri
için de yetkili karar organları bazında konuya yaklaşmak uygulamayı hukuki
zemine oturtacaktır.
Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışı’nın ticari kar üzerindeki etkileri ve bu anlayışa dayalı olarak düzenlenen mali tabloların, vergi idaresi dışındaki mali
tablo okuyucuları açısından gerçeği yansıtmadığı net olarak ortadadır.
Öte yandan bu anlayışa dayalı yenilenen iktisadi kıymetin amortisman tutarının fondaki tutar bitinceye kadar gider yazılmaması bilgi için muhasebeyi esas
alan Muhasebe Sistemi Uygulaması Genel Tebliği hükümlerine aykırılık teşkil
etmektedir. Bu ve benzeri aykırılıkları ortadan kaldırmak, işletmenin gerçek
durumunu raporlamak, mali tabloların karşılaştırılabilirliğini sağlamak için
vergi mevzuatındaki düzenlemeler, ödenmesi gereken verginin hesaplanması
açısından ele alınmalı, muhasebe kayıtları için Muhasebe Sistemi Uygulaması
Genel Tebliği hükümleri kullanılmalıdır. Diğer bir ifade ile Vergi Tabanlı Muhasebe Anlayışı TERK EDİLMELİDİR.
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6514 SAYILI KANUN SONRASINDA TÜRKİYE MEVZUATINDA
İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARININ ULUSLARARASI
HUKUKLA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF PRACTICES OF
OCCUPATIONAL MEDICINE IN TURKEY’S LEGISLATION
AFTER THE ACT NO. 6514 TO THE INTERNATIONAL LAW
Bünyamin ESEN1
Öz
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde tarihi bir dönüşüm başlatan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun düzenlemelerden birini de,
kapsama giren işyerlerinde işyeri hekimi istihdam etme ya da işyeri hekimliği
hizmetini dışından satın alma suretiyle çalışanlara sunma zorunluluğu oluşturur.
6331 sayılı Kanunun oluşturduğu yüksek işyeri hekimi talebini karşılamak
için 18.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6514
sayılı Kanun, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanunda işyeri hekimliğine dair önemli değişiklikler yapmıştır. Buna
göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimlerinin, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri
dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere işyeri hekimi olarak çalışabilmesi imkânı getirilmiş bulunmaktadır. Bir diğer düzenleme ile de, istisnasız Türkiye’deki tüm tabiplerin, işyeri hekimliği eğitimi
alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartları aranmaksızın, işyeri
hekimliği görevini yapabilmesinin önü açılmıştır. Bu şekilde işyeri hekimliği icra edecek olanlar ancak 10’dan az işçi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfta
sınıflandırılmış olan işyerlerinde istihdam edilebilecektir.
Bu çalışmada güncel değişiklikler sonrasında Türkiye mevzuatında işyeri hekimliği uygulamalarının yasal çerçevesi değerlendirilmiş; ayrıca,
son değişikliklerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine olacak muhtemel
etkileri uluslararası hukukta yer alan işyeri hekimliği uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı,
hekim, tehlike sınıfı
1 Sosyal Güvenlik Denetmeni, MSc in Social Policy/ Sosyal Politika Bilim Uzmanı (London School
of Economics and Political Science)
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Abstract
One of the arrangements of The Occupational Health and Security Act
No. 6331, which has been started a historical transformation within the
services of occupational health and safety in Turkey, is the obligation to
employ an occupational physician in workplaces those are within the scope
or to serve the occupational medicine services to employers by purchasing
it from outside of the workplace.
For meeting the high demand of occupational physicians, which is created
by the Act No. 6331, the Act No. 6514, which is entered into force by being
published at the Official Gazette by the date of 18th of January 2014, has made
significant amendments on the Act No. 1219 on The Methods of The Execution of Medicine and Medical Sciences. Accordingly, the opportunity has been
brought for the physicians who are working at public institutions and organizations and do not have a managerial position and for family physicians, to serve
as an occupational physician, under the conditions of having the permission of
their institution, working outside of their working hours at their institutions and
organizations and within a working hour limitation not to exceed thirty hours
in a month. With another amendment, the way for practicing occupational medicine without the requirements of being trained for occupational medicine and
having an occupational medicine certificate, has been opened for all physicians
in Turkey with no exception. Those who will perform occupational medicine
in this way, can be employed only at the workplaces which are employing workers less than 10 and which are classified at the less dangerous hazard class.
In this study, the legal framework of occupational medicine practices
in Turkey after the recent changes has been evaluated; furthermore, the
possible effects of the recent legal changes for the occupational health and
safety services has been discussed with a comparative focus to the occupational medicine applications in the international law.
Keywords
Occupational physician, occupational health and safety, occupational health, physician, hazard class
1. GIRIŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanarak çeşitli işyerleri açısından aşamalı olarak yürürlüğe
girmeye başlamıştır. Kanun’un iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine dair 6
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ve 7 nci maddeleri, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
yer alan özel sektör işyerleri için 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır. İlgili hükümler kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir (6331 sayılı Kanun: Md. 38).
6331 sayılı Kanun; işyerlerinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve
diğer sağlık personeli görevlendirilmesini ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)’nden hizmet satın alınması suretiyle bu hizmetlerin
sağlanmasını (Md. 6-8), çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitilmesini (Md. 17), risk değerlendirmesi yapılmasını (Md. 10), çalışanların
sağlık gözetimine tabi tutulmasını (Md. 15), işyerinde çalışan temsilcisinin
ve destek elemanının görev yapmasını (Md. 20), İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu (İSGK) kurulmasını (Md. 22), ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
için gerekli olan her türlü tedbirin alınması ve organizasyonun yapılmasını
(Md. 4) kapsama giren işyerlerine zorunlu kılmıştır.
İşletmeler ve işyerlerinde kapsamlı bir dönüşümü gerektiren ve iş güvenliği uygulamalarını köklü bir şekilde yaygınlaştıran 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği zorunluluklardan birini de kapsama giren işyerlerinde “işyeri hekimi” çalıştırılması yükümlülüğü oluşturmaktadır.
Kanun, çalışan başına verilecek hizmetin düşük olması nedeniyle işyeri hekiminin tam zamanlı olarak istihdamının zorunlu olmadığı hallerde12, ortak
sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB)’lerden hizmet satın alınarak işyeri hekimliği hizmetinin çalışanlara sunulmasını kapsama giren işyerlerine zorunlu kılmıştır (6331 sayılı Kanun: Md. 6-8).
Söz konusu bu yasal hüküm, ülkemiz çalışma hayatında ciddi bir işyeri
hekimi talebini ortaya çıkartmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, 6331 sayılı
Kanun sonrasında işyeri hekimliği müessesesinin büyük bir önem kazandığı görülmektedir. İşyeri hekimlerinin önemi artarken, iş organizasyonundaki konumları, yetki ve sorumlulukları da 6331 sayılı Kanun ile güçlendirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır.
Ülkemiz mevzuatında, işyeri hekimliğine dair yasal düzenlemeler 6331
21 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyeri hekimlerinin, işyerinin çalışan sayısı
ve tehlike sınıfına göre işyerlerinde çalışan başına verilmesi gereken asgari bir hizmet süresi vardır.
Buna göre; a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda
en az 25 dakika; b) Diğer işyerlerinden ise 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda
en az 4 dakika, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika, 3) Çok tehlikeli
sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika, işyeri hekimliği hizmeti sunulması mecburidir. Mevzuat ayrıca hangi hallerde işyeri hekiminin zorunlu olarak tam zamanlı olarak çalıştırılması
gerektiğini ayrıntılı olarak düzenlemiştir (ÇSGB, 2013: Md. 12).
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sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu’nda yapılmıştır.Alt mevzuat olarak ise, Türk Tabipler Birliği
İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği ile İşyeri Hekimleri ve Diğer
Sağlık Personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik işyeri hekimlerinin izin ve çalışma usul ve esaslarını belirleyen temel alt mevzuat metinleridir (TTB, 2002; ÇSGB, 2013).
02.01.2014 tarihinde TBMM’de yasalaşan ve 18.01.2014 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6514 sayılı Kanun sonrasında işyeri hekimi olma ve çalışma şartlarında önemli değişiklikler meydana
gelmiş bulunmaktadır (6514 sayılı Kanun, 18.01.2014). Söz konusu yeni
düzenleme, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine geçiş sürecinde olan işyerlerini ve ülkemizde çalışmakta olan hekimleri yakından ilgilendirmektedir.
Bu makalemizde öncelikle Türkiye’de cari bulunan mevzuatta işyeri hekimi olma ile ilgili hukuki düzenlemeler ana hatları ile değerlendirilecek,
devamında, 6514 sayılı Kanun sonrasında işyeri hekimi olma şartlarında
yaşanan değişiklikler açıklanacak ve nihayetinde son değişikliklerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasına olan muhtemel etkileri dünyadaki işyeri hekimliği uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak irdelenecektir.
2. İŞYERI HEKIMLIĞI UYGULAMALARININ TANIMI VE İŞLEVI
İşyeri hekimi, bir işyerindeki çalışanların iş güvenliğinin temini, sağlık
koşullarının gözetlenmesi, çalışanın işe uygunluğunun belirlenmesi,2 çalışma yaşamındaki hastalıkların teşhisi ve yaşanılan kazaların ön tedavisi,
acil hallerde sağlık hizmetlerinin sağlanması, işyerinin tıbbi kayıtlarının
tutulması ile görevli olan hekimi ifade etmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği ekibinin temel katılımcılarından biri olan işyeri
hekimi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin temininde olduğu gibi, işletmelerin sağlık uygulamalarının düzenlenmesi ve yönetiminde de önemli
2bir role sahiptir (Macdonald, Baranski ve Wilford, 2000: 3). İşyeri hekimi
sıradan bir çalışan olmayıp, işyerinin sağlık danışmanı ve sağlık konularında otorite ismi olarak görev yapmaktadır. İşyeri hekimliği müessesesi,
çalışanların sağlık koşullarının sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamak,
çalışma koşullarını ve iş ortamını yeni baştan düzenlemek hedefinde olan
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“iş sağlığı uygulamaları”nın hayata geçirilmesi açısından hayati bir öneme
sahiptir (Rentanen ve Fedotov, tarihsiz: 1).
İşyeri hekimleri, işyerindeki tehlikelerin ve risk kaynaklarının değerlendirilmesini içeren risk değerlendirmesi sürecinde önemli bir işleve sahiptir.
İşyeri hekimlerinin; çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, acil durumlarda müdahale ve tahliye, iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarının teşhisi ve iş sağlığının kayıt altına alınması gibi önemli iş sağlığı ve
güvenliği uygulamalarında kritik rolleri bulunmaktadır. İşyeri hekimleri;
iş güvenliği uzmanları, sağlık personeli, çalışan temsilcileri ve destek elemanları ile birlikte iş örgütlenmesinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin karar alma süreçlerinde en etkin çalışanlardandır.
İşyeri hekimi olarak çalışan kişinin çalışma usulleri işverence belirlenmez; işverenin, kendi çalışanı olmasına karşın, işyeri hekimi üzerindeki
genişletilmiş yönetim serbestisinin kısıtlı olduğu görülür. İşyeri hekiminin,
görevini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütmesi esastır (6331 sayılı Kanun: Md. 8).
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyeri hekimlerini iş örgütlenmesinde söz sahibi bir konuma taşımıştır. Risk değerlendirmesi gibi süreçlerde işyeri hekiminin tespit ve görüşleri bağlayıcıdır. İşyeri hekimleri
iş güvenliği uzmanları ile birlikte çalışarak; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene
yazılı olarak bildirirler. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili onaylı deftere yazılan hususlar işverene tebliğ edilmiş sayılacaktır. İşverenler bu tedbirleri
öncelikle ele almak ya da yerine getirmek zorundadır (6331 sayılı Kanun:
Md. 8). Başka bir deyişle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının kendi
uzmanlık ve teknik bilgileri nedeniyle alınmasını zaruri gördükleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygulamak işveren için seçimlik değildir.
İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte
bulunan kişiye yazılı olarak bildirmek ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmek zorundadır (ÇSGB, 2013: Md. 5)
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, işverene bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde,
bu hususu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdür (6331 sayılı Kanun: Md. 8).
Görüldüğü üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu öteden beri
ülkemiz mevzuatında mevcut bulunan işyeri hekimliği uygulamasını güçOCAK - ŞUBAT 2014
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lendirmiş ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin hayata geçirilmesi açısından stratejik bir konuma taşımıştır.
3. TÜRKIYE’DE İŞYERI HEKIMLIĞINE DAIR MEVZUAT
Türkiye’de cari olan mevzuattaki tanımına baktığımızda; işyeri hekimi kavramı, Türk Tabipler Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği’nde, yürürlükteki iş ve sağlık mevzuatı uyarınca işyeri hekimi olarak çalışma hak ve
yetkisine sahip olan hekim olarak tanımlanmıştır (TTB, 2002: Md. 3). İşyeri
Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik’e göre ise, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında
görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş “işyeri hekimliği belgesi”ne sahip hekimleri ifade eder (6331 sayılı Kanun: Md. 3; ÇSGB, 2013: Md. 4).
6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu uyarınca, tıp doktorlarına, işyeri
hekimi olarak çalışma onayı Türk Tabipler Birliği (TTB) ve hekimin bağlı olduğu Tabip Odası’nca verilmektedir. 6023 sayılı Kanun’a göre özel kurum ve
işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci
bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul
edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar (6023 sayılı Kanun: Md. 5).
Öte yandan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlerce işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler için ikinci bir düzenleme daha yapmış
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geçerli bir işyeri hekimliği
belgesine sahip olmak şartını aramış bulunmaktadır (6331 sayılı Kanun:
Md. 3). İşyeri hekimlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden alacağı izin belgesinin hangi usullerle
verileceği ise İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 7 ve 8 inci maddelerinde ve
EK-1’inde düzenlenmiştir (ÇSGB, 2013).
Kamuda çalışan hekimlerin işyeri hekimi olabilmelerine dair mevzuat
hükümleri ise, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da düzenlenmiş bulunmaktadır. 1219 sayılı Kanun’un 12
nci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiş olan bu uygulama, şimdiye
kadar sözleşmeli statüde olanlar da dâhil olmak üzere mahalli idareler ile
kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabiplerin işyeri hekimliği yapabilmesine imkân tanımakta idi. Söz konusu
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hükümde makalemizin ilerleyen kısımlarında açıklayacağımız üzere değişiklik yaşanmış bulunmaktadır (1219 sayılı Kanun:Md. 12).
Burada belirtmek gerekir ki, 1219 sayılı Kanun uyarınca, döner sermayeli sağlık kuruluşlarının da, kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilmesi mümkün bulunmaktadır (1219 sayılı Kanun: Md. 12).
4. 6514 SAYILI YASA ILE GETIRILEN DÜZENLEMELER
18.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6514
sayılı Kanun sonrasında 1219 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan işyeri
hekimliği müessesesinde gerek Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu
açısından gerekse de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tedariki açısından önemli iki değişiklik yapılmış bulunmaktadır.
İlk olarak, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının
dördüncü cümlesinde yapılan değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimlerinin,
kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle
aylık otuz (30) saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilmesi imkânı
getirilmiş bulunmaktadır (6514 sayılı Kanun: Md. 21)
Bu değişiklik ile daha evvel yalnızca mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi olmayan tabipler ile sınırlı
olan işyeri hekimliği yapabilme istisnası, kamuda çalışan tüm doktorlara
genişletilmiş bulunmaktadır. Öte yandan, şekilde çalışacak olan tabiplerde, işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma
şartları aranacaktır. Bu şekilde çalışacak hekimlere ayrıca;
• Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olması ya da aile hekimi olması,
• Yöneticilik görevi bulunmaması,
• Çalışma saatleri dışında işyeri hekimliği yapması,
• Kurumundan izin alması,
• Aylık azami 30 saat işyeri hekimi olarak çalışması,
şartları getirilmiştir.
İşyeri hekimliği uygulamalarında yapılan ikinci düzenleme ise daha radikal
bir adım oluşturmaktadır. Buna göre, yapılan düzenleme ile 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına şu cümle eklenmiştir: “Tabipler, işyeri
hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini
yapabilirler.”(6514 sayılı Kanun: Md. 21). Bu yeni hüküm, işyeri hekimliği
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hizmetlerinin sunulmasına oldukça geniş bir kapsam getirmiş ve işyeri hekimi
olma şartlarını köklü bir şekilde değiştirmiş bulunmaktadır.
Söz konusu bu hüküm değişikliği ile birlikte, tıp doktoru unvanını almış
olanlardan tümünün işyeri hekimi olabilmesinin önü açılmış, doktorların işyeri hekimliği eğitimi alma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/
veya Türk Tabipler Birliği’nden alınmış bir işyeri hekimliği belgesine sahip
olma şartı kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak, bu şekilde işyeri hekimliği yapacak doktorların yalnızca 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde
çalışmaları mümkün olabilecektir.31 10 ve daha fazla işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri ile çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
yer alan tüm işyerlerinde çalışacak işyeri hekimlerinin ise mevcut mevzuat
hükümlerine göre eğitim ve belgelendirme şartı sürmektedir.
5. İŞYERI HEKIMLIĞINDE YENI DÜZENLEMENIN GEREKÇESI VE TÜRKIYE’DE İŞYERI HEKIMI İHTIYACI
Yeni düzenlemenin temel gerekçesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun dönüşüm sürecinin gerektirdiği işyeri hekimi ihtiyacının karşılanmasıdır.
Ülkemizdeki işyeri hekimi ihtiyacına baktığımızda, tehlike sınıfları itibariyle aşağıdaki tabloda görülen işyeri sayılarının gösterge niteliğinde
olduğu kabul edilebilir. Tabloda belirtilen değerler 15.01.2014 tarihi itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından açıklanan
resmi istatistikleri içermektedir.
İşyeri sayısı / İşyeri hekimi sayısı
Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri sayısı
Türkiye genelinde tehlikeli sınıfta yer alan işyeri sayısı
Türkiye genelinde az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri sayısı
Türkiye genelinde mevcut işyeri hekimi sayısı

İstatistiki veri
264.132
333.250
804.771
21.159

Tablo 1: 15.01.2014 tarihi itibariyle Türkiye’de tehlike sınıflarına göre işyerlerinin ve mevcut işyeri hekimlerinin sayısal verileri (AA, 2014).

1219 sayılı Yasa’da yapılan değişiklikler ile bir yandan kamuda çalışan
tüm hekimlerin işyeri hekimliği yapabilmesinin yolu açılırken, diğer yandan ise daha evvel mevzuatımızda olmayan radikal bir değişiklik ile işyeri
hekimliği belgesine sahip olmadan ve işyeri hekimliği eğitimi almadan iş31 Bu noktada, az tehlikeli işyerlerinin hangileri olduğunun İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike Sınıfları Tebliği’nde belirtildiğinin altını çizmek gerekir (ÇSGB, 2012).
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yeri hekimi olarak çalışılmasının da yolu açılmış bulunmaktadır.
Her ne kadar, işyeri hekimliği eğitimi almadan ve belgelendirilmeden
çalışacak söz konusu işyeri hekimleri ancak 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde çalışacak olsa da, bu düzenleme sonrasında piyasadaki
işyeri hekimi arzı görünür ölçüde artacaktır.
6331 sayılı Kanun’un iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine dair 6 ve 7 nci
maddeleri, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
özel sektör işyerleri için ise 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz
konusu maddeler kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan özel sektör işyerleri için ise, 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe
girecektir. Özellikle 01.07.2016 tarihi sonrasındaki süreçte ortaya çıkacak
işyeri hekimliği talebi söz konusu yeni düzenlemeler ile önemli ölçüde
karşılanmış olacaktır.
6. DÜNYADAKI İŞYERI HEKIMLIĞI KIMLIĞI UYGULAMALARIYLA
KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK HUKUKI DEĞERLENDIRMELER
İşyeri hekimliği alanında yapılan son düzenlemeler Türkiye’de sağlık ve
çalışma hayatında köklü değişiklikler yaparken bir yandan da bir dizi eleştiriye neden olmaktadır.
Öncelikle, işyeri hekimi olarak çalışacak kişilere “işyeri hekimliği eğitimi
alma” şartının kaldırılmış olması, iş güvenliği hizmetlerinin doğru bir şekilde sunulması açısından handikaplar ortaya çıkartabilecek bir düzenlemedir.
Her ne kadar 9 ve daha az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışacak olsalar da, işyeri hekimliği uygulamalarına aşina olmayan hekimlerin
iş sağlığına yapacakları katkılar tartışmalıdır. Zira işyeri hekimleri; sağlık
gözetimi, risk değerlendirmesi, acil durumlarda müdahale ve tahliye, iş kazalarının önlenmesi ve meslek hastalıklarının teşhisi gibi klasik hekimlik
uygulamaları arasında olmayan önemli süreçlerde kritik öneme sahip bir
çalışan grubudur. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki kritik işlevi göz
önüne alındığında, işyeri hekimliği yapacak olanların hekimlik mesleğinden
ayrı bir uzmanlaşmaya ihtiyaç duyacakları; tıbbi uzmanlıklarının yanında
işyeri perspektifi ile bakabilen bir bakış açısını kazandıracak eğitime tabi
tutulmaları gerektiği hususu izahtan varestedir (Esen, 2014).
Bu bakış açımızı işyeri hekimliğine dair uluslararası hukuk düzenlemeleri de desteklemektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun; iş sağlığı ile görevli bulunacak işyeri hekiminin, işyeri hekimliği uygulamaları
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konusunda özel bir eğitim almış olmasını ya da en azından endüstriyel
hijyen, özel acil hallerde tedavi ve iş patolojisi gibi konular ile iş sağlığı
hizmetlerinin çeşitli görevlerini belirleyen mevzuat hakkında bir şekilde
eğitilmesini tavsiye ettiği görülmektedir (ILO, 1959: Md 16-19).
İşyeri hekimliği müessesesinin işleyişi ile ilgili AB mevzuatı da ayni
doğrultuda oluşmuştur. Avrupa Konseyi kararlarına göre, işyeri içerisinde
iş sağlığı ve güvenliğinde uzmanlaşmış personeller bulunmadan yahut bu
uzmanlık işletme dışından hizmet satın alınarak sağlanmadan işyerlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi mümkün değildir
(EuropeanCouncil, 1989: Md.7).
Yeni düzenlemeye getirilen bir başka eleştiri de, düzenlemenin işyeri hekimi ihtiyacına acil olarak cevap verebilen bir düzenleme olup olmadığı
noktasında düğümlenmektedir. Zira 9 ve daha az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 01.07.2016
tarihi ve sonrasında geçerli olacaktır. Yapılan düzenleme bu yönüyle ancak
bu tarih sonrasındaki ihtiyaca cevap verebilecektir. Kamuda çalışan tabiplerin işyeri hekimi olabilmesine getirilen düzenlemeler ise mevcut ihtiyaca
sınırlı bir cevap verecek potansiyeldedir.
Son olarak, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin kökleşmesi işyeri hekimleri sayısında kantitatif bir artış yanında, işyeri hekimliği uygulamalarında kalite yönünden bir artışa da ihtiyaç duymaktadır. ILO’nun 1988
tarihli İşyeri Sağlık Hizmetleri Konvansiyonu’na göre iş sağlığı hizmetleri
multi-disipliner, çok boyutlu, nitelikli ve kapsamlı olmalıdır (ILO, 1988:
Md. 9, 11). İşyeri hekimliği pratiklerinde derinleşme ve nitelikli işyeri
hekimliği müessesesinin oturması için tedbirler almadan yalnızca sayısal
olarak işyeri hekimlerini arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında genişleme sağlasa da derinleşme oluşturmayacaktır. Bu yönüyle, işyeri
hekimliği müessesesine hak ettiği dikkati ve değeri göstermenin elzem olduğunun altının çizilmesi önem arz eder.
7. SONUÇ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili düzenlemelerden birini de işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırma
ya da işyeri hekimliği hizmetini işletme dışından satın alma suretiyle çalışanlara sunma zorunluluğu oluşturmaktadır. Söz konusu bu yasal hüküm, ülkemiz
çalışma hayatında ciddi bir işyeri hekimi talebini ortaya çıkartmıştır.
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6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimi olarak çalışmak için tabip odasından ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan işyeri hekimliği
belgesi almak ve gerekli işyeri hekimliği eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir. Kamuda çalışan hekimlerin işyeri hekimi olması ile ilgili düzenlemeler ise 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanun’da yapılmış bulunmaktadır.
18.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6514
sayılı Kanun, 1219 sayılı Kanunda işyeri hekimliğine dair düzenlemelere
önemli değişiklikler getirmiştir. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimlerinin,
kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle
aylık otuz (30) saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilmesi imkânı
getirilmiş bulunmaktadır. Ancak, bu şekilde çalışacak olan işyeri hekimlerinin işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma
zorunluluğu devam etmektedir.
Öte yandan, yapılan bir diğer düzenleme ile de; istisnasız tüm tabiplerin,
işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı
aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilmelerinin önü açılmıştır. Söz konusu bu hüküm değişikliği ile birlikte tüm doktorların işyeri hekimliği eğitimi alma ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da Türk Tabipler Birliği’nden işyeri hekimliği
belgesine sahip olma şartı kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak, bu şekilde işyeri hekimliği yapacak doktorların ancak 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli
işyerlerinde çalışmaları mümkün olabilecektir. 10 ve daha fazla işçi çalıştıran
az tehlikeli işyerleri ile çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde çalışacak işyeri hekimlerinin ise mevcut
mevzuat hükümlerine göre eğitim ve belgelendirme şartı sürmektedir.
İşyeri hekimliği uygulamalarındaki son düzenlemeler ile işyerlerinde
6331 sayılı Kanunun zorunlulukları dolayısıyla ortaya çıkan işyeri hekimi
ihtiyacına kısmen cevap verecek bir işyeri hekimi arzı doğacaktır. Bu etki
özellikle 01.07.2016 tarihi sonrasında daha fazla hissedilecektir.
Öte yandan, yeni düzenleme ile, işyeri hekimi olarak çalışacak kişilere
“işyeri hekimliği eğitimi alma” şartının kaldırılmış olması, iş güvenliği hizmetlerinin doğru bir şekilde sunulması açısından isabetliliği tartışmalı bir
düzenlemedir. ILO, Avrupa Konseyi gibi alanın otoritesi olan kurumların
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uluslararası hukuk metinlerine bakıldığında işyeri hekimliği müessesinin
multi-disipliner, çok boyutlu, nitelikli ve kapsamlı olması gerektiği ve işyeri
hekimlerinin özel bir eğitim almış olmalarının zorunlu tutulduğu görülmektedir. Uluslararası perspektiften bakıldığında, Türkiye’deki işyeri hekimliği
uygulamalarında da derinleşme ve uzmanlaşmanın, işyeri hekimlerinin sayısını arttırmak kadar önem verilmesi gereken bir husus olduğu görülmektedir.
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ORTAK LİMİTED ŞİRKETTEN NASIL ÇIKAR VEYA ÇIKARILIR?
Soner ALTAŞ1
Öz
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni
Türk Ticaret Kanunu’nda da limited şirket ortaklığından çıkmaya ve çıkarılmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler, menfaatler dengesi açısından bakıldığında, hem duyduğu huzursuzluk nedeniyle
şirketten ayrılmak isteyen ortağa hem de sürekli huzursuzluk çıkaran ortaklarla yoluna devam etmek istemeyen şirketlere önemli bir çözüm mekanizması sunmaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited
şirketlere ilişkin birçok yeniliği ve değişikliğe yer verilmesi nedeniyle,
ortaklıktan çıkma ve çıkarma konularında limited şirket ortaklarının bazı
tereddütler yaşaması oldukça doğaldır. Bu çalışmamızda, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun limited şirket ortaklığından çıkma ve çıkarmaya ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: limited şirket, ortaklıktan çıkma, ortaklıktan çıkarma, çıkma davası, çıkarma davası, çıkmaya katılma hakkı, ayrılma akçesi.
1. GIRIŞ
Bilindiği üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun yürürlükte olduğu
dönemde, limited şirketlere ilişkin olarak yargıya sıklıkla intikal eden hususlardan birisi de ortakların şirketten çıkma yahut çıkarılma talepleri idi.
Çoğu aile şirketi şeklinde olsa dahi, zaman zaman kardeş, yakın akraba
yahut tanıdık olan ortaklar arasında ortaya çıkan sorunlar şirket içi huzuru
bozmakta, bu durumda da ya ortak şirkten çıkma talebinde bulunmakta ya
da huzuru bozan ortak şirketten çıkarılmakta idi.
Yarım asrı aşan bir süreye damga vuran 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu,
konuya ilişkin hükümleri ile bu alanda birçok içtihadın oluşmasına imkan
tanımış, ancak 1 Temmuz 2012 tarihinde yerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. yasalar, 14.02.2011) (TTK)2’na bırakmıştır. Olması hiçbir zaman
arzu edilmemekle birlikte, yeni TTK döneminde de limited şirket ortakla1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
2 Çalışmamızda, karışıklığa sebebiyet vermemek için, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu için Eski Ticaret Kanunu manasında ETK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu için de mer’i Türk Ticaret Kanunu manasında TTK kısaltmaları kullanılmıştır.
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rı arasında zaman zaman bazı sorunların yaşanması ve hatta bu sorunların
daha ileri noktalara taşınması halinde şirketten ayrılmanın kaçınılmaz bir
hal alması mümkündür. İşte bu çalışmamızda, limited şirket ortaklığından
çıkmak isteyen kişilere ve sorunlu ortakları çıkarmak isteyen şirketlere yol
göstermesi bakımından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre limited
şirket ortaklığından çıkma ve çıkarma (ortak açısından çıkarılma) hususları,
eski Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı olarak, ele alınmaktadır.
2. LIMITED ŞIRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA
TTK’nın 638. maddesinin birinci fıkrasında “Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir.” denilmiştir. Anılan hüküm, yeni olmayıp, ETK’nın 551.
maddesinin “Şirket mukavelesiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı verilebileceği gibi bu hakkın kullanılması muayyen şartlara da tabi tutulabilir.”
şeklindeki birinci fıkrası hükmünün tekrarıdır.
Dolayısıyla, TTK da, ETK’da olduğu üzere, şirket sözleşmesine hüküm
koymak suretiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınmasına izin vermektedir. Bu hak herhangi bir şarta bağlanmayacağı gibi belirli şartların varlığı
halinde de öngörülebilir. Eğer şartsız olarak tanınmışsa, -örneğin; şirket sözleşmesinde “ortaklar, herhangi bir şart aranmaksızın şirketten çıkabilirler”
şeklinde bir hüküm yer alıyorsa- ortak herhangi bir sebep belirtmeksizin
ve kendisinden herhangi bir koşulu yerine getirmesi istenmeksizin şirketten çıkma hakkını kullanır. Sözleşme bu hakkı bazı şartlara bağlamış ise,
bu durumda da, ortak şirket sözleşmesinde yazılı şartları yerine getirerek
ortaklıktan çıkma hakkını kullanır. Örneğin; şirket sözleşmesinde “Her ortak, hesap dönemi sonundan en az bir ay önce müdürler kuruluna yazı ile
başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Müdürler kurulu bu hükme uygun
olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun şirket kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma istemini noter
aracılığı ile müdürler kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma
gerçekleşir.” şeklinde bir hüküm varsa, ortak şirket sözleşmesindeki zaman
ve bildirim şartlarına uygun olarak çıkma hakkını kullanır.
Kanımızca, limited şirketlerimizin çoğunun sözleşmesinde ortaklıktan çıkmaya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, dileyen limited şirketler, sözleşme değişikliğine giderek, şartsız veya şarta bağlı çıkma hakkına
sözleşmelerinde yer verebilirler. Ancak, belirtelim ki, bu zorunlu değildir, ta140
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mamen şirketlerin, daha doğrusu ortakların ihtiyarına bırakılmış bir husustur.
Peki, şirket sözleşmesinde hüküm yoksa, ne yapılır? Biraz önce de
belirttiğimiz üzere, tahminimizce birçok limited şirketin sözleşmesinde
çıkma hakkına ilişkin hüküm yoktur. Bu durumda, ortak çıkma hakkını
kullanamaz mı? Tabi ki, kullanabilir. Zira, şirket sözleşmesinde ortaklıktan çıkma hakkına ilişkin bir hükmün yer almaması, ortağın hiçbir surette
şirketten çıkamayacağı anlamına gelmez. Ancak, böyle bir durumda ortağın mahkemeye başvurması ve çıkmanın haklı bir sebebe dayanması gerekir. Zira, TTK’nın 638. maddesinin ikinci fıkrasında “Her ortak, haklı
sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir.” denilmiştir13 . Mahkemeye müracaat hakkı, ETK’da da var idi. Ancak,
ETK’nın 551. maddesinin ikinci fıkrasında “Her ortak, muhik sebeplere
dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına müsaade edilmesini veya şirketin
feshini mahkemeden talep edebilir.” hükmüne yer verilerek, ortağa şirketten çıkmasına izin verilmesi yanında şirketin feshini de mahkemeden talep
etme imkanı tanınıyordu42 (ETK, m.551/f.2).
ETK’da olduğu üzere TTK’da da “haklı sebep”lerin nelerden ibaret olduğuna değinilmemiştir. Bu nedenle, çıkma isteğinde bulunan ortağın öne
sürdüğü sebebin gerçekten var olup olmadığını yahut haklı olup olmadığını mahkeme kararlaştıracaktır(Yargıtay 11. HD 22/11/2001). ETK’nın 551.
maddesinin ikinci fıkrasının uygulamasına ilişkin yargı kararlarına baktığımızda, Yargıtay’ın; ortaklarının karşılıklı suçlamalarının, tutum ve davranışlarının, ortakların birlikte çalışma imkanını ortadan kaldırması(Yargıtay
11. HD 24/04/2001), ortaklar arasında sürtüşme yaşanması ve kişinin ortaklığını sağlıklı bir şekilde sürdürme imkanının kalmaması (Yargıtay 11. HD
02/04/2002) gibi halleri haklı (muhik) sebep olarak kabul ettiğini görmekteyiz. TTK’nın m.638/f.2 hükmü ETK’nın m.551/f.2 hükmüne paralel bir
şekilde düzenlendiğinden, Yargıtay’ın ortaklıktan çıkmadaki haklı sebeplere
ilişkin değerlendirmelerinin yeni dönemde de korunacağı kanısındayız.
Diğer yandan, TTK’da çıkma davası açmış bir kişinin, yargılama süresince
ortaklık haklarını kullanması ve borçlarını yerine getirmekle yükümlü olma31 Anılan fıkranın gerekçesinde “İkinci fıkra, aynen 6762 sayılı Kanunun 551inci maddesinin ikinci
fıkrası hükmünde olduğu gibi, ortağa haklı sebeplerin varlığında, çıkma davası açabilmesi olanağını
sağlamıştır. Aksi halde, ortak, onu ortak olmaya yönelten şartlar ortadan kalktığında şirkette kalmaya
mahkum edildikten başka, şirketten ayrılmasını gerektiren sebepler doğduğu hallerde de şirketten ayrılamaz duruma düşürülür. Bu ise şahıs şirketlerinde bile kabul edilemez. Onun için haklı sebeplerle
çıkma davası şahıs şirketlerine özgü ve varlığı zorunlu bir kurumdur.” denilmiştir.
42 ETK’nın 551. maddesinin ikinci fıkrasında “Her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına müsaade edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden talep edebilir.” denilmekte idi.
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sının konumuna uygun düşmeyeceği dikkate alınarak, mahkemeye bazı tedbirleri alma yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede, mahkeme istem üzerine, dava
süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya
tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına
alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilecektir. (TTK, m.638/f.2).
Ortaklıktan çıkma hakkı ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir diğer
husus da çıkmaya katılma hakkıdır. Çıkmaya katılma hakkı, kısaca, kendilerini çıkma davasının davacısı ortak ile aynı konumda gören diğer ortakların da şirketten çıkmayı talep etme haklarının bulunmasıdır. TTK, çıkma
hakkının kullanılması durumunda, diğer ortaklara da “çıkmaya katılma”
hakkı tanımış ve bu konuda şirket müdürlerine bazı görevler yüklemiştir.
Bu çerçevede, ortaklardan biri şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak
çıkmak istediği veya haklı sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı takdirde,
müdür veya müdürler kurulu gecikmeksizin diğer ortakları bundan haberdar eder (TTK, m.639/f.1). Yapılacak bu bildirim üzerine, ortaklardan her
biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde;
• Çıkma talebinde bulunan ortağın bu hakkını şirket sözleşmesinde
yer alan hükme istinaden kullandığı durumlarda, şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebep kendisi yönünden de geçerli ise, kendisinin
de çıkmaya katılacağını müdürlere bildirerek,
• Yok eğer ortak çıkma davası açmış ise, bu durumda açacağı bir dava
ile haklı sebepler dolayısıyla çıkma davasına katılarak çıkmaya katılma hakkını kullanır.15 (TTK, m.638/f.2).
Burada öngörülen bir aylık süre, hak düşürücü süredir. Müdürlerce yapılacak bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içerisinde
çıkmaya katılma hakkını kullanmayan ortaklar bu haklarını kaybedeler
(TTK, m.639/f.3).
Ancak, hemen belirtelim ki, TTK, şirket sözleşmesindeki hüküm sebebiyle veya haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla bir ortağın şirketten çıkarılması hâlinde, çıkmaya katılma hakkının kullanılamayacağını hükme bağlamıştır (TTK, m.639/f.4). Örneğin, ortak, şirket sözleşmesinde belirtilen
bir sebebe istinaden genel kurul kararı ile ortaklıktan çıkarılmış ise, diğer
51 Anılan fıkranın gerekçesinde “Hüküm hem menfaatler dengesine hem de dava ekonomisine de
uygundur. Davaya katılacak ortakların aynı şirket sözleşmesi hükmüne veya aynı haklı sebebe dayanmalarının gerekli olup olmadığı, ya da başka hüküm veya haklı sebepler ileri sürülmesinin de mümkün
olup olmadığı tartışması yargı kararları ile öğretiye açıktır. Tasarı, bu sorunu katı bir şekilde çözmekten bilerek kaçınmıştır. Ayrıca İsviçre Tasarısının gerekçesinde de belirtildiği gibi şirketin içinde
bulunduğu şartlar ve özellikle finansal durum yönünden mümkün olduğu kadar hızla çıkma bir avantaj
olarak değerlendirilebilir. Diğer ortaklar da bu olanaktan yararlanmalıdır.” denilmiştir.
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ortaklar, aynı sebebin kendileri hakkında da geçerli olduğunu öne sürüp
çıkmaya katılma haklarını kullanamazlar.
3. LIMITED ŞIRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKAR(IL)MA
Limited şirket ortaklığından çıkarmaya ilişkin olarak ETK’nın 551. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip
bulunan ortakların mutlak ekseriyeti tarafından muvafakat edilmek şartiyle şirket, muhik sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını
mahkemeden istiyebilir.” hükmü yer almakta idi.
TTK’nın 640. maddesinin birinci fıkrasında ise “Şirket sözleşmesinde,
bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir” denilerek, bir ortağın şirketten çıkarılabileceği sebeplerin şirket sözleşmesinde öngörülmesine imkan tanınmıştır. Bu düzenleme ile bir
taraftan şirkete, kendisi yönünden önemli olan sebeplerin varlığında, bu
sebepler gerçekleşen ortağı şirketten çıkarma hakkı tanınmış diğer taraftan
da ortaklar açısından hukuk güvenliği sağlanmıştır.
Çünkü, bu durumda ortaklar hangi hallerde şirketten çıkarılacaklarını bilerek hareketlerini ona göre ayarlayacaklardır(Komisyon Raporu). Ortaklıktan
çıkarmayı gerektiren sebeplerin neler olacağı tamamen kurucuların ve genel
kurulu oluşturan ortakların takdirindedir. Bu sebepleri kendi aralarında anlaşarak belirleyip şirket sözleşmesine koyabilirler. Örneğin; “şirketin para, mal ve
belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar şirket ortaklığından çıkarılır.” şeklinde bir hüküm şirket sözleşmesine konulabilir.
Kanımızca, limited şirketlerimizin çoğunun sözleşmesinde ortaklıktan
çıkarmaya ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu itibarla, dileyen limited şirketler, sözleşme değişikliğine giderek, ortaklıktan çıkarma sebeplerine sözleşmelerinde yer verebilirler. Bu hüküm kuruluş aşamasında şirket
sözleşmesine konulabileceği gibi, sonradan sözleşme değişikliğine gidilerek de tesis edilebilir. Ancak, bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin
sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği,
şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında
oy birliği ile karar almasıyla mümkündür. (TTK, m.621/f.3). Tekrar belirtelim ki, çıkma hakkında olduğu üzere, ortaklıktan çıkarmada da şirket
sözleşmesinde hüküm bulunması zorunlu değildir, bu tamamen şirketlerin,
daha doğrusu ortakların ihtiyarına bırakılmış bir husustur.
Ortaklıktan çıkarma kararı limited şirket genel kurulu tarafından alınır ve
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bu karar ortağa noter aracılığıyla bildirilir. Ortak, çıkarma kararına karşı,
kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde
iptal davası açabilir (TTK, m.640/f.2).
Diyelim ki, şirket sözleşmesinde ortaklıktan çıkarma sebepleri belirtilmemiş,
bu durumda ne yapılır? Az önce de belirttiğimiz üzere, tahminimizce birçok limited şirketin sözleşmesinde ortaklıktan çıkarmaya ilişkin hüküm yoktur. Bu
durumda, şirket, sorun çıkaran ve şirket içi huzursuzluğa sebep veren ortağı
şirketten çıkaramaz mı? Tabi ki, çıkarabilir. Zira, ortağın şirketten çıkarılması
için şirket sözleşmesine hüküm konulmamış ya da sözleşmede öngörülen sebepler haricinde haklı bir sebep oluşmuş bulunabilir. Bu gibi hallerde çıkarma
davası şirketin devamını, huzur içinde çalışmasını sağlar(Komisyon Raporu).
Dolayısıyla, şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa yahut sözleşmede yer
alan sebepler arasında yer almasa dahi, haklı bir sebebin ortaya çıkması durumunda, şirket, ortaklıktan çıkarma davası açabilir(TTK, m.640/f.3).
Çıkma hakkında olduğu üzere ortaklıktan çıkarmada da “haklı sebep”lerin nelerden ibaret olduğuna Kanunda değinilmemiştir. Bu itibarla, şirketin
öne sürdüğü ortaklıktan çıkarma sebebinin gerçekten var olup olmadığını
yahut haklı olup olmadığını mahkeme kararlaştıracaktır. Hal böyle olunca
da, şirketin, ortaklıktan çıkarma sebebinin varlığını kanıtlaması gerekecektir16. ETK’nın konuya ilişkin 551. maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkin yargı
kararlarına baktığımızda, Yargıtay’ın;
• Ortağın rekabet yasağına aykırı hareket etmesi(Yargıtay 11. HD
08/06/2000),
• Ortağın davranışlarının şirket faaliyetlerine sekte vuracak ve ızrar
edecek ve karşılıklı güveni ortadan kaldıracak nitelikte olması(Yargıtay 11. HD 11/06/2001),
• Ortağın güvenini kötüye kullanarak şirket mallarını kendisinin fiilen
çalıştığı şirkete aktarması, müşterileri kendi dükkanına sevk ederek
şirketi zarara uğratması, diğer ortakların imzalarını taklit ederek sermaye artırımına gitmesi(Yargıtay 11. HD 11/02/2002),
• Kişinin ortağı olduğu limited şirketin iştigal konusu ile aynı olan işi
yaparak şirkete karşı rekabet yasağına aykırı davranması, şirketle
61
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ETK’nın ortaklıktan çıkarmaya ilişkin olarak almış olduğu
16/11/2005 tarihli ve E.2005/11-542, K.2005/619 sayılı kararında “TTK.nun 551/3’ncü maddesi ortağın şirketten çıkarılması için haklı nedenlerin varlığının kanıtlanmasını öngörmüştür. Kanıt yükü
çıkarma isteyen taraftadır. Somut olayda davalının salt tahliye taahhüdü verdiği haklı neden olarak
görülmüş ise de, çıkarmaya neden olacak haklı sebeplerin varlığı halinde şirketin bu yüzden zarara da
uğramış olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.” denilmiştir.
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ilgilenmemesi, şirketi zor durumda bırakması, şirket işlerinin görüşülmesi amacıyla yapılan davetlere icabet etmeyerek toplantılara
katılmaması, şirket müdürünün istifası üzerine müdür ataması amacıyla yapılacak toplantıya katılmayarak sorunların çözümünü engellemesi(Yargıtay 11. HD 21/10/2003) gibi halleri ortaklıktan çıkarma
için haklı (muhik) sebep olarak kabul ettiğini görmekteyiz. TTK’nın
m.640/f.3 hükmü ETK’nın m.551/f.3 hükmüne paralel bir şekilde
düzenlendiğinden, Yargıtay’ın ortaklıktan çıkmadaki haklı sebeplere
ilişkin yaklaşımın da yeni dönemde korunacağı kanısındayız.
Yeri gelmişken, ortaklıktan çıkarma için gerekli toplantı ve karar yetersayısına da değinelim: Gerek “ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen
sebepten dolayı şirketten çıkarılması” gerekse “ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması” konularında
genel kurulca karar alınabilmesi için, genel kurulda temsil edilen oyların
en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt
çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir (TTK, m.621/f.1). Bir başka
deyişle, yukarıda belirtilen konularda karar alabilmek için oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması ve kararın da bu toplantıda temsil edilen oyların en az üçte ikisi ile
alınması gerekir. Yani, toplantı nisabı oy hakkına sahip esas sermayenin
tamamının salt çoğunluğu (yani, oy hakkı bulunan esas sermayenin yarısının en az bir fazlası); karar nisabı ise genel kurulda temsil edilen oyların
üçte ikisidir(ÇAMOĞLU, 2012, 253-254).
4. AYRILMA AKÇESI
Ortaklıktan çıkma ve çıkarma denilince dikkate alınması gereken bir diğer konu da ayrılma akçesidir. TTK’nın 641. maddesinin birinci fıkrasında
“Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine
uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir.” denilmek suretiyle, şirketten
ayrılan ortağın ayrılma akçesi talep edebileceği hükme bağlanmıştır. Ayrılma
her çeşidi ile çıkma ve çıkarılma ile doğal çıkma hali olan ölümü de kapsar.
TTK’nın bu konudaki kuralı ayrılan ortağa esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesinin ödenmesidir. “Gerçek değerine uyan” ibaresini Kanun tanımlamamıştır. Düzenlemenin gerekçesinde, bu ibarenin yorumu
öğreti ve yargı kararlarına bırakılmış, ancak ibarenin en azından “bilanço değeri”ni ifade ettiğinde şüphe bulunmadığı belirtilmiştir(Komisyon Raporu).
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Tabi, dileyen limited şirketler, TTK’nın 641. maddenin ikinci fıkrasında
yer verilen “Şirket sözleşmesinde öngörülen ayrılma hakkı dolayısıyla, şirket
sözleşmeleri ayrılma akçesini farklı bir şekilde düzenleyebilirler.” hükmü gereği, ayrılma akçesininin nasıl hesaplanacağını ve ödeneceğini şirket sözleşmesi ile düzenleyebilirler. Fakat, sözkonusu hüküm ortaklara keyfî, adalete
tamamen ters ve müsadereye yakın bir düzenleme yapma hakkını vermemektedir. Serbesti genel hukuk ilkeleri ile sınırlandırılmıştır(Komisyon Raporu).
Ancak, şirket sözleşmesinde bu hususun düzenlenmesinin ihtiyarî olduğunu
belirtmekte fayda vardır. Yoksa, düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır.
Zira, ayrılma akçesinin şirket sözleşmesinde düzenlenmemiş olması, ayrılan
ortağın bu hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Şirket sözleşmesinde hüküm
bulunmasa dahi, ayrılan ortak, esas sermaye payının gerçek değerine uyan
ayrılma akçesini her zaman için şirketten talep edebilecektir.
5. ÖZET VE SONUÇ
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu gibi, şirket sözleşmesine hüküm
koymak suretiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınmasına izin vermektedir. Bu hak herhangi bir şarta bağlanmayacağı gibi belirli şartların
varlığına da bağlanabilir. Eğer şartsız olarak tanınmışsa, ortak herhangi bir
sebep belirtmeksizin ve kendisinden herhangi bir koşulu yerine getirmesi
istenmeksizin şirketten çıkma hakkını kullanır. Ortak, çıkma hakkını, şirket sözleşmesinde herhangi bir hüküm yer almasa da kullanabilir. Ancak,
böyle bir durumda haklı bir sebebin bulunması ve ortağın mahkemeye başvurması gerekir. TTK, şirket sözleşmesinde ortağın şirketten çıkarılabileceği sebeplere dair bir hükme yer verilemesine de imkan tanımaktadır. Bu
hüküm kuruluş aşamasında şirket sözleşmesine konulabileceği gibi, sonradan sözleşme değişikliğine gidilerek de tesis edilebilir. Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine
dair sözleşme değişikliği için, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında hazır bulunması ve oy birliği ile karar alması gerekir. Fakat, ortaklıktan çıkarma için sözleşme hükmünün bulunması
zorunlu bir koşul değildir. Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa yahut
sözleşmede yer alan sebepler arasında yer almasa dahi, haklı bir sebebin
ortaya çıkması durumunda, şirket, ortaklıktan çıkarma davası açabilir.
ETK’da olduğu üzere TTK’da da haklı sebeplerin nelerden ibaret oldu146
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ğuna değinilmemiştir. Yargıtay’ın bu konudaki kökleşmiş içtihatlarının
yeni dönemde de geçerliliğini koruyacağını düşünmekteyiz. Ortaklıktan
çıkmada haklı sebebi ispat külfeti çıkmak isteyen ortağa, ortaklıktan çıkarmada ise şirkete ait olacaktır. Öne sürülen sebebin gerçekten var olup
olmadığını yahut haklı olup olmadığını ise mahkeme kararlaştıracaktır.
Yargı sürecinin doğuracağı külfet ve alacağı zaman gözetilerek, limited
şirket kurucularının ve ortaklarının şirket sözleşmelerine çıkma ve çıkarma yönünde hükümler bulunmasını değerlendirmeleri ve uygun görürlerse
bu hükümlere yer vermeleri şirket içi huzurun tesisi açısından daha kısa
sürede çözüm sağlanmasına imkan tanıyabilir. Tabi, bu hükmü koymadan
önce, şirketten çıkma ve çıkarılma suretiyle ayrılan ortağın ayrılma akçesi
isteme hakkının bulunduğunu, yine çıkma halinde diğer ortakların da çıkmaya katılma talebinde bulunabileceklerini, bunların şirketin mali yapısını
ve devamlılığını olumsuz yönde etkileyebileceğini, kısaca “kaş yapayım
derken göz çıkarma” atasözünün gerçekleşebileceğini dikkatlerden uzak
tutmamaları gerekir.
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TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL
Mustafa YAVUZ1
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde anonim şirketlerin tek kişiyle kurulabilmesi mümkün hale gelmiştir. TTK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra birçok anonim
şirket, ya tek kişilik şirket olarak kurulmuş ya da çok ortaklı şirketler tek
ortaklı şirkete dönüşmüştür. Tek kişilik şirketler, diğer şirketlerde olduğu
gibi her yıl genel kurul toplantısı yapmak zorundadır. TTK’da, tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla, Kanunda yer alan genel kurula ilişkin
hükümler, kural olarak, tek ortaklı şirketler hakkında da geçerlidir. Ancak,
işin doğası gereği genel kurula dair bazı hususlar, tek kişilik şirketlerde
farklı uygulanabilecektir. İşte bu çalışmada, TTK hükümleri çerçevesinde
tek kişilik anonim şirketlerde genel kurulun yapılmasına ilişkin usul ve
esaslar tüm yönleriyle incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, tek kişilik şirket, genel kurul, pay
sahibi, toplantı çağrısı.
1. GIRIŞ
Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak ve günün ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C. Yasalar,
14.02.2011) (TTK) anonim ve limited şirketlerin tek ortaklı olarak kurulabilmesine imkan sağlanmıştır. Bu sayede yerli ve yabancı şirketler, sırf mevzuatta öngörülen asgari ortak sayısı yükümlülüğünü yerine getirme ve öğretide
“saman adam” şeklinde tarif edilen şirketle ilgisi olmayan kişileri ortak yapma
zorunluluğundan kurtulmuştur. Bunun yanında, getirilen düzenleme ile kamu
kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri (vakıf, dernek, ticaret şirketi,
v.b), dışarıdan herhangi bir ortak almadan kendileri doğrudan şirket kurabilecektir. Söz konusu düzenleme ayrıca başarılı aile şirketlerinin, miras veya
aile içinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kısa süre içerisinde dağılmasını önleyeceği gibi şirket politikalarının kolay bir şekilde uygulanmasına da
imkan sağlayacaktır. Belirtelim ki (http://www.gtb.gov.tr/haberler/yazici-ye1
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ni-turk-ticaret-kanunu-uygulama-sonuclarini-basin-toplantisinda-acikladi
erişim tarihi 10.02.2014), TTK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden
31.12.2013 tarihine kadar ülkemizde 4.841 adet tek kişilik anonim şirket kurulmuştur. Bu şekilde kurulan anonim şirketler, kurulan toplam anonim şirketlerin %42,91’ini oluşturmaktadır.
Tek kişilik anonim şirketler, kural olarak, çok ortaklı anonim şirketler için
TTK’da öngörülen bütün kurallara tabi ise de, Kanundaki bazı düzenlemeler, işin doğası gereği, tek kişilik şirketlerde daha farklı uygulanabilecektir.
Bu düzenlemelerin başında ise anonim şirket genel kurulları gelmektedir.
Bu çalışmada, TTK hükümleri çerçevesinde, tek kişilik anonim şirketler
hakkında genel bir açıklama yapıldıktan sonra bu şirketler tarafından yapılacak genel kurullara ilişkin detaylı ve açıklayıcı bilgi verilecektir. İfade
edelim ki, bu çalışmada yer verilen hususların neredeyse tamamı, limited
şirketler için de geçerlidir.
2. TEK KIŞILIK ANONIM ŞIRKET
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C. Mülga Yasalar,
09.07.1956) (ETTK) anonim şirketlerin asgari beş kişi tarafından kurulabilme şartı, TTK’da terk edilmiş ve kurucular için asgari bir sayı öngörülmemiştir. Böylece tek kişilik anonim şirketin kurulmasına ve bu şirketlerin tek
ortak ile devam etmesine izin verilmiştir. Tek ortaklı bir şirkette bu ortak bir
gerçek kişi olabileceği gibi, bir tüzel kişi de (özel hukuk veya kamu tüzel
kişisi) olabilir. Ancak şirket, tek ortaklı olarak kurulmuş olsa dahi, binlerce
personele, yaygın bir örgüte ve kalabalık bir yönetim kuruluna sahip olabilir. Tek kişilik anonim şirket bir tür değil, bu şirketlerin bir “sınıf”ıdır. Söz
konusu durum, şirketin bir sınıfa girmesi ve gereğinde çıkması konumu olduğundan giriş ve çıkış (sınıf değişikliği) tescil ve ilanla yapılır; bu halde tür
değişikliğine ilişkin hükümler uygulanmaz. Öte yandan, tek kişilik şirkette
pay sahibi, bütün malvarlığıyla değil, sadece taahhüt etmiş olduğu sermaye
payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Şirket alacaklılarına karşı ise çok ortaklı şirketlerde olduğu gibi tek ortağın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Tek kişilik anonim şirketler, TTK’da öngörülen prosedürü yerine getirmek suretiyle veya ortak sayısının bire düşmesi ya da birleşme-bölünme
yöntemiyle kurulabilir. Bu şirketler için asgari sermaye tutarı, diğer anonim şirketlerde olduğu gibi ellibin TL’dir. Diğer taraftan, çok ortaklı bir
anonim şirkette pay sahibi sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran
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işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak
bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde,
şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların
tek kişide toplanması halinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi halde doğacak zarardan, bildirimde
bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. Ayrıca şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap
edemez; ettiremez (TTK md. 338/II-III).
TTK’da, tek kişilik şirket başlığı altında özel bir bölüm oluşturulmamış,
tek kişilik anonim şirketlerin kuruluşuna ve bu şirketlerin faaliyetlerine
ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmamıştır. Dolayısıyla, çok ortaklı şirketlere uygulanan Kanun hükümleri, tek kişilik anonim şirketler için de geçerli
olacaktır. Bu kapsamda, TTK’nın anonim şirketlerin kuruluş, yönetim kurulu/müdürler, denetleme, genel kurul, esas sözleşme değişikliği, ortakların
hakları ve borçları, menkul kıymetler, kar, kazanç ve tasfiye payı, finansal
tablolar, yedek akçeler, sona erme ve tasfiye ile hukuki ve cezai sorumluluğa
ilişkin hükümleri tek kişilik şirketler hakkında da uygulanacaktır.
Öte yandan, şirket tek pay sahibi tarafından sözleşmenin yapılması sırasında ister temsil edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde,
bu pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin
yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük,
önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmayacaktır
(TTK md. 371/VI). İfade edelim ki, anonim şirketin tek kişilik olması,
halka açılmasına engel teşkil etmez.
3. TEK KIŞILIK ANONIM ŞIRKETLERDE GENEL KURUL
TTK’nın 408. maddesinde genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri belirtildikten sonra söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında; “Tek pay
sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine
sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.” hükmüne yer verilmiştir.
TTK’da söz konusu hüküm dışında, tek kişilik şirketlerin genel kurullarına
ilişkin başka bir düzenleme bulunmamaktadır.
Öncelikle belirtelim ki, anılan hükümde yer alan “Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için yazılı
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olma şartı”nın gerekliliği ve yerindeliği doktrinde tartışma konusudur.
Zira böyle bir hüküm olmasaydı dahi TTK’nın “Tutanak” başlıklı 422.
maddesi uyarınca genel kurul kararlarının yazılı hale getirilmesi ve imzalanması zorunlu olduğundan, genel kurulda alınan kararlar zaten tutanağa
bağlanacaktı. Dolayısıyla, öğretide bazı yazarlar, böyle bir hükme yer verilmesinin gereksiz olduğunu savunmaktadır.
Öte yandan, tek kişilik şirketlerde teorik olarak genel kurulun elektronik
ortamda yapılması mümkün ise de genel kurulun bu yöntemle yapılmasına
ihtiyaç olmadığı gibi bu yöntemin uygulanmasının pratik faydası da yoktur.
Tek kişilik anonim şirketlerin genel kurullarına ilişkin usul ve esaslar
aşağıda açıklanmıştır.
3.1. Toplantıya Çağrı
TTK’ya göre anonim şirket genel kurulları, çağrılı ve çağrısız olmak üzere
iki şekilde yapılabilir. Çağrılı toplantılarda genel kurul, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirket internet sitesi kurmakla yükümlü ise bu sitede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır ve söz konusu çağrı,
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta
önce yapılır. Ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay
senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay
sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler,
iadeli taahhütlü mektupla bildirilir (TTK md. 414/I). Çağrısız genel kurulda ise
bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı
takdirde, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve
bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.
Tek kişilik anonim şirketlerde ise tek ortak, genel kurulu oluşturacak ve
tek başına karar alabilecektir. Bu şirketlerde genel kurul, çağrı usulüne uyularak toplantıya davet edilebileceği gibi çağrısız olarak da toplanabilir. Ancak şirketin tek ortağının hazır olması ile kural olarak sermayeyi oluşturan
payların tamamı da genel kurulda mevcut olmaktadır. Sözün özü, tek kişilik
şirketlerde Kanunda öngörülen diğer şartlara uymak kaydıyla, çağrı merasimine uymaksızın her zaman genel kurul yapılması mümkündür.
TTK’ya göre genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular
için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Şirketin tek pay sahibi ise ancak, yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının
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oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında,
mahkemenin izniyle genel kurulu toplantıya çağırabilir.
Yeri gelmişken belirtelim ki, şirketin başka bir ortağı olmadığı için
TTK’da sermayenin en az onda birini (azlığı) oluşturan pay sahiplerine
tanınan genel kurulu olağanüstü toplantıya davet ve gündeme madde
ekletme hakkının kullanılma imkanı da bulunmamaktadır. Ancak sadece
bu azlık hakları değil, Kanunda öngörülen diğer azlık hakları da (haklı
sebeplerin varlığı halinde şirketin feshini isteme hakkı, özel denetim isteme hakkı, pay senetlerinin bastırılmasını isteme hakkı, finansal tabloların
müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesini isteme
hakkı) doğal olarak kullanılamayacaktır.
3.2. Tek Ortağın Genel Kurul İçin Üçüncü Bir Kişiye Vekalet Vermesi
Şirketin tek ortağı olan kişi, genel kurulu bizzat kendisi yapabileceği
gibi, temsilci olarak (vekaleten) görevlendirdiği üçüncü bir kişi de yapabilir. Bu durumda katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil
edilen ortağın talimatına uyar. Ancak talimata aykırılık, alınan kararları
geçersiz kılmaz. Temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır.
3.3. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurula Katılması
TTK’ya göre her anonim şirketin genel kurul toplantısında değil, yönetmelikle belirlenen anonim şirketlerin genel kurullarında Bakanlık temsilcisi bulunacaktır. Bu kapsamda, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, 2012) (Yönetmelik) ile belirlenip kuruluşu ve esas sözleşme
değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi anonim şirketler12
ile gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı
sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine
21 Resmi Gazetenin 15.11.2012 tarihli ve 28468 sayılı nüshasında yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme
Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 5. maddesi uyarınca; bankalar,
finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık
yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas
borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici
şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin
kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.
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ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında ve yurt
dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin
bulunması zorunludur.
Eğer ki, tek ortaklı anonim şirket, kuruluşuna Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilen şirketlerden biri ise veya yukarıda sayılan hususlardan biri
ya da birkaçı hakkında karar alması gerekiyorsa, bu genel kurul toplantılarına
Bakanlık temsilcisinin katılması mecburidir. Bunların dışındaki genel kurul
toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme
makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir. Bakanlık temsilcisinin bulunması gereken toplantılar ile talep üzerine Bakanlık
temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, bunların yokluğunda alınan kararlar
geçerli değildir. Bir hususun altını çizerek belirtelim ki, ortak sayısı ve alınan
kararın niteliği ne olursa olsun limited şirket genel kurulları için Bakanlık temsilcisi talep edilmez ve görevlendirilmez.
3.4. Genel Kurul Olarak Tek Pay Sahibinin Yetkileri
Tek kişilik anonim şirketlerde genel kurul, çok ortaklı şirketlerde olduğu gibi
olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanacaktır. Olağan toplantının
her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması zorunludur. Gerektiği takdirde, genel kurul toplantısı olağanüstü olarak da toplanabilecektir.
Tek kişilik pay sahibi genel kurul olarak; esas sözleşmenin değiştirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar
verilmesi ve görevden alınmaları, Kanunda öngörülen istisnalar dışında
denetçinin seçimi ile görevden alınması, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar üzerinde tasarrufa, kar payları ile kazanç
paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara
katılması dahil, kullanılmasına dair kararların alınması, Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi ve önemli miktarda şirket varlığının
toptan satışı ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin karar almaya yetkilidir.
Ancak şirketin tek pay sahibi, aynı zamanda şirketin yönetim kurulu
üyesi ise genel kurul sıfatıyla kendisi hakkında ibra kararı alamayacaktır.
Durum böyle olmakla birlikte, TTK’nın 424. maddesi uyarınca, gündemde
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ibraya ilişkin bir hüküm bulunmasa bile, bilançonun onaylanmasına ilişkin
genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim
kurulu üyelerinin ibrası sonucunu doğurduğundan, bilançonun onaylanmasıyla yönetim kurulu üyesi de zımnen ibra edilmiş olacaktır.
3.5. Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge
Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa toplantıyı, genel
kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan
yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu
belirleyerek başkanlığı oluşturur. Bununla birlikte Yönetmelikte (md. 14/II,
43); tek pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek
başına yerine getirebileceği ve tek pay sahipli şirketlerde tutanak yazmanı
ve oy toplama memurunun seçilmesinin zorunlu olmadığı öngörülmüştür.
Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine
ilişkin kuralları içeren ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları belirlenen13 bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra
yürürlüğe koyar. Tek pay sahipli anonim şirketlerin yönetim kurullarınca da
Yönetmelikte belirtilen asgari unsurları içerecek şekilde bir iç yönerge hazırlanması ve bu iç yönergenin şirket genel kurulunca onaylanması şarttır.
3.6. Hazır Bulunanlar Listesi
Yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantısından önce “hazır bulunanlar listesi” hazırlanır, bu liste yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.
TTK’da öngörülen unsurları ihtiva eden hazır bulunanlar listesi, anonim
şirketin tek pay sahibi tarafından da imzalanacaktır.
3.7. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel kurul toplantısında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, toplantı
başkanlığı (Tek kişilik şirketlerde pay sahibi, toplantı başkanlığının görevlerini kendisi yerine getirebilir.) tarafından tutanağa yazılır. Genel kurul
tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantı sırasında en az iki nüsha olarak
düzenlenir. Tutanak, toplantı başkanlığı oluşturulmamışsa tek pay sahibi
231 Anonim şirket iç yönergelerinin asgari unsurları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.11.2012
tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının
Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik ile belirlenmiştir.
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veya temsilcisi ile Bakanlık temsilcisinin katılması gereken toplantılarda
Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Söz konusu imzaları ihtiva etmeyen toplantı tutanakları geçersizdir.
Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret
sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin
varsa internet sitesine konulur.
3.8. Toplantı ve Karar Nisabı
TTK’da genel kurulun olağan ve ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisapları özel olarak düzenlenmiştir. Çok ortaklı bir anonim şirkette genel kurul,
Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanacak ve kararlar toplantıda hazır
bulunan oyların çoğunluğu ile verilecektir. Ancak tek kişilik bir anonim
şirkette, doğal olarak başka bir pay sahibi bulunmadığından, toplantı ve
karar nisabı yüzde yüzdür. Bir başka deyişle, hem olağan hem de ağırlaştırılmış nisap gerektiren konularda genel kurul, bütün payların varlığı
ile toplanacak ve yine payların oybirliği ile karar alacaktır. Bu halde, esas
sözleşme değişikliği, şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi,
imtiyazlı pay oluşturulması ve nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kararlar, sermayenin belli bir yüzdesini oluşturan payların
sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınabilmekte iken, tek
kişilik anonim şirkette ancak oybirliği ile alınmış olmaktadır.
3.9. Genel Kurul Kararlarının İptali
Tek kişilik anonim şirketlerde, kişinin kendisinin aldığı kararlar aleyhine iptal davası açması düşünülemeyeceğinden ve başka da pay sahibi olmadığından, genel kurul kararları aleyhine pay sahibi/sahipleri tarafından
iptal davası açılması söz konusu olmayacaktır. Bununla birlikte, yönetim
kurulunda pay sahibi dışında üçüncü kişi/kişiler varsa, TTK’nın 445 ve
446. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulunun veya kararların yerine getirilmesi kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden
her birinin, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük
kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren
üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkeme156
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sinde iptal davası açabilme hakkı mevcuttur.
SONUÇ
Anonim şirketler, bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından
kurulabilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlerin tek pay
sahipli olarak kurulması mümkündür. Tek kişilik şirketlerde genel kurul,
belli istisnalar dışında, çok ortaklı anonim şirketler için geçerli olan kurallara tabidir. Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun
tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.
Tek kişilik anonim şirketlerde genel kurul, çağrılı veya çağrısız olmak
üzere iki şekilde yapılabilecektir. Çağrılı yapılmasına karar verildiği hallerde, Kanunda sayılanlar, yine Kanunda belirtilen usul çerçevesinde genel
kurulu toplantıya çağıracaktır. Bununla birlikte, tek kişi dışında başka pay
sahibi bulunmadığından genel kurulun çağrısız olarak yapılması daha isabetlidir. Bu durumda, şirketin tek pay sahibinin hazır bulunmasıyla çağrıya
ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul toplantısı yapılabilecek ve karar
alınabilecektir. Şirketin tek ortağı olan kişi, genel kurulu bizzat kendisi
yapabileceği gibi, temsilci olarak (vekaleten) görevlendirdiği üçüncü bir
kişi de yapabilir. Tek ortak genel kurul sıfatıyla, mevzuatta genel kurula
tanınan bütün konularda karar alabilir.
Çok ortaklı şirketlerde olduğu gibi tek kişilik şirketlerde de her genel
kurul toplantısına Bakanlık temsilcisi katılmayacak, sadece şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkartılan Yönetmelikteki nitelikleri haiz veya
genel kurul bu Yönetmelikte sayılan konularda karar alacaksa Bakanlık
temsilcisi görevlendirme talebinde bulunulacaktır. Tek pay sahibi, genel
kurulda toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine
getirebilecektir. Ayrıca tek pay sahipli şirketlerde tutanak yazmanı ve oy
toplama memurunun seçilmesi zor unlu değildir.
Hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağı, tek pay sahibi tarafından imzalanacaktır. Genel kurulda başka bir pay sahibi bulunmadığından, bütün
kararlar tek ortak tarafından ve tabiri yerindeyse oybirliği ile alınmış olacaktır.
Tek kişilik anonim şirketlerin doğası gereği bu şirketlerde azlık hakları
gibi bir husus gündeme gelmeyecek ve genel kurul kararları aleyhine pay
sahiplerince iptal davası açılması mevzu bahis olmayacaktır. Son olarak
belirtelim ki, bu çalışmada yer verilen hususların tamamına yakını, limited
şirketler için de geçerlidir.
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AR-GE MERKEZİ BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANAN
ASGARİ ŞARTLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ AYRINTILAR
Enes ÖZ1

1. GIRIŞ
Bilindiği üzereişletmelerde yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini
destekleyen ve teşvik eden en kapsamlı yasal düzenleme, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile bu
Kanuna istinaden çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’tir. Sözü edilen düzenlemeler ile Ar-Ge literatürüneişletme organizasyonu içerisinde yer edinen
“Ar-Ge Merkezi” modeli kazandırılmıştır. Ar-Ge merkezleri ile bir taraftan
Ar-Gefaaliyetlerinin üniversite ve kamu sektörü dışında özel sektör ilebuluşturulması diğer taraftan da yurtdışındaki Türk ve yabancı araştırmacıların
yurtiçinde istihdam edilmesi için gerekli zemin oluşturulması hedeflenmiştir.Bu merkezlerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla da Ar-Ge merkezi
belgesi alan işletmelereyönelik anılan Kanunla Ar-Ge indirimi, gelir vergisi
stopajı teşviği, sigorta primi desteği, damga vergisi istisnası şeklinde sayılabilecek çeşitli destek ve teşvik unsurları uygulamaya konulmuştur.
Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yürüten veya bu faaliyetlere başlamayı planlayan işletmelerin bu destek ve teşviklerden yararlanabilmeleri için Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi, başvuru yapan işletme ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütüleceği birimlerin
belirli şartları taşımasına bağlanmıştır. Bu şartlardan bir tanesi de Ar-Ge
Merkezlerinde en az 50 Tam Zaman Eşdeğer(TZE) Ar-Ge personeli istihdam edilmesidir. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok işletmenin gerek
finansal yapısının zayıf olması gerekse bu işletmelerde az sayıda nitelikli
personel istihdam edilmesi nedeniyle birçok işletme bu istihdam şartını
yerine getirememiş, Ar-Ge Merkezlerine sağlanan destek ve teşviklerden
faydalanamamıştır. Bu gerekçeyle uzun bir süredir birçok işletmenin de
sözkonu istihdam şartındaki sayınındüşürülmesi yönünde girişimlerde
bulunduğu bilinmektedir.İşletmelerin bu yöndeki talepleri en nihayetinde
1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi
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dikkate alınmış ve 19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
Bakanlar Kuruluna, 50 Tam Zaman Eşdeğer(TZE) Ar-Ge personeli sayısını 30’a kadar indirme veya sektörler itibariyle belirlenen sınırlardahilindefarklılaştırmayetkisi verilmiştir. Bu yetkinin kullanılmasıyla birlikte,
Ar-Ge Merkezi Belgesi almak için yapılacak başvurularda ciddi bir artış
sağlanacağı öngörülmektedir.Bu açıklamalar çerçevesinde makalemizde,
öncelikleAr-Ge merkezi kavramına kısaca değinilecek,sonrasında Ar-Ge
Merkezi Belgesi alınabilmesi için işletmelerce sağlanması gerekli olan asgari şartlara ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.
2. KAVRAM OLARAK AR-GE MERKEZI VE
BELGE ALINABILMESI İÇIN GEREKLI ASGARI ŞARTLAR
Özel sektör bünyesinde kurulacak olan Ar-Ge merkezi kavramı, ilk defa
5746 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Yönetmelik hükümlerinde tanımlanmıştır. Yapılan tanımlamaya göre Ar-Ge merkezi; “Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir
birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri” ifade etmektedir.
Ar-Ge merkezi belgesi başvurusu öncesinde bu belgeninalınabilmesi
için gerekli olan şartların eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olması önem
taşımaktadır. Zirabaşvuru sonrasında gerek dosya üzerinde gerekse Ar-Ge
merkezi olarak başvurusu yapılan birimde yapılacak incelemeler neticesinde tespit edilecek bir eksiklik, başvurunun reddedilmesi veya uzun bir
sürede neticelenmesi gibi sonuçları beraberinde getirebilecektir. Bu şartlar Yönetmeliğin “Ar-Ge Merkezleri”başlığını taşıyan 15’inci maddesinin
1’inci fıkrasında 7 bent halinde sayılmış olup,bu şartlara ve yine bunlarla
ilgili açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.
a) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın,
Ar-Ge Merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.
160
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Başvuru yapacak işletme, aynı zamanda teknoloji geliştirme bölgesinde
Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyorsa, bu faaliyetlerde istihdam ettiği personel sayısını,Ar-Ge Merkezi Belgesi almak için gerekli olan asgari 50
TZE Ar-Ge personelisayısının hesabında dikkate almayacaktır. Bu noktada belirtmek gerekir ki teknoloji geliştirme bölgesinde istihdam edilen
personelin Ar-Ge personeli olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.
Örneğinyazılım sektöründe faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin teknokenttekiofisinde 30 personel istihdam ediliyorsa, işletmenin Ar-Ge Merkezi olarak belgelendirilecek biriminde bu personel dışında en az 50 TZE
Ar-Ge personel daha istihdam edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan 50 TZE Ar-Ge personeli sayısının ne şekilde hesaplanması gerektiği hususu 25.09.2008 tarihli ve 2008-85 sayılı Sosyal Güvenlik
Kurumu Genelgesi ile açıklığa kavuşturulmuştur. Bu Genelgeye göre; ArGe merkezlerinde çalışan TZE Ar-Ge personeli sayısı; fiilen çalışan Ar-Ge
personelinin üçer aylık dönemler(geçici vergi dönemleri) itibariyle bulunan toplam çalışma süresinin, 90 güne bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Başka bir ifade ile bu sayının hesaplanmasında; TZE Ar-Ge personeli
sayısı = Ar-Ge personelinin üç aylık dönemdeki Ar-Gefaaliyetleri ile
ilgili prim ödeme gün sayısı/90 formülü kullanılacaktır. Hali hazırda geçerliliğini koruyan 50 TZE Ar-Ge personeli sayısının, ilerleyen dönemlerde Bakanlar Kurulunca 30’a veya buna yakın bir sayıya indirilebileceği
beklenilmektedir. Bunun gerçekleşmesi halinde, hesaplama yöntemiyle
ilgili herhangi bir değişiklik olmadığından, 50 TZE Ar-Ge personeli sayısı
değil bu sayı yerine ikame edilen sayının sağlanıp sağlanmadığı hususu
önem taşıyacaktır.
b)Ar-Ge Merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin
yurt içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bu şart ile bir taraftan yabancı sermayeli şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerini ve bu faaliyetleri yürüttükleri birimlerini Türkiye’ye kaydırmaları bir
taraftan da yabancı ve Türk araştırmacıların yurtdışındaki Ar-Ge faaliyetlerine Türkiye’de devam etmeleri hedeflenmiştir. Bu hedefin gerçekleştiği
ölçüde, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaygınlaşmaya başlayan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ivme kazanacağı beklenilmektedir.
Ar-Ge Merkezi Belgesi başvurusunda bulunan yabancı sermayeli şirketlerin büyük bir kısmının, Türkiye dışında Ar-Ge faaliyetlerini yürüttükleri organizasyonları bulunmaktadır. Özellikle yurtdışında Ar-Ge birimleri
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bulunan ancak Türkiye’de ki birimlerine Ar-Ge Merkezi Belgesi almak isteyen işletmeler için bu şart önem taşımaktadır. Ziraişletmelerin, yurtdışında kurulu bulunan Ar-Ge birimlerinde üretilen Ar-Ge projeleri5746 sayılı
Kanun kapsamı dışında kalmaktadır. Dolayısıyla amacı, konusu, süresi,
bütçesi, çıktıları vb. detayları yurtdışındaki çalışmalarla somutlaştırılmış
Ar-Ge projelerinin destek ve teşvik sistemine dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Yine aynı bakış açısıyla söylenebilir ki, Türkiye’deki ArGe Merkezinde çalışan bir Ar-Ge personeli, çalışmalarının bir bölümünü
işletmenin yurtdışındaki Ar-Ge biriminde devam ettiriyorsa, söz konusu
personelin yurt dışında geçirmiş olduğu bu süreler Ar-Ge Merkezindeki
faaliyetlerindensayılmamaktadır. Bundan dolayı işletmelerin, Ar-Ge personelinin yurtdışındaki Ar-Ge çalışmalarına isabet eden ücretiyle ilgili tahakkuk eden gelir vergisi stopajı teşviki ile sosyal güvenlik destek primi
işveren hissesi desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
c) Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması gerekmektedir.
Bu şartın işletmelerde, üç farklı şekilde sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki, Ar-Ge Merkezi olarak belgelendirilmek istenilen birimlerin organizasyon yapısında insan kaynakları, proje ve bilgi kaynakları,
fikri haklarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek üzere ayrı bir birim bulunmasıdır. İkincisi bu şartların, işletmenin genel organizasyon yapısı içerisinde
sağlanmaya çalışılmasıdır. Sonuncusu ise insan kaynakları ve teknolojik
varlıklar dışındakilerin, dışarıdan sağlanan danışmanlık hizmetleri ile yerine
getirilmeye çalışılmasıdır. Söz konusu şartların, Ar-Ge Merkezi organizasyonu içerisinde mi yoksa işletmenin organizasyon yapısı içerisinde mi sağlanması gerektiği hususunda mevzuatta bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, Bakanlığınbu şartı Ar-Ge Merkezi organizasyonu içerisinde aradığı görülmektedir. Bu yaklaşım bizce de
yerindedir.Zira Ar-Ge, fikri haklar, teknolojik varlıklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim ve kapasitesi gibi Ar-Ge Merkezlerinde bulunması gerekli
yetenek ve donanımlar,doğrudan doğruya bu merkezlerde yürütülecekprojelerin başarı şansınıetkilemektedir.
Diğer taraftan Ar-Ge Merkezi Belgesi alınabilmesi için işletmelerde bulunması şart koşulan söz konusu kapasite ve donanımlardan ne anlaşılması
gerektiğine ilişkin demevzuatta bir düzenleme bulunmamaktadır. Peki iş162
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letmeler bu şartın yeterli düzeyde sağlanıp sağlanmadığını nasıl anlayabilecektir? Bizce işletmeler tarafından burada dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta; Ar-Ge merkezi olarak belgelendirilmek istenilen birimdeki
mevcut yazılım ve program altyapısı ile teknolojik varlıkların, Ar-Ge projelerinin yönetimini, bu projelerde kullanılacakgerekli bilgi kaynaklarına
erişimi ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri neticesinde ortaya çıkması muhtemel marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının
tesciline kadar gerekli takibi sağlayabilecek yeterlilikte olup olmadığıdır.
Konuyla bağlantısı bakımından söylemek gerekirse, buşartın Ar-Ge birimi
için tahakkuk edip etmediği yönündeki karar,başvuru üzerine görevlendirilen üç hakemin birbirlerinden bağımsız olarak düzenleyecekleri raporlarışığında,“Değerlendirme ve Denetim Komisyonu”tarafından verilecektir.
Bu nedenle başvurunun olumlu neticelenmesi bakımından, başvuru sonrasında gerekli incelemeyi yapmak üzere işletmeyi ziyaret eden hakemlere,
bu şartın gereğinin Ar-Ge biriminde yeterli düzeyde sağlandığına ilişkin
tatmin edici bilgi ve belge sunulmasıönem taşımaktadır.
ç)Ar-Ge Merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması gerekmektedir.
5746 sayılı Kanun ile sağlanan gelir vergisi stopajı teşviki ile sigorta primi
desteği uygulamasında “fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı” dikkate alınmakta olup, bu zamanın
hesap edilebilmesi içinAr-Ge ve destek personelinin, Ar-Ge Merkezi olarak
belgelendirilen birimlerdefiilen ne kadar süre geçirdiklerinin tespiti gerekmektedir. Bu tespitin yapılabilmesi de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerin giriş-çıkışlarına kurulacak fiziki kontrol mekanizması
ile mümkün olabilmektedir. Bakanlık tarafından bu fiziki kontrolün,Ar-Ge
Merkezi olarak başvurusu yapılan birimin giriş-çıkışlarına kurulacak kamera
ile güçlendirilmiş RF-ID kartlı geçiş sistemiile sağlanması istenilmektedir.
Oysa başvuru yapan işletmelerin bir kısmında bu sistem yerine boydan turnike sistemi veya parmak okuyuculu sistemin kurulu bulunduğu görülmekte
olup, başvurunun olumlu neticelenmesi bakımından işletmelerin bu mekanizmalar yerine Bakanlıkça uygun görülen fiziki kontrol mekanizmasınıtercih etmelerinde fayda bulunmaktadır.
Diğer yandan başvuru yapan işletmelerden bir kısmının, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin süreler ile TZE Ar-Ge personeli sayısının hesabında, fabrika veya işletme yerleşkesinin giriş-çıkışında kurulu bulunan
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fiziki kontrol mekanizmasına ait kayıtları esas aldıkları görülmektedir. Ancak bu yaklaşım kanımızca hatalıdır. Zira Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
tarafından verilen bir muktezada;Ar-Ge Merkezinde tam zamanlı olarak
çalışmakta olan personelin muhtelif nedenlerle yurtiçi veya yurtdışına
görevli olarak gönderilmeleri halinde, Ar-Ge Merkezi dışında geçirilen
bu sürelerin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesinin
mümkün olmadığı, dolayısıyla söz konusu personelin bu sürelere isabet
eden ücretlerinin de Ar-Ge indirimine konu edilemeyeceği ifade edilmiştir. İlgili muktezadan da anlaşılacağı üzere Ar-Ge Merkezi dışında geçirilen sürelerin, bu faaliyetlere ilişkin hesaplanan sürelere dahil edilmemesi
gerekmektedir. Bu nedenlegerek işletmelerin yararlanabileceği destek ve
teşvik tutarının gerekse TZE Ar-Ge personeli sayısının mevzuata uygun bir
şekilde tespiti bakımından, fabrika veya işletme yerleşkesinin giriş-çıkış
kapılarında kurulu bulunan sistemdeki kayıtlaryerine, Ar-Ge Merkezlerinin giriş-çıkışlarında kurulu bulunan sistemdekikayıtların esas alınması
önem taşımaktadır.
d) Ar-Ge Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması gerekmektedir.
Bakanlıkça işletmelerden, Ar-Ge Merkezi olarak belgelendirmek istedikleri birimde tamamlanan, devam eden ve planlanan Ar-Ge projeleriyle ilgili
ayrıntılı bilgiler istenilmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki tamamlanan
projeler dışındaki projelerle ilgili başvuru dosyasındaki bilgilerin neredeyse
tamamı, tahmini olarak verilmek durumundadır. Zira Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin doğası gereği, bir Ar-Ge projesinin süresi, bütçesi, personel ihtiyacı öngörüldüğünden farklı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Bir başka
önemli husus da, özellikle savunma sanayii alanında faaliyet gösteren işletmelerin gizlilik dereceli projelerle ilgili bilgi vermekten kaçınmalarıdır. Her
ne kadar mevzuatta böyle bir ayrıma gidilmiş olmasa da Bakanlık uygulamaları, işletmelerce istenildiği takdirde bu projelerin içeriğiyle ilgili ayrıntılı
bilgi verilmemesi yönünde işletmelere kolaylık sağlamaktadır.
e) Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir
yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması gerekmektedir.
Başlıkta yer verilen şartın gereği olarak, Ar-Ge Merkezi olarak belgelendirilmek istenilen birimler, işletmenin diğer birimlerinden ayrı bir şekilde örgütlenmek durumundadır. Bu durumda Ar-Ge merkezi ya tek bir
fiziki mekanda ya da tek bir yerleşke içinde farklı fiziki mekanlarda fa164
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aliyet gösterebilecektir.Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunan işletmelerden görülmüştür ki; bu merkezlerinbir kısmı işletmenin diğer birimleri ile
aynı binada ve fakat bu birimlerden yalıtılmış fiziki bir mekânda, bir kısmı
müstakil bir binada diğer bir kısmı ise aynı yerleşke içerisinde fiziki olarak
birbirinden bağımsız binalarda yer almaktadır.Burada bir parantez açarak
ifade edelim ki söz konusu şartta geçen“yerleşke” deyiminden ne anlaşılması gerektiğiyle ilgili olarakne mevzuatta ne de Bakanlık uygulamasında
bir tanımlamaya yer verilmiştir. Bakanlık uygulamalarında, fiziki sınırları
belirli olan bir alan içerisinde,işletmenin organizasyon yapısında bulunan
birimlerin toplu bir biçimde bulunduğumekânların“yerleşke” olarak kabul
edildiği görülmektedir. Başvuru yapan işletmelerin, Ar-Ge birimlerini bu
bakış açısıyla konumlandırmaları yerinde olacaktır.
Ne var ki Ar-Ge birimleri bir taraftan bu şarta uygun bir şekilde konumlandırılmak durumundayken diğer taraftan da “yerleşke” kavramından
kaynaklanan belirsizlik nedeniyle birbirinden farklı yapıların ortaya çıktığına rastlanılmaktadır. Konuyu somutlaştırmak bakımından örnek vermek gerekirse, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin
Ar-Ge birimleri farklı adalarda bulunuyorsa,bunlartek bir yerleşkede mi
yoksa farklı yerleşkelerde mi kabul edilecektir? Yahut bu birimlerin farklı
adalarda ve fakat aynı organize sanayi bölgesi içerisinde bulunması “tek
bir yerleşke içinde yer alması” şartı için yeterli olacak mıdır? Bunun gibi
örnekleri çoğaltmak mümkün olup, bu konuda yaşanabilecek tereddütleri
gidermek adına “yerleşke” deyiminden ne anlaşılması gerektiğine yönelik
mevzuatta düzenleme yapılmasında fayda bulunmaktadır.
f) Ar-Ge Merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre
kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması gerekmektedir.
Bu şartla ilgili olarak da Ar-Ge Merkezi olarak belgelendirilmek istenilentüm birimlerin, teknoloji geliştirme bölgeleri dışında kurulu bulunması
gerekmektedir. Yineaynı şekilde Ar-Ge MerkezlerininKanun kapsamındaki
faaliyetlerinin bu bölgeler dışında yürütülmesi icap etmektedir. Başvuru yapan işletmelerin bir kısmının sözü edilen bölgelerde faaliyet gösteren ArGe birimleri bulunduğu görülmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse gerek
buradaki birimlerin faaliyetleri gerekse bu faaliyetlerde çalışan Ar-Ge personeline yapılan her türlü ödeme 5746 sayılı Kanun kapsamı dışındadır. Dolayısıyla başvuru yapan işletmelerin bu hususu gözden kaçırmamaları önem
arz etmektedir. Öyle ki Bakanlıkça yapılacak denetimlerde Ar-Ge Merkezi
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başvuru dosyasında bildirilen personelin, aynı zamanda bu bölgelerde çalıştığının tespit edilmesi durumunda, Ar-Ge Merkezi Belgesinin iptali gündeme gelebilecektir. Buna karşın işletmelerin, Ar-Ge Merkezi Belgesi aldıktan
sonra teknoloji geliştirme bölgelerindekibirimlerini veya personelini Ar-Ge
Merkezlerine taşımalarında yasal bir engel bulunmamaktadır.
3. SONUÇ
5746 sayılı Kanunda öngörülen destek ve teşviklerden yararlanmak üzere “Ar-Ge Merkezi Belgesi” alınabilmesi için, Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in
15’inci maddesinin 1’inci fıkrasında 7 bent halinde sayılan şartların yerine
getirilmiş olması gerekmektedir.
Diğer taraftan19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 101’inci maddesi ile
Bakanlar Kurulu, Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için gerekli olan asgari
50 TZE Ar-Ge personeli istihdam edilmesi şartını 30’a kadar indirme veya
sektörler itibariyle farklılaştırma hususunda yetkilendirilmiştir. Bu yetkinin
kullanılması sonrasında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak isteyen işletmelerin
başvurularında ciddi bir artış sağlanacağı beklenilmektedir. Ancak belge
almak isteyen işletmelerin birçoğu tarafından bu şartlardan ne anlaşılması
veya bu şartların ne şekilde sağlanması gerektiği noktasında zaman zaman
tereddüt yaşanabilmektedir. Netice itibariyle denilebilir ki, Ar-Ge Merkezi
Belgesi başvurularının reddedilmemesi veya gerekli eksikler nedeniyle bu
başvuruların gecikmeli olarak sonuçlanmaması bakımından, işletmelerin
bahse konu Yönetmelik hükmü ile anlatılmak istenilen şartları doğru bir şekilde anlamaları ve bu şartların gereğini mevzuata uygun bir şekilde yerine
getirmeleri önem taşımaktadır.
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KURUMLAR VERGİSİ VE KDV YÖNÜNDEN ŞİRKETLERDE
DEVİR VE BÖLÜNME HALİNDE TAŞINMAZ VE İŞTİRAK
HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI
İbrahim ERCAN1
1. GIRIŞ
Taşınmaz ve iştirak hisseleri satışından elde edilen kazançların, belli şartların yerine getirilmesi durumunda, kurumlar vergisinden istisna edilmesi, 5422
sayılı eski Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (T.C.Yasalar, 1949) Geçici 28/a maddesinde düzenlenmişti. Söz konusu istisna bazı farklılıklarla 5520 sayılı yeni
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (T.C.Yasalar, 2006) 5’inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinde maddesinde yerini almıştır.
Taşınmaz ve iştirak hisseleri satışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasıyla ilgili olarak önceki uygulamaya göre çok sayıda Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış, yeni Kurumlar Vergisi Kanunu yayımlandıktan sonra uygulamaya ilişkin usul ve esaslara ayrıntılı olarak 1 seri no.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Maliye Bakanlığı, 2007) yer verilmiştir.
Bununla birlikte, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan
taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun(T.C.Yasalar, 1984) 17/4-r maddesi ile KDV’den istisna tutulmuştur.
Bu yazımızda, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden taşınmaz
ve iştirak hisseleri satışından elde edilen kazançlara ilişkin istisnanın, şirketlerin devir ve bölünme durumundaki uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır.
2. KURUMLARDA TAŞINMAZ VE İŞTIRAK HISSELERI
SATIŞ KAZANCI İSTISNASI
Kurumlarda taşınmaz ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnasına ilişkin
düzenleme Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinde yapılmış olup
söz konusu maddede;
“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri
ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı.
Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna
1 Vergi Müfettişi
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kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi
şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna
nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.
(6111 Sayılı Kanunla eklenen parantez içi hüküm Yürürlük; 25.02.2011)
((6495 Sayılı Kanunla değişen parantez içi hüküm Yürürlük; 02.08.2013)
Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık
kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012tarihli ve 6361 sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri
kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal
kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için
bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl
süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu taşınmazların;
kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama
veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan
kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.)
İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi
bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar
mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve
bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.
Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle
elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski
hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.
Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri,
kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık
sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de
dikkate alınır.
Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettik170
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leri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verdiğimiz kurumlarda taşınmaz ve iştirak hisseleri satış
kazancı istisnasına ilişkin maddeye göre, istisnadan yararlanabilecek olanlar ile istisnaya ilişkin şartlar şu şekilde özetlenebilir.
2.1. İstisnadan Yararlanabilecek Mükellefler
Taşınmaz ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnasından, dar mükellef kurumlar da dahil olmak üzere, tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. Kurumlar vergisi mükelleflerine Kurumlar Vergisi Kanununun 2’inci
maddesinde yer verilmiştir. Dar mükellefler de dahil olmak üzere söz konusu
istisnadan tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir.
2.2. İstisna Uygulanmasına Konu Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri
2.2.1. Taşınmazlar
İstisna uygulamasına konu taşınmazlar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (T.C.Yasalar, 2001) “Taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan mallardır. Türk
Medeni Kanun’un 704’üncü maddesinde söz konusu taşınmazlar;
• Arazi,
• Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
• Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler,
olarak sayılmıştır.
Bir taşınmaz satışından doğacak kazancın istisna uygulamasına konu
olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705’inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Kurum
adına tapuya tescili yapılmamış bir tşınmazın satışından doğan kazanca
istisna uygulanamayacaktır.
Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın
işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının, tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı
inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi
ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir.
Taşınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan unsurları da taşınmaz
tanımına girecektir. Ancak, taşınmazın eklentisi niteliğinde olan unsurlar
taşınmaz tanımına girmeyecektir.
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İstisna uygulaması sabit üretim vasıtası niteliğindeki makineler açısından değerlendirildiğinde, makinelerin sökülmesi gerektiği zaman bina tahrip olacak veya zarar görecek ise bu makineler binanın bütünleyici parçası
olarak kabul edilecektir.
Taşınmazlarla birlikte satışa konu olan ve o taşınmazın bütünleyici parçası sayılan şeylerin satışından elde edilen kazançlar da istisna kapsamında
değerlendirilecektir. Ancak, taşınmazın zeminine veya duvara sabitlenmiş
olmakla birlikte münferiden veya toplu olarak sökülüp satılması mümkün
olan ve bu takdirde işletmenin sınai olma vasfını değiştirmeyen ve üretimi de aksatmayan makine ve benzeri aletler bütünleyici parça niteliğinde
değerlendirilemeyeceğinden bunların satışından doğan kazanç, istisnadan
yararlanamayacaktır.
2.2.1. İştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve
rüçhan hakları
İstisna uygulamasına konu iştirak hisseleri, menkul değerler portföyüne
dahil hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir. Bunlar,
• Anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dahil),
• Limited şirketlere ait iştirak payları,
• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,
• İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları,
• Kooperatiflere ait ortaklık payları,
olarak sıralanabilir.
Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonların katılma belgeleri ise iştirak hissesi olarak değerlendirilmeyecektir.
Bununla birlikte, anonim şirketler ile eshamlı komandit şirketlerin sermaye artırımına gitmeleri durumunda, bu şirketlerin hisse senetlerini
aktifinde bulunduran kurumlar, bedelli veya bedelsiz olarak yapılan bu
sermaye artırımına katılabilecekleri gibi yeni hisse senedi rüçhan hakkı
kuponlarını (öncelikli alım hakkı) başkalarına da satabilmektedirler. Söz
konusu rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançların %75’i istisnadan yararlanabilecektir.
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2.3. İstisna Uygulamasına İlişkin Şartlar
2.3.1. Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin iki tam yıl süre ile aktifte
bulundurulması,
İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730
gün) süreyle kurumun aktifinde bulunması gerekmektedir.
Örneğin; 15 Mart 2011 tarihinde iktisap edilmiş ve aktife alınmış bir
taşınmazın, 15 Mart 2013 tarihinden sonra (bu tarih dahil) satılması ve
diğer şartların da gerçekleşmesi halinde bu satıştan doğan kazanç kurumlar
vergisinden istisna edilecektir.
-Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle elde edilen
hisse senetlerinde iktisap tarihi,
Kurumların ellerindeki hisse senetleri dolayısıyla sahip oldukları rüçhan
hakkı kuponları karşılığında itibari değeriyle yeni hisse senedi iktisap etmeleri halinde, yeni iktisap edilen söz konusu hisse senetleri açısından iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleri ya da iştirak hissesinin iktisap tarihi
esas alınacaktır. Aynı durum, iştirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun
yapmış olduğu sermaye artışı dolayısıyla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri açısından da geçerli olacaktır.
Bunun dışında, rüçhan hakkı dolayısıyla itibari değerinden farklı bir değerle hisse senedi iktisap edilmesi halinde, bu hisse senetlerinin iktisap
tarihi olarak, eski hisse senetleriyle ilişkilendirilmeksizin, fiilen kurumun
aktifine girdikleri tarih esas alınacaktır.
-İnşa halindeki binalarda iki yıllık sürenin tespiti,
Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, fiilen kullanma imkanı da bulunmayan binaların satılması halinde, kurum aktifinde iki tam yıl
kayıtlı olması koşuluyla, sadece binanın arsasının satış kazancına tekabül
eden kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.
Ancak, arsa üzerinde inşa edilerek ve aktife kaydedilen binanın, kurum
adına tapuya tescil edilerek satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı
ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır.
-Aynı kuruma ait iştirak hisselerinin iktisabında iki yıllık sürenin tespiti,
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, aynı kuruma ait değişik tarihler itibarıyla iktisap ettikleri iştirak hisselerinin bir kısmını satmaları durumunda,
söz konusu iştirak hisselerinin iki tam yıl aktifte yer alma şartını sağlayıp
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sağlamadığının tespitinde ilk giren ilk çıkar (FİFO) yönteminin kullanılması gerekmektedir.
-Devir ve bölünme hallerinde iktisap tarihi,
Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20’nci maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir, tam ve kısmi bölünme hallerinde, devir veya bölünme
suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa
senetleri ile rüçhan haklarının iktisap tarihi olarak, devir alınan veya bölünen kurumdaki iktisap tarihi esas alınacaktır.
2.3.2. Satış kazancının fon hesabında tutulması
Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve
rüçhan haklarının satışında kazanç, satış işlemi ile birlikte doğacağından,
satış işlemi ister peşin isterse vadeli olarak yapılmış olsun istisna, satışın
yapıldığı dönemde uygulanacaktır.
Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın
yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar söz konusu fon hesabında
tutulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, fon hesabına alınma işleminin,
satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın
beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, istisnadan yararlanacak
olan kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek
suretiyle istisnadan yararlanılabilecektir.
Bununla birlikte, söz konusu istisnadan geçici vergi dönemleri itibarıyla
da yararlanılması mümkün olup belirtilen süre zarfında söz konusu kazancın fon hesabına alınmaması durumunda, kurumlar vergisi beyannamesinde istisnadan yararlanılabilmesi mümkün olmadığı gibi geçici vergi
dönemleri itibarıyla yararlanılan istisna nedeniyle zamanında tahakkuk
etmeyen vergilerden kaynaklanan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinin
ayrıca aranacağı tabiidir.
Fon hesabına alınan kazanç tutarının mükelleflerce sermayeye ilavesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, fon hesabına alınan kazanç tutarının sermayeye
ilave dışında, beş yıl içinde başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması ya da kurumun
tasfiyesi halinde, istisna uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen
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vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
İstisna, satış kazancının %75’ine uygulandığından, kazancın tamamının
fon hesabına alınma şartı bulunmayıp, sadece istisnadan yararlanan kazanç
kısmının söz konusu fon hesabına alınması yeterlidir.
3. ŞIRKETLERDE DEVIR VE BÖLÜNME HALINDE
TAŞINMAZ VE İŞTIRAK HISSELERI SATIŞ KAZANCI
İSTISNASI UYGULAMASI
3.1. Şirketlerde Devir ve Bölünmeme
Bilindiği üzere, şirketlerde devir, bölünme ve hisse değişimi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinde düzenlenmiş ve söz konusu maddede;
Aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmelerin devir hükmünde
olduğu, ve yine aynı şartlarda gerçekleştirilen tür değiştirmelerinin de devir hükmünde olduğu belirtilmiştir.
1. Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
2. Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen
kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.
Bununla birlikte, tam bölünme, kısmi bölünme ve hisse değişiminin tanımları yapılarak bu işlemlerin bölünme veya hisse değişimi hükmünde
olduğu, belirtilmiştir.
Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununun 20’inci maddesinde, devir, bölünme
ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme, hükümlerine yer verilmiştir. Kurumlarda devirlerde, belirtilen şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun
sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirileceği, birleşmeden doğan karların ise hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği belirtilerek;
Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil
edildiği tarihin, devir tarihi olduğu, münfesih kurum ile birleşilen kurumun;
devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile, devir işleminin hesap
döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın
sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun
önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmeOCAK - ŞUBAT 2014
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nin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde
münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine vermeleri gerektiği,
Birleşilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih
kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt etmesi, mahallin en büyük
mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebileceği, hükümlerine yer verilmiştir.
Dolayısıyla, devirlerde, yukarıda belirtilen şartlara uyulduğu takdirde,
sadece devir tarihine kadar elde edilen kazançlar vergilendirilecek, birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.
3.2. Şirketlerde Devir ve Bölünme Halinde Taşınmaz ve İştirak
Hisseleri Satış Kazancına İlişkin Kurumlar Vergisi Açısından İstisna
Uygulaması
Yazımızın önceki bölümlerinde; kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip
oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından
doğan kazançların %75’lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğu,
bu istisnanın satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı ve satış kazancının
istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın
sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmasının ve satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil
edilmesinin şart olduğu, bu sürede tahsil edilmeyen satış bedeline isabet
eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa
uğramış sayılacağı, aynı şekilde istisna edilen kazançtan beş yıl içinde
sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen
veya işletmeden çekilen kısmına uygulanan istisna dolayısıyla zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergilerin de ziyaa uğramış sayılacağı, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların
istisna kapsamı dışında olduğu, ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Bununla birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinde, devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu
senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin
hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate
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alınacağı, 1 seri no.lu KV Genel Tebliğinde de Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20’nci maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir, tam ve
kısmi bölünme hallerinde, devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının iktisap tarihi olarak, devir alınan veya bölünen kurumdaki iktisap
tarihinin esas alınacağı belirtilmiştir.
Dolayısıyla, şirketlerde devir veya bölünme durumunda, taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan hakkı satışına
ilişkin istisnadan devir alan veya birleşilen şirketin yararlanacağı açıktır.
Ancak, istisnadan yararlanılabilmesi için yukarıda sıraladığımız şartların
tamamının yerine getirilmesi gerekmektir.
Bununla birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunun ilgili maddesinde ve 1 seri
No.lu KV Genel Tebliğinde açıkça belirtildiği üzere, devir veya bölünme
suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa
senetleri ile rüçhan haklarının iktisap tarihinin tespitinde devir alınan veya
bölünen şirketteki iktisap tarihinin dikkate alınması gerekmektedir.
Örneğin, A Ltd. Şti. tarafından 15 Şubat 2010 tarihinde bir taşınmaz satın
alınmış olsun. A. Ltd. Şti.’nin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20’inci
maddeleri kapsamında B A.Ş.’ye 31 Aralık 2010 tarihinde devredildiğini
farz edelim. Bu durumda, söz konusu taşınmazın B A.Ş. tarafından iktisap
tarihi olarak 15 Şubat 2010 tarihi esas alınacak ve 15 Şubat 2010 tarihinden sonra satılması halinde oluşan kazanç dolayısıyla kurumlar vergisi
istisnasından yararlanabilecektir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 22/08/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2660 sayılı “Birleşme sonucu şirket aktifine kayıtlı taşınmaz satışının KV ve KDV karşısındaki durumu” konu başlıklı Özelgesinde;
“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın 06/05/2011 tarihinde ....
Ltd.Şti ile birleştiği, 2007 yılında ....Ltd.Şti tarafından 51.000. TL bedelle satın alınan binanın yıktırılarak arsaya dönüştüğü ve birleşme sonrası arsanın
firmanız aktifine alındığı, 06/01/2012 tarihli dilekçenizde ise firmanızın fiili
olarak taşınmaz ticareti (inşaat işleri alım ve satım) faaliyetinde bulunduğu
belirtilerek söz konusu arsanın 2011 yılında satılması durumunda elde edilecek kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı ile katma değer
vergisinden istisna olup olmadığı sorulmaktadır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, ...’nin aktifinde bulunan daha sonra devir
yoluyla birleşme sonucu firmanızın aktifine geçen gayrimenkulün iktisap tarihi
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olarak devralınan kurumdaki iktisap tarihinin dikkate alınması gerekir.
Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan şirketinizin aktifine geçen söz konusu gayrimenkulün satışından elde edilen kazançtan dolayı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki istisnadan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Bununla birlikte, bu konuda Maliye Bakanlığınca verilen diğer bazı
Özelge örnekleri aşağıya alınmıştır. (Özyürek, 2000)
“Bu durumda ……….. birleşmesinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37.
maddesinde yazılı şartlar dahilinde gerçekleşmesi halinde, yazıda sözü edilen gayrimenkul ve iştirak hisselerinin devralınan şirketlerin bilançosunun
aktifine kaydedildiği tarih ile ………A.Ş. tarafından satışın yapıldığı tarih
arasında en az iki tam yıllık bir süre geçmesi ve bu gayrimenkul ve iştirak
hisselerinin satışından sağlanan kazancın aynı yıl sermayeye eklenmesi
şartıyla kurumlar vergisinden müstesna tutulması mümkündür. Birleşmenin, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun devir hükümlerine göre yapılmaması
halinde, gayrimenkul ve iştirak hisselerinin devrolunan (münfesih kurum)
kurumda kayıtlı olduğu süre dikkate alınmayacaktır. Öte yandan Gelir
Vergisi Kanunu’nun 38. maddesinin son fıkrasına göre, “maliyet artışı”
uygulamasında da yukarıdaki açıklamalar geçerlidir.” (Maliye Bakanlığı
Özelgesi, 28.05.1998 tarih, Sayı: B.07.0.GEL.0.49/4911-94/19994)
“Devir hükmündeki birleşmelerde, devrolan kurumun aktifinde kayıtlı
gayrimenkulün aktifinde kayıtlı olduğu tarih ile devralan kurum tarafından
satışının yapıldığı tarih arasında iki tam yıl geçmiş olması ve gayrimenkulün satışından sağlanan kazancın aynı yıl sermayeye eklenmesi halinde
kurumlar vergisinden müstesna tutulması mümkündür.” (Maliye Bakanlığı
Özelgesi, 09.05.1997 tarih, Sayı: B.07.0.GEL.0.51/5111-44/19341)
3.3. Şirketlerde Devir ve Bölünme Halinde Taşınmaz ve İştirak
Hisseleri Satışına İlişkin Katma Değer Vergisi Açısından İstisna
Uygulaması
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar
ve iştirak hisselerinin satışı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
17/4-r maddesi ile KDV’den istisna tutulmuştur.
KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesinde; kurumların aktifinde veya belediy
eler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler
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ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve
iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara
devir ve teslimlerinin, KDV’den istisna olduğu, hüküm altına alınmıştır.
Bununla birlikte, kurumların aktifinde iki tam yıl yer alan taşınmazlarla
ilgili olarak 60 no.lu KDV Sirkülerinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011)
“8.2.4. İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmazların Satışı” başlıklı bölümünde, gerekli açıklamalar yapılmış olup, söz konusu Sirkülerde;
KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde en az iki
tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir
ve teslimlerin KDV’den istisna olduğu, bu doğrultuda, kurumların aktiflerinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların (arsa, arazi, bina)
satışının KDV’den istisna olduğu, ayrıca bu satışların müzayede suretiyle
yapılması halinde de istisnanın uygulanacağı, belirtilmiştir.
Yine aynı bölümde, istisna hükmünün, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz
teslimleri için geçerli olmadığından, taşınmazların ticaretini yapan kurumların
bu istisnadan faydalanmalarının mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Dolayısıyla, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan
taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışı, KDV’den istisna edilmiştir. İstisna uygulaması için Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenen istisnadan
yararlanılması şartına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığından, her
iki istisnanın birbirinden bağımsız olduğu düşünülebilir. Bu kapsamda,
kurumlar taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satış kazancına ilişkin gerekli
şartları yerine getiremeyeceklerini düşünerek kurumlar vergisinde düzenlenen istisnadan yararlanmamaları halinde yalnızca KDV istisnasından
yararlanabilecekler, hem kurumlar vergisi istisnasından hem de KDV istisnasından yararlanmaları ancak kurumlar vergisi açısından şartları yerine
getirememeleri durumunda kurumlar vergisi açısından vergi ziyaı cezasına muhatap olmaları söz konusu olacak ancak KDV istisnasına ilişkin
herhangi bir vergi ziyaı cezasına muhatap olma söz konusu olmayacaktır.
Çünkü, KDV istisnasından yararlanmanın temel şartı aktifte en az iki tam
yıl süreyle bulundurmadır. Bu şartın sağlanması istisnadan yararlanmayı
mümkün kılmaktadır.
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar
ve iştirak hisselerinin satışının KDV’den istisnasına ilişkin yapılan düzenlemelerde, şirket birleşme ve bölünmeleri durumunda iki yıllık sürenin
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tepsine ilişkin bir belirlenme yapılmamıştır. Ancak, hem Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun söz konusu istisnanın düzenlendiği 5/1-e maddesinde, hem de
1 seri no.lu KV Genel Tebliğinde, taşınmazlar ve iştirak hisselerinin iktisap
tarihi olarak, devir alınan veya bölünen kurumdaki iktisap tarihinin esas
alınacağı açıkça belirtilerek, söz konusu kıymetler için iki yıllık sürenin
başlangıç tarihinin devir alınan veya bölünen kurumun aktifine alındığı
tarihin esas alınması gerektiği ifade edilmiştir.
Bununla birlikte, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yazımızın önceki
bölümünde yer alan Özelgesinin, Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden
yapılan değerlendirmede,
“3065 sayılı KDV Kanununun;1/1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai,
zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara
borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir
ve teslimlerinin vergiden istisna olduğu,
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin ise istisna kapsamında yer almadığı,
İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve
teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı, hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan, 60 No.lu. KDV Sirkülerin 8.2.4. “İki Tam Yıl Süreyle Sahip
Olunan Taşınmazların Satışı” başlıklı bölümünde konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
Buna göre, Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna hükmü istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz teslimleri için geçerli olmadığından taşınmaz ticareti ile
uğraşan firmanızın ...Ltd.Şti ile birleşmesi sonucu aktifine geçen söz konusu
arsanın teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.” denilmektedir.
Buna göre, şirketlerde devir veya bölünme durumunda, taşınmazlar ve işti180
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rak hisseleri satışlarının KDV’den istisna olabilmesi için, söz konusu taşınmaz
veya iştirak hisselerinin, devir alınan veya bölünen kurumda geçen süreleri de
dahil olmak üzere, iki yıl süreyle aktifte yer alması gerektiği kanaatindeyiz.
4- SONUÇ
Taşınmaz ve iştirak hisseleri satışından elde edilen kazançlar belli şartların varlığı halinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş, ayrıca kurumların
başka bir şart aranmaksızın iki tam yıl ellerinde bulundurdukları taşınmaz
ve iştirak hisseleri satışı katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Şirketlerde devir ve bölünme durumunda, karşımıza KDV açısından söz
konusu kıymetlerin satışının ve kurumlar vergisi açısından kıymetlerin satışın kazancının istisna olabilmesi için iki yıllık sürenin tespiti önem arz
etmektedir. Kurumlar vergisi açısından şirketlerde devir ve bölünme durumunda, iki yıllık sürenin tespitinde devir alınan veya bölünen şirkette geçen sürelerin dikkate alınacağı açıkça belirtilmiştir. Ancak KDV açısından
bu şekilde bir belirleme yapılmamış olup, yazımızda yapılan açıklamalar
ve yer verilen özelgeler doğrultusunda KDV yönünden iki yıllık sürenin
tespitinde de devir alınan veya bölünen şirkette geçen sürelerin dikkate
alması gerektiği kanaatindeyiz.
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ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE
EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?
Mustafa CERİT1
1. GIRIŞ
Engelliler2 için çalışabilecek bir iş bulmak ve bulunan bu işi sürekli olarak elde tutmak sağlıklı bireylere göre çok daha zordur (Çakar, 2014, 209).
Diğer bir anlatımla engelli kişilerin gerek çalışma ilişkisi kurarken gerekse
kurulan bu çalışma ilişkinin sürekliliği açısından diğer kişilere göre daha
dezavantajlı olduğunu söylemek mümkündür (Kuruca ve Özdamar, 2013,
94). Bu bağlamda Anayasa’nın 61. maddesinde “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır” denerek
engelliler çalışma hayatında pozitif ayrımcılığa tabi tutulmuştur. Anayasada pozitif ayrımcılığa tabi tutulan engelliler için gerek 5510 sayılı Kanununda gerekse daha önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarında
engellilere emeklilik şartları için özel ayrıcalıklar tanınmıştır.
Bu çalışmada, ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayan
engellilerin yanı sıra daha önceden sigortalılığı devam etmekte olan engellilerin yaşlılık aylığına/emekliliğe hak kazanmaları için aranan şartların neler
olduğu üzerinde durularak konuya açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
2. İLK DEFA 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SIGORTALI
OLAN ENGELLILER İÇIN ARANAN EMEKLILIK ŞARTLARI
İlk defa 5510 sayılı Kanunun geneli itibariyle yürürlüğe girdiği 2008
Ekim bayı itibariyle sigortalılığı başlayan engellilerin yaşlılık sigorta kolundan aylığa hak kazanabilmeleri için aranan şartlara açıklık getirilmeden
önce sosyal güvenlik hukuku bakımından “malullük” ve “engelli” kavramları arasındaki farklılığın ortaya konması yararlı olacaktır. Bu kavramalara
açıklık getirilmesindeki öncelikli amacımız çoğu kere bu iki kavramın birbiriyle karıştırılması nedeniyle ilgililerin hangi kapsamda emeklilik talebinde bulunacağı konusunda kafa karışıklıkları yaşamasının öne geçilmesi
gayretinden kaynaklanmaktadır.
1 SGK Başmüfettişi, SGK İstanbul İl Müdür Yrd.
2 25.04.2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1. maddesiyle yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği
03.05.2013 tarihinden itibaren bir çok kanunda olduğu gibi 5510 sayılı Kanunda da “özürlü”, “sakat”
kelimelerinin yerine engelli kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.
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En yalın anlatımla, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra her hangi bir nedenle çalışma gücünü yada iş kazası veya meslek hastalığı sonucu
meslekte kazanma gücünü % 60 ve üzerinde kaybedenler “malul” olarak
nitelendirilir. Bunlar dışında daha henüz çalışma hayatına başlamadan
önce malul durumda olanlar (% 60 ve üzerinde engelli olanlar) veya çalışma hayatı içinde çeşitli sebepler ile % 40 ila % 60 oranında (% 60 hariç)
engelli duruma gelenler ise “engelli” olarak nitelendirilmektedir.
Bu açıklamadan sonra belirtmeliyiz ki, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya
başladığı tarihten önce malûl sayılmayı gerektirecek derecede (% 60 üzeri)
hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla
yaşlılık aylığı bağlanır (5510, m.28/IV). Daha önce 15 yıl 3600 gün olan
uygulama hemen 3960 olarak uygulamaya konmamış bunun yerine kanunda kademeli bir geçiş ön görülmüştür.
Kanunda ön görülen kademeli geçiş hükmüne göre; 1 Ekim 2008 tarihinden önce işe başlayanlar 3600 gün, 1 Ekim 2008-31 Aralık 2008 tarihleri
arasında işe başlayanlar 3700 gün, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında işe başlayanlar 3800, 1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 tarihleri arasında işe
başlayanlar 3900 gün, 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında işe başlayanlar 3960 gün, şartını yerine getirmelidir (Kurt ve ötekiler, 2012, 177).
İlk defa sigortalı olduğu tarihte malul olmamakla birlikte, çalışma gücü kayıp oranları % 40 ile 59 arasında bulunan engelliler 5510 sayılı Kanunda ayrıca
düzenlenmiştir (5510, m, 28/V). Buna göre, SGK tarafından yetkilendirilen
sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenen
raporlarla dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücündeki
kayıp oranının % 40 ila %49 arasında olduğu tespit edilenler ile %50 ila %59
arasında olduğu tespit edilenler aşağıda tabloda gösterilen şartları yerine getirdiklerinde yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerdir. Bu haktan sadece 4/a
sigortalıları değil, 4/b sigortalılarının da yararlanabilir13 (Çakar, 2014, 210).
Konunun anlaşılması için bir örnek yardımı açıklanması yaralı olacaktır.
Örneğin; 01.12.1977 doğumlu olan ve sigortalı olarak ilk defa 01 Mayıs
1993 yılında çalışmaya başlayan Mehmet Bey’in toplam 2775 gün prim
ödeme günü olsun. Mehmet Bey henüz daha sigortalı olarak çalışmaya
başlamadan önce 1990 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu malul sa31 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 4/b’lilerin (bağ-kur) engelli statüsünden yararlanma
hakları bulunmamaktaydı.
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yılmayı gerektirecek derecede sakat kalmıştır. Bu durumda Mehmet Bey
engelliliği nedeniyle malulen mi yoksa engellilik durumundan mı emekli
olabilir? Mehmet Bey’in yaşlılık aylığından yararlanması için hangi şartları yerine getirmesi gerekir?
Öncelikli olarak belirtmeliyiz ki, yukarıda da açıklamaya çalıştığımız üzere
Mehmet Bey ilk defa çalışmaya başlamadan önce (1990 yılında) malul sayılacak derecede sakat kaldığı için malullük sigortasından emekli olamaz. Sigortalılık başlangıç tarihi 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim
ayından önce başladığı için ve çalışmaya başlamadan önce malullük ortaya
çıktığından Mehmet Bey’in yaşlılık sigortasından emekli olabilmesi için en
az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesini tamamlaması gerekir.
Örneğimize göre Mehmet Bey 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağı 01
Aralık 2010 tarihine kadar prim gün sayısını da 3600 güne tamamlayarak yaşlılık sigortasından emekli olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın altında olduğu için 18 yaşın tamamladığı
1 Aralık 1995 tarihine 15 yıl ilave etmek suretiyle 15 yıl sigortalılık süresinin
tamamlanma tarihi olarak 1 Aralık 2010 tarihinin tespit edildiğidir.
Tablo 1: Engelliler İçin Aranacak Prim Ödeme Gün Sayısını Gösterir Tablo
Sigortalılık Süresinin
Başlangıcı

Çalışma Gücü Kayıp Oranı
%50 - %59
%40 - %49
Sigortalılık
Süresi

Gün
Sayısı

Sigortalılık
Süresi

Gün
Sayısı

Ekim 2008 – 31 Aralık 2008

16

3700

18

4100

1 Ocak 2009–31 Aralık 2009

16

3800

18

4200

1 Ocak 2010–31 Aralık 2010

16

3900

18

4300

1 Ocak 2011–31 Aralık 2011

16

4000

18

4400

1 Ocak 2012–31 Aralık 2012

16

4100

18

4500

1 Ocak 2013–31 Aralık 2013

16

4200

18

4600

1 Ocak 2014–31 Aralık 2014

16

4300

18

4680

1 Ocak 2015’den sonra

16

4320

18

4680

Kaynak: (Kuruca ve Özdamar, 2013,95)

3. 2008/EKIM AYI BAŞINDAN ÖNCE (30.09.2008 VE ÖNCESI)
SIGORTALI OLAN ENGELLILERIN EMEKLILIK ŞARTLARI
5510 sayılı Kanunun geneli itibariyle yürürlüğe girdiği 01 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan engelliler vergi indirim belgesi alarak kolay emek-
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lilik şartlarından yararlanabilirler. Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun (193 sayılı Yasa, 1961) “sakatlık indirimi”ni düzenleyen 31. maddesi
2003 yılında 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Gelir
Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre, çalışma gücünün, asgarî % 80’ini
kaybetmiş bulunan işçi veya memur birinci derece engelli, % 60’ını kaybetmiş
bulunan ikinci derece engelli, % 40’ını kaybetmiş bulunan ise üçüncü derece
engelli sayılmakta ve Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenen aylık tutarlar,
hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir.
285 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, (Gelir Vergisi Genel
Tebliği, 2013) 2014 yılı için tespit edilen sakatlık indirimi tutarı, birinci
derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak belirlenmiştir Belirtmeliyiz ki, 193 sayılı
Kanunda geçen hizmet erbabı lafzı, dolaylıda olsa vergi indirim belgesinin
sadece ücretle çalışanlara verileceğini hüküm altına aldığından 4/b’lilerin
vergi indirim belgesi alma hakları yoktur. Yani vergi indirim belgesinden
ücretli çalışanlar (4/a’lı ve 4/c’liler) yararlanabilir.
Engellilere tanınan pozitif ayrımcılık, ödeyecekleri verginin çalışma gücü
tam olanlara nispeten daha az olmasıyla sınırlı değildir. Engelliler çalışma
yaşamında, emekli olma şartları açısından da özellikle korunmuştur (Kurt ve
ötekiler, 2012, 179). Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak
kazanmış durumda olan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun, en az 15 yıldan
beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilmekteydi (Yılmaz, 2004, 159). Ancak 4958 sayılı
Kanun ile 506 sayılı Kanunun 60. maddesinde değişiklik yapılmış ve sakatlık
vergi indirimi belgesi olanların yaşlılık aylığından yararlanma şartları yeniden
düzenlenmiştir (Çakar, 2014, 211).
Bu değişiklikten sonra; Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan:06.08.2003
tarihine göre;
• I. derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan
beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi ödemiş olmak,
• II. derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 18 yıldan
beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi ödemiş olmak,
• III. derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 20 yıldan beri
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sigortalı olmak ve en az 4400 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.
4958 sayılı Kanun ile sakatlık vergi indirim belgesi olanların sakatlık derecelerine göre yaşlılık aylığından yararlanma koşullarını değiştirdiği gibi
bu durumda olanların hemen etkilenmelerini önlemek amacıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa geçici 87’inci madde eklenmiştir. Geçici
87’inci maddeyle, sakatlık vergi indiriminden yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 2003 tarihindeki sigortalılık süresine göre
emeklilikte kademeli bir yaş haddi getirmiştir. 6 Ağustos 2003 tarihinde 12
yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlar hakkında, sakatlık derecesi ne
olursa olsun bu Kanunun yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 2003 tarihinden önceki yürürlükte bulunan hükümler uygulanacaktır (506, geçici m.87).

5510 Sayılı Kanunu’nun geçici 10. maddesinin (2). fıkrasına göre, kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup yine kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Kanunun
mülga 60. maddesinin (c) bendinin (b) alt bendi ve geçici 87. maddesine
göre işlem yapılacağı hüküm altına alındığına göre, engellilerin 506 sayılı
Kanun’da öngörülen aylığa hak kazanma koşulları aynen korunmuş, bir anOCAK - ŞUBAT 2014
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lamda kanundan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilmiştir (Kurt ve ötekiler, 2012, 180). 5510 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanunun geçici 87. maddesine atıfta bulunduğundan, 2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı olan
engellilere, vergi indirim belgesini hangi tarihte aldığının üzerinde durulmaksızın yukarıda Tablo 2’de belirtilen şartlara göre aylık bağlanacaktır.
3. SONUÇ
Çalışma hayatında diğer kişilere göre daha dezavantajlı durumda bulunan engelliler için gerek 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/
Ekim ayı başından önce gerekse 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten
sonra pozitif ayrımcılık yapılarak daha kolay şartlarla yaşlılık aylığına hak
kazanmaları sağlanmıştır. Bu bağlamda 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için (4/a ve 4/c’liler) vergi indirim belgesi alarak yaş şartı
aranmaksızın yukarıda tablo 2’de gösterilen şartları yerine getirmeleri halinde emekli olabilme imkanı tanınmıştır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesiyle engelliler için kapsam daha da genişletilerek 4/a ve 4/c’lilerin
yanı sıra 4/b’lilere de kolay emeklilik şartları getirilmiştir. 5510 sayılı Kanun kapsamında ilk defa sigortalı olanların engellilik oranları SGK Kurum
Sağlık Kurulu’nca tespit edilmektedir.
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ÜCRET HESAP PUSULASI VE ÖNEMİ
Erol GÜNER1
1. GIRIŞ
Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin
tanıkla ispatı mümkün değildir.
Ücret işçi açısından bir gelir unsuru, işveren açısından ise önemli bir maliyet unsudur. Bu sebeple ücretin miktarı ile ücretten yapılan kesintilerin
doğru ve eksiksiz olarak belirlenerek açık bir şekilde gösterilmesi taraflar
(işçi-işveren) açısından önemlidir.Ücretin ve ücrettenyapılan kesintilerin
gösterilmesi ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesinde açıklananücret
hesap pusulası ile mümkündür.
Ücret bordrosu ve ücret hesap pusulası çalışma yaşamında hemen herkesin bildiği tanıdığı bir belgedir. Ücret bordrosu ve ücret hesap pusulası
ispat edici bir vesikadır. Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatlarında ücret
bordrosuna, İş Kanununda ise ücret hesap pusulasına yer verilmiştir.
Ücret Hesap Pusulası, iş sözleşmesinin taraflarının ispat yükümüne yardımcı nitelikte olduğu gibi, çalışma yaşamındaki kayıt dışılığı önlenmesi
amacına da hizmet etmektedir. Bu yönde belgenin verilmiş olması ispat
açısından işveren lehine olmakla birlikte, belgenin düzenlenerek işçiye verilmemiş oluşu, işçinin ücret, sigorta pirimi gibi konularda işverene olan
güvenini zedeleyebilecek bir durumdur. Ücret hesap pusulasının düzenlenerek işçiye verilmiş olması, iş yargısını ağırlıklı olarak meşgul eden,
işe giriş tarihi, ücret, ücretin ekleri ve çalışma koşullarının belirlenmesi
bakımından da önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Bu bakımdan ücretin ispatı noktasında taraflar delillerinin değerlendirilmesi sırasında, işverence
düzenlenmesi gereken bu tür belgelerin düzenlenmiş olup olmamasının da
gözetilmesi gerekir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesinde, işçi ile işveren arasında yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde işçiye çalışma
koşullarını temel ücret ve varsa eklerini, ücret ödeme zamanını belirten
bir belgenin verilmesi zorunlu tutulmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37.
maddesinde, işçi ücretlerinin işyerinde ödenmesi ya da banka hesabına ya1
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tırılması hallerinde ücret hesap pusulası türünde bir belgenin işçiye verilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Usulünce düzenlenmiş olan
bu tür belgeler, işçinin ücreti noktasında yazılı delil niteliğindedir. Kişi
kendi muvazaasına dayanamayacağından, belgenin muvazaalı biçimde işçinin isteği üzerine verildiği iddiası işverence ileri sürülemez. Ancak böyle
bir husus ileri sürülsün ya da sürülmesin, muvazaa olgusunun mahkemece resen araştırılması gerekmekle, mahkemenin belgeye değer vermeden
önce muvazaa şüphesini ortadan kaldırması ve kendiliğinden gerekli araştırmaya gitmesi gerekir.
2. YASAL DÜZENLEME
4857 sayılı İş Kanunundaücret bordrosunun şekil şartıyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Yasada ücret bordrosuna ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte ücret hesap pusulasına değinilmiştir.
Ücret hesap pusulası 4857 sayılı İş Kanunun 37. Maddesinde düzenlenmiştir.
4857 sayılı İş Kanunun 37.maddesine göre;“İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada
ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili,
bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler
tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her
çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi
ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.”
Madde hükmü incelendiğinde; Ücret hesap pusulalarında;
• İşveren tarafından imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıması,
• Ödeme günü ve ait olduğu döneme ilişkin fazla çalışma, hafta tatili,
bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının,
• Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit
kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Ücret hesap pusulası imza ve kapsayacakları kayıtlar dışında herhangi
bir şekle bağlı tutulmamıştır. El ile daktilo veya bilgisayar ortamında yazılmış olmaları yeterlidir. Fakat el ile yazılma halinde işçinin kontrolünü
güçleştirmeyecek düzgünlükte bulunmaları gerekir. Kullanılan kâğıdın çeşidi ve biçimi, bu konuda, önem taşımaz. Uygulamada ücret dökümünün
yer aldığı şerit belgelerin de işçilere verildiği görülmektedir. Bu tür şerit
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belgelerin de, yasal düzenlemeye uygun bulunması durumunda ücret hesap
pusulası yerine geçebileceği kabul edilmektedir.
Ücretin ödenmesi ve ispatı noktasında tarafların delillerinin değerlendirilmesi sırasında, işverence düzenlenmesi ve işçiye verilmesi gereken ücret hesap
pusulasının düzenlenmiş olup olmamasının da gözetilmesi gerekir.
İşverenler ücret hesap pusulası düzenleyerek, işçilere düzenli olarak vermek
zorundadır.Ücret hesap pusulasının verildiğinin ispatı işverene ait olduğundan
ispat açısından yapılması gereken ücret hesap pusulasının çift suret düzenlenmesi, işverende kalacak nüshaya “bir suretini elden aldım şeklinde ibare
konması” ve işçinin imzasını taşımasıdır. Ücret hesap pusulasının düzenlenmemesi ve işçiye verilmemesi halinde işverenler hakkında, İş Kanunu’nun
102/b maddesi gereği idari para cezası uygulanacaktır.Uygulanacak idari para
cezası tek ceza olup, işçi sayısına bağlı olarak çoğaltılamaz
Yasanın, işverenin işçiye vermesini zorunlu kıldığı ücret hesap pusulası
(bordro) yukarıda anlatıldığı üzere gerçek ücret alacağı, fazla çalışma ücreti
gibi hakların ispatı açısından oldukça önemlidir. Zira iş davasının konusu
olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, genel ve hafta tatili ücreti, bayram
ve pazar yevmiyesi; hep belirlenecek olan gerçek ücret üzerinden hesaplanacaktır. Dolayısıyla gerçek bilgileri barındırmayan ücret hesap pusulası
(bordro), işçi açısından pek çok hak kayıplarına neden olacaktır. Bu nedenle
işçilerin bu belgeleri imzalarken, belge içeriğini titizlikle incelemeli; imzalamaktan kaçınmalıdır. İmzalamak zorunda kalırlarsa da mutlaka çekince
kaydı koyarak imzalamalıdır. İşverence işçiye imzalatılan bu belge, iş yeri
kayıtlarına geçmekte ve herhangi bir anlaşmazlıkta ve yargı sürecinde delil olmaktadır. İşçinin imzasını taşıyan ücret hesap pusulası sahteliği ispat
edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bu nedenle bu belgede gerçeğe
aykırı bilgilerin bulunması halinde, işçinin bu belgeyi imzalamaktan kaçınması gerekmektedir. İmzalatılmakta ısrar ediliyorsa mutlaka çekince
konulmalıdır. Ancak uygulamada bu durum pek mümkün olmamakta işçi
işverence önüne konulan bordroları imzalamak zorunda kalabilmektedir.
3. ÜCRET HESAP PUSULASI HAKKINDA UYGULAMADA
SIKÇA KARŞILAŞILAN ÜÇ ÖNEMLI HUSUS
A- Ücret bordrosu düzenleyen veya ücretini banka kanalıyla ödeyen işverenin ücret hesap pusulası da düzenleme yükümlülüğü var mıdır?
Ücretin bordrosunun düzenlenmesi veya ücretlerin banka kanalıyla ödenOCAK - ŞUBAT 2014
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mesi ücret hesap pusulası düzenleme ve işçiye verme zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz. 4857 sayılı İş Kanununda her iki yükümlülük ayrı maddelerde
düzenlenmiş, muhalefet hallerinde de ayrı idari para cezaları öngörülmüştür.
İşçiye ücretinin elden ya da banka kanalıyla ödenmesi durumunda, ücret
hesabını gösteren imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan “ücret hesap
pusulası” verilmesi zorunludur.
Ayrıca, ücret bordrosu veya bankadan yapılan ödemelere ilişkin belgeler
ücretin ödendiğine dair ispat edici bir belgeler olmasına rağmen işçi banka
hesabında sadece net ücretini görebilmektedir. Oysaki ücret hesap pusulasında işçinin brüt ücreti, brüt ücretten yapılan yasal kesintiler ile varsa
fazla mesai ve diğer ek ödemeler açıkça gösterilmektedir.
B- Ücret Hesap Pusulasını İmzalatmak Gerekli Midir?
4857 sayılı İş Kanununun ücret hesap pusulasını düzenleyen 37. Maddesinde, işçiye imzalatılmak zorunluluğunu düzenlememekle birlikte, işçiye
vermek zorunluluğunu yer almıştır. İşçiye ücret hesap pusulasının verildiğini ispatlamak işverene düşmektedir. Bu yükümlülüğünü yerine getirdiğini
ispatlamak için de ücret hesap pusulasına işçinin imzasını almalıdır. Kanunda işçi imzası olmalıdır diye doğrudan bir zorunluluk olmamakla birlikte,
ispat hukukunun genel esasları içinde bir yönlendirme bulunmaktadır.
İşçiye ücretinin verildiğini ispat etme zorunluluğu ve ispat belgesi olarak
mahkemelerde ve Yargıtay’da en önemli belge özelliğini koruması sebebi
ile imza altına alınmış ücret hesap pusulası çok önemlidir. İşçi, çalıştığı dönemde hakları için dava açma hakkına sahip olduğu gibi, işten ayrıldıktan
sonra ücret ve benzeri alacakları için 5 yıl, kıdem ve ihbar tazminatları için
10 yıllık zamanaşımı içerisinde dava açma hakkına sahiptir. Zamanaşımı
süreleri boyunca imzalı ücret hesap pusulalarını ispat edici belge olarak
muhafaza etmek doğru olacaktır.
10 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler kanuni zorunluluk gereği personel ücretlerini banka kanalıyla yapmaktadırlar. Ücret ödemelerini banka
kanalıyla yaptıkları için hesap pusulalarını imzalatmayı ihmal etmektedir.
Gerekçe olarakta maaş ödemelerinin banka aracılığı ile ödenmesini, ispat
edici belge olarak düşünmektedirler.
Personele verilmesi ve imzalatılması gereken hesap pusulası; fazla mesai, hafta, bayram, genel tatil ve diğer ek ücretleri ile yapılan sosyal güvenlik, vergi, avans mahsubu, nafaka ve icra kesintilerini gösterir detay
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listedir. Bu listeyi alan ve imzalayan personel o ayki tüm çalışma ücret
karşılıkları ile kesintilerinin doğruluğuna işverenle mutabık olmuş sayılır.
Herhangi bir hata olması durumunda işverene itirazda bulunarak düzeltilmesini talep eder. İleriki zamanlarda personelle olabilecek itilaflarında
önüne geçmiş olur.Bu nedenle personelin maaşlarını bankaya yatırsa dahi
hak talebinde bulunacağı fazla mesai ve diğer ek ücretlerin ödenmediği
hususunda işverenin ispat hakkı ortadan kalkmış olur.
C- Ücret Hesap Pusulası E Posta ile İşçiye Verilebilir mi?
Özellikle işçi sayısının yoğun olduğu işyerlerinde bu soru akla gelmekte, uygulamada da E-Posta ile ücret hesap pusulalarının işçilere gönderildiği görülmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun 37. Maddesinde, “İşveren işyerinde veya
bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin
özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.” Şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenleme bağlamında kanuna uygun ücret hesap pusulasının
E-Posta ile işçiye gönderilmesinde kanuna aykırılığın olmadığı düşünülmektedir. Çalışma hayatında iş denetimde de bu uygulama kanuna aykırı olmadığı
şeklinde değerlendirilmektedir. Ancak işçinin ücret hesap pusulasını alıp almadığını ispatlama açısından ücret hesap pusulasının E-Posta ile gönderilmesi ile
ilgili olarak işçiden yazılı onay alınması (iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesine
konulabilir) yerinde olacaktır. Ücret hesap pusulasının E-Posta ile işçiye verilmesi uygulaması gerek teknolojinin sağladığı imkânların kullanılması gerekse
de kâğıt kaybının azaltılması açısından önemli ve yararlıdır.
4. SONUÇ
İşverenler,işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek
zorundadır.Ücret hesap pusulasının verildiğinin ispatı işverene ait olduğundan ispat açısından ücret hesap pusulasının çift suret düzenlenmesi,
işverende kalacak nüshaya “bir suretini elden aldım şeklinde ibare konması” ve işçinin imzasını taşıması yerinde olacaktır. Ücret hesap pusulasının düzenlenmemesi ve işçiye verilmemesi halinde, İş Kanunu’nun 102/b
maddesi gereği idari para cezası uygulanacağı bilinmelidir.
İşçiye ücret ve eklerinin verildiğinin ispatı ve ispat belgesi olarak da
mahkemelerde ve Yargıtay’da en önemli belge kabul edilme özelliğini koruması sebebi ile imza altına alınmış ücret hesap pusulası işçi ve işveren
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açısından çok önemlidir. İşçi, çalıştığı dönemde hakları için dava açma
hakkına sahip olduğu gibi, işten ayrıldıktan sonra ücret ve benzeri alacakları için 5 yıl, kıdem ve ihbar tazminatları için 10 yıllık zamanaşımı içerisinde dava açma hakkına sahiptir. Zamanaşımı süreleri boyunca imzalı
ücret hesap pusulalarını ispat edici belge olarak muhafaza etmek doğru
olacaktır. İşverence işçiye imzalatılan bu belge, iş yeri kayıtlarına geçmekte ve herhangi bir anlaşmazlıkta ve yargı sürecinde delil olmaktadır. İşçinin imzasını taşıyan ücret hesap pusulası sahteliği ispat edilinceye kadar
kesin delil niteliğindedir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş yasası. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)					
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ÇALIŞMA MEVZUATINDA ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARI
Sinan EKŞİ1
GIRIŞ
Beklenmeyen durumlarda, işçi ve işverenin karşılıklı rızasıyla ortaya çıkan iradi askı durumu uygulamada ücretsiz izin olarak adlandırılmaktadır.
Ücretsiz izin uygulaması işyerlerinde son çare olarak başvurulması gereken, fesihten önceki bir tedbir, sözleşme ilişkisinin değişen koşullara uyarlanarak devamını sağlayan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde özellikle
ekonomik krizlerle birlikte ücretsiz izin uygulaması yaygınlaşmıştır.
İşverence yapılan ücretsiz izin teklifi, işçiler tarafından kabul edildiği takdirde iş akdi tarafların anlaşmasıyla askıya alınmış olur. Ancak, işverenlerin tarafından işçilerin ücretsiz izne çıkarılması, çalışma koşullarında işçi
aleyhine esaslı bir değişiklik anlamına geldiğinden, bu durumda değişiklik
feshine ilişkin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesinin uygulanması ve işverenin bu yöndeki önerisinin yazılı şekilde yapılması gerekir. İşverenin bu
yazılı önerisini, işçinin altı işgünü içinde yazılı olarak kabul etmesi halinde
iş akdi askıya alınır ve başta iş görme borcu ve ücret ödeme borcunun yerine
getirilmemesi olmak üzere askıya almanın hüküm ve sonuçları ortaya çıkar.
İşçinin, işveren tarafından teklif edilen ücretsiz izni kabul etmesiyle birlikte bu durum, işletme riskinin işçi tarafından yüklenmesine yol açmaktadır.
Bu riski yüklenmesi nedeniyle de işçi; ücret, kıdeme bağlı haklar ve sosyal
sigorta hakları bakımından olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmaktadır.
ÜCRETSIZ İZIN KAVRAMI
İş Kanunu’nda ücretsiz iznin niteliği açıkça tanımlanmamış olmakla birlikte; birtakım izinlerin ücretsiz izin olarak değerlendirildiği görülmektedir. Kadın işçinin doğumdan sonraki altı aylık doğum izni, işyerinin bulunduğu yer dışında tatilini geçirecek işçiye verilmesi gereken dört güne kadar
olan yol izni bunlara örnektir. Kanun’da ücretsiz izin olarak ifade edilen
bazı izinler olmakla birlikte; ücretsiz izne ilişkin doğrudan bir düzenleme
yoktur ve bu izinlerin yer aldığı maddelerde de, ücretsiz iznin tanımı yapılmamıştır. Taraf iradeleri ile uygulamaya konulan ücretsiz izinlere ilişkin
ise mevcut yasalarda bir düzenleme bulunmamakta olup doktrindeki gö1
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rüşler ve Yargıtay içtihatları ile şekillenmiştir.
Ücretsiz izin, özünde tarafların karşılıklı olarak iş sözleşmesini askıya almaları halidir. İş güvencesi sağlama ve iş sözleşmesinin varlığını korumak amacıyla geliştirilen askı teorisi, işçinin iş görme ediminin ifasını veya işverenin
iş görme edimini kabulünün imkansız hale geldiği hallerde hizmet akdinin
devamını sağlayabilmenin en uygun hukuki aracı olmuştur. İşçinin iş görme
borcunu yerine getirmesini geçici olarak engelleyen bu gibi hallerde, sözleşmenin sona ermesindense; askıya alınarak iş ilişkisinin devamının sağlanması
İş Hukuku’nun getirdiği çağdaş yöntemlerden birisidir.
İŞ SÖZLEŞMESININ ASKIYA ALINMASI VE ÜCRETSIZ
İZIN UYGULAMALARI
İş sözleşmesinin hangi hallerde sona ereceği İş Kanunu’nda belirtilmekle beraber işçi ve işveren arasında rıza bulunması koşuluyla sözleşmenin
askıya alınması durumları da bulunmaktadır. Sözleşmenin askıya alınma
sebeplerinin bir bölümü; geçici süreli askerlik, hastalık, analık hali ve
zorlayıcı sebepler, ücretli ve ücretsiz izinler gibi işçinin kendisinden kaynaklanan sebeplerken diğer bir bölümü de işyerinin içinden ve dışından
kaynaklanan sebeplerdir. Örneğin, sürüm ve satış olanaklarının azalması,
talep ve sipariş düşüklüğü, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik bir
kriz, genel piyasa durgunluğu, dış pazar kaybı ve hammadde sıkıntısı gibi
etkenler, işyerinin dışından kaynaklanan askı sebepleridir. İşçinin işgörme
edimini geçici olarak yerine getirmesini engelleyen bu gibi durumlarda,
iş akdi sona ermeyip askıya alınır ve engellerin kalkmasıyla da iş ilişkisi tekrar kaldığı yerden devam eder. İş akdinin askıda kalması sonucunu
doğuran bu nedenler, işçinin işe devamsızlığını meşru hale getirerek askı
süresi içinde işverenin sözleşmeyi bu nedenlere dayanarak feshetmesini
engeller (Bayındır, 2014).
İş akdi kural olarak tarafların karşılıklı rızasıyla askıya alınabilir. Ücretsiz izinde bir çeşit askı hali olup ücretsiz izin uygulaması neticesinde, işverene ait olması gereken işletme riski işçiye yüklenmiş olmaktadır. Çünkü
işveren işçileri işten çıkarma maliyetlerine katlanmak zorunda kalmaksızın
iş akitlerini askıya alma olanağını elde etmekte buna karşılık işçi hukuken
işsiz kalmadan fiilen işsizliğin sonuçlarına katlanmaktadır. Bu dönemde
işçi gelir güvencesinden ve sosyal haklarından yoksun kalmaktadır. Kısa
sureli çalışma koşulları (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2.
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madde) gerçekleşmediğinden kısa çalışma ödeneği ve işsiz sayılmadığı
(4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun, 47/e, 51.md.) için işsizlik ödeneği alamamaktadır. Yeni bir iş bulmanın güçlüğünü düşünerek istihdamda
kalmaya çalışan ve bu nedenle ücretsiz izin önerisini kabul eden işçiler
böylelikle işletme riskini yüklenmiş olurlar (Süzek, 2007, 124).
Ücretsiz iznin hukuki sebebi iki şekilde olabilmektedir. Birincisi, taraf iradeleri ile doğan ücretsiz izin halidir; diğeri ise tarafların karşılıklı iradelerine
bağlı kalmaksızın somut olgunun varlığı halinde işçiye ücretsiz izin kullanma imkanı veren yani işveren iradesine ihtiyaç duyulmayan kanundan doğan
ücretsiz izin halleridir. İki ücretsiz izin şekli arasındaki fark, irade beyanlarının niteliğinde kendini göstermektedir. Kanundan doğan ücretsiz izinler,
tek taraflı irade beyanı ile kullanılabilirken; iradi ücretsiz izinde, tarafların
karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarının olması gerekmektedir.
İş Kanunu’nda, mazeret izinleri; evlenme izni, ölüm izni, analık izni,
doğum yapan işçi için ücretsiz izin hakkı, süt izni, yol izni ve diğer izinler
olarak ifade edilmektedir. İşçinin Kanun’dan kaynaklanan mazeret izinlerinin bir kısmı, ücretsiz izin kapsamında değerlendirilerek ücretsiz iznin
sonuçlarına uygulanan hükümler, bu izinler bakımından da işlerlik kazanır. Başka bir deyişle, bu ücretsiz izin durumlarında da sözleşme askıdadır
(Bayındır, 2013, 5).
ÜCRETSIZ İZIN KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILEN DIĞER
ASKI HALLERI VE BAZI FIILI DURUMLAR
İş sözleşmesinin askıya alındığı hallerden birincisi grev ve lokavt halidir.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 67. maddesinde
de grev ve lokavt süresince iş sözleşmelerinin askıda olacağı belirtilmiştir.
Dolayısıyla, grev ve lokavt uygulamasında işçinin iş görme, işverenin ise
ücret ödeme borcu bulunmamaktadır.
İş sözleşmesinin kanun hükmü gereği askıya alındığı hallerden birisi de,
muvazzaf askerlik dışında silâhaltına alınma veya herhangi bir kanundan
doğan çalışma ödevini yerine getirmek amacıyla işçinin işyerinden ayrılmasıdır. İş Kanunu’nun 31. maddesinde, işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesinin iki ay süresince işveren tarafından feshedilemeyeceği belirtilmiştir. Bir yıldan fazla çalışması olan işçinin iş sözleşmesi, işçinin çalıştığı
her yıl için iki gün eklenmek suretiyle bulunacak toplam süre kadar askıda
olacak olup toplam süre doksan günü geçemeyecektir. Bir yıllık kıdem şarOCAK - ŞUBAT 2014
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tının oluşmasıyla birlikte, kanuni bir ödev ya da muvazzaf askerlik dışında
silâhaltına alınma sebebiyle işçi işyerinden ayrılırsa, iş sözleşmesi belirtilen bu süreler için askıdadır. Ancak silâhaltında geçen süreler, ücretsiz izin
olarak değerlendirilemez.
İşçinin herhangi bir sağlık sebebiyle işe devam edememesi halinde, işçinin işe devam edemediği sürede iş sözleşmesi askıdadır. İşçinin hastalığı
nedeniyle iş sözleşmesinin ne kadar süreyle askıda kalacağı ve bu nedenle
iş sözleşmesinin ne kadar süreyle feshedilemeyeceği de önemlidir.
İşçinin kendi kusuruyla yol açmadığı sağlık sebepleriyle işe devam edemediği sürelerde, iş sözleşmesinin işverence feshedilebilmesi için, İş Kanunu’nun
25/II maddesinde belirtildiği üzere, işçinin hastalık sebebiyle devamsızlığının, İş Kanunu’nda öngörülen ihbar sürelerine altı hafta daha eklenmesiyle
bulunacak süre kadar uzamış olması şarttır. Örneğin, kıdemi altı aya kadar
olan işçinin iş sözleşmesi iki haftalık ihbar süresine altı hafta daha eklenmesi
ile toplamda sekiz hafta beklendikten sonra feshedilebilecektir. İşçinin hastalığının oluşmasında işçinin kusuru varsa, İş Kanunu’nun 25/I maddesi uyarınca, işçinin devamsızlığının ardı ardına üç işgünü veya bir ay içinde beş işgünü
olması halinde, işveren iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak; ancak kıdem
tazminatını ödemek suretiyle feshedebilir(Bayındır, 2013, 8-9).
İş Kanunun 25.maddesinin III. bendinde işçiyi bir haftadan fazla süre
ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı nedenin(mücbir sebebin) ortaya çıkması
halinde işveren bir haftalık süreyi geçtikten sonra iş akdi haklı nedenle
fesih edilebilir. Burada bahsedilen zorlayıcı neden işyerinden kaynaklanmayan, işçinin çevresinden meydana gelen ve bu nedenle işçinin herhangi
bir kusuru olmaksızın geçici ifa imkansızlığı nedeniyle iş görme borcunu
yerine getirememekte ve iş akdi askıya alınmaktadır. Örneğin sel, kar, deprem gibi doğal olaylarla ulaşımın kesilmesi, salgın hastalık nedeniyle bölgenin dışına çıkışın yasaklanması İş Kanununun 25/III anlamında zorlayıcı
neden sayılır. Bu madde gereğince işverenin haklı nedenle fesih hakkının
doğumu için sadece bir zorlayıcı nedenin varlığı nedeni yeterli olmayıp,
bu nedene dayanan devamsızlığın ayrıca bir haftadan fazla sürmüş olması
gerekir. İşveren İş Kanununun 40. maddesine göre beklenmesi gereken bir
haftalık süre içinde iş akdi askıda bunduğu gibi, bu süreden sonra da işverence haklı nedenle fesih hakkı kullanılamazsa, ücret ödenmesi söz konusu
olmaksızın sözleşme askıda kalmaya devam eder (Süzek, 2011, 646).
İşçinin iş görme edimini yerine getirmeme hakkına meşru olarak sahip ol200
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duğu durumlardan biri de İş Kanunu’nun 34. maddesinde belirtildiği üzere,
mücbir bir neden olmadıkça işçinin ücretinin 20 gün geçmesine rağmen hala
ödenmemiş olmasıdır. Ancak bu durumda, işçinin asli edimini yani iş görme
borcunu kanundan doğan bir hak sebebiyle yerine getirmemesine karşın;
sözleşme askıya alınmamış olup tüm koşulları ile devam etmektedir. Yargıtay, 10.02.2005 tarihli bir kararında, davacı işçi, ücretinin ödeme gününden
itibaren 20 gün içinde ödenmemesi sebebiyle işgörme borcunu yerine getirmekten 60 gün süreyle kaçındığını ve çalışmadığı bu sürenin ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Yargıtay’ın ilgili kararında,
işçinin ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden
dışında ödenmemesi halinde, işçinin işgörme borcunu yerine getirmekten
kaçınabileceği; işten kaçındığı süre için ücret ödemesinin yapılması gerektiği yasa tasarısında düzenlendiği halde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki
görüşmeler sırasında bu düzenlemenin yasa metninden çıkarıldığı ve bu suretle yasama organı tarafından, boşta geçen bu süreler için ücret istenemeyeceğine dair iradesini açık olarak ortaya koyduğu belirtilmiştir.
Bu nedenle İş Kanunu’nun 34. maddesinin bu düzenlemesine göre işçinin iş
görme borcunu yerine getirmekten kaçındığı bu sürelerin ücretini işverenden
talep etmesi mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu gerekçelerle, Yargıtay tarafından ilgili mahkeme kararı bozulmuştur (Güzel, 123).
İşçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle işçinin iş görmekten kaçınması halinde ücrete hak kazanılamayacağına ilişkin Yargıtay görüşünün kabul
edilmesi durumunda, işveren ücretsiz izin teklifini kabul etmeyen işçilerine
ücretlerini ödemeyerek, onların iş görmekten kaçınmalarını sağlayarak fiilen
ücretsiz izin durumu söz konusu olabilecektir(Süzek, 2011, 335).
Bir diğer iş görmekten kaçınma hali de, işverenin işyerinde iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini almaması dolayısıyla işçinin iş görmekten kaçınması halidir. 6331 sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinde
belirtildiği üzere, işveren tarafından gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması durumunda işçinin iş görme edimini ifa etmeme hakkına sahip olduğu ve iş görmeksizin geçirilen süre bakımından ücreti ile
kanunlardan ve sözleşmelerden doğan diğer haklarının saklı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu husus, 4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükten kaldıran
83. maddesinde de yer almıştır
İşçinin, işverenin gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması
nedeniyle iş görmekten kaçındığı dönem için ücrete hak kazanıp da; mücOCAK - ŞUBAT 2014
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bir bir neden olmaksızın ücretinin 20 gün içinde ödenmemesi nedeniyle,
iş görmekten kaçındığı dönem için ücrete hak kazanmaması hakkaniyete
uygun değildir (Bayındır, 2013, 12). Bundan dolayı bizim ve diğer bazı
yazarlar ile birçok ülke hukukunda ve yargı kararlarında da benimsendiği
üzere, işçilerin hakkaniyet ölçünde çalışmadıkları makul sürelerinde ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Ayıca bu gibi durumlarda bu dönemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi yükümlülüğü kabul edilmezse, işverenlere
dolaylı olarak işverenlerin istedikleri zamanlarda ücretsiz izin uygulaması
imkanı sağlanmış olacaktır.
ÜCRETSIZ İZNI UYGULAMA KOŞULLARI
İş Kanunu’nun 22. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, işverenin ücretsiz izine çıkarma önerisi yazılı olarak yapılır. İşçi bu öneriyi altı işgünü içinde
kabul ederse iş akdi askıya alınmış olur. İşçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen öneri ise reddedilmiş sayılır. Başka bir
ifadeyle, Kanuna göre sözlü veya örtülü bir anlaşma geçerli sayılmaz. İş
Kanunu’nun 22. maddesi gereğince işçi yazılı olarak altı işgünü içersinde
kabul etmezse; işveren işçiyi ücretsiz izne çıkaramamaktadır.
İşçi ile işveren arasında ücretsiz izin süresi konusunda bir anlaşma olmuş; ancak askı süresinin sona ermesine rağmen işçi işe başlatılmamışsa iş
akdi işverence feshedilmiş sayılır.
İşçi bakımından ücretsiz izin talebi, çalışma koşulu değişikliği teşkil etmez.
İş sözleşmesi hukuka uygun bir sebeple askıdadır. İş Kanunu’na göre, çalışma
koşulu değişikliği usulü sadece işverenin değişiklik teklifleri için geçerlidir.
İşçinin değişiklik teklifleri için 22. madde hükümleri uygulanmaz.
İşveren işçinin ücretsiz izin teklifini kabul ederse, bu durumda ücretsiz
izin uygulaması doğrudan başlar. Bunun yanında, ispat kolaylığı nedeniyle
işverenin işçinin ücretsiz izin teklifini yazılı olarak istemesi yerinde olacaktır. Ücretsiz izin teklifi işçiden gelmişse, ücretsiz izinde geçen süreler
kıdemden sayılmamalı ve çalışılmış sürelerden değerlendirilmemelidir
(Bayındır, 2013 , 13-21).
HUKUKA AYKIRI OLARAK ÜCRETSIZ İZNE ÇIKARILMA
VE SONUÇLARI
İşverenin ücretsiz izin teklifini işçi kabul etmemişse ve edimini ifaya
hazırsa; fakat işveren bu edimi kabul etmezse, işveren bakımından alacak202
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lı temerrüdü oluşur. Temerrüdün söz konusu olabilmesi için işçinin ifaya
hazır olması yeterlidir. İşveren işyerine gelen işçilerini işyerine almazsa,
iş yapmaya hazır işçilerine iş vermemiş olacağından bu durum, İş Kanunu’nun 66. maddesi gereğince, işçinin işini yapmaksızın işi yapmaya hazır
beklediği durumlardan olduğu sonucuna varılarak işçi tüm ücret ve diğer
alacaklarına hak kazanmalıdır.
İşçinin hukuka aykırı bir ücretsiz izin uygulamasında, bu uygulamaya
katlanma zorunluluğu olmadığı gibi; işverenin tek yanlı ücretsiz izin uygulaması işçi açısından haklı nedenle fesih sebebidir. Ancak, işçinin iş sözleşmesini bu şekilde feshetmesi halinde, işçi iş sözleşmesini her ne kadar
haklı nedenle feshetse de ihbar tazminatından yararlanamayacağı gibi iş
güvencesinden de yararlanamayacaktır (Bayındır, 2013, 26).
ÜCRETSIZ İZNIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
İş sözleşmesinin ücretsiz izin uygulaması sebebiyle askıya alınması sonucu, iş sözleşmesi varlığını sürdürmekle beraber, tarafların bu sözleşmeden doğan temel borçları yani iş görme ve ücret ödeme borçları geçici bir
süre ertelenir. İş görme ve ücret ödeme birbirine bağlı borçlar olduğundan,
işçinin çalışmaması halinde ücret ödenmemesi doğal bir sonuçtur. Askı
halinde ücret ödeme borcunun kalkması, ücret ekleri için de geçerli bir
durum olmaktadır. Ücret ödenmemesi kuralı, emredici bir kural olmaması
nedeniyle tarafların anlaşması halinde toplu iş sözleşmeleri ya da iş sözleşmeleriyle ücret ödeneceği kararlaştırılabilir.
Kanunda bazı hallerde, iş sözleşmesi askıya alınmış olmasına rağmen ücret ödeneceği hükme bağlanmıştır. İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerinin III. bentlerinde
zorlayıcı nedenlerle iş akdinin askıya alınması halinde işçilere bir hafta süreyle
yarım ücret ödeneceği belirtilmiştir. Maktu aylık ücretli işçilere hasta, izinli veya
sair nedenlerle mazeretli oldukları hallerde de aylıkları tam olarak ödenir.
Ücretsiz izin sürecinde, temel borçlar dışında taraflar arasındaki iş akdi
devam ettiğinden, bu temel edimler dışında kalan işverenin işçiyi gözetme
ve işçinin sadakat borçları yürürlükte kalmayı sürdürür. İşçinin ücretsiz
izin sırasında sürekli bir iş bulup çalışmaya başlaması sadakat borcuna
aykırıdır. Sözleşmeyi usulsüz feshetmiş olacağından, ihbar ve kıdem tazminatı talep edemez. Buna karşılık, işçinin ücretsiz izin döneminde ve bu
süreyle sınırlı olmak üzere geçici olarak iş bulup çalışabilmesi mümkündür. İşçi ücretsiz izin döneminde, yasal hiçbir ödemeye hak kazanmadığına
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göre, bu dönem içinde kendi geçimini temin etmesi sadakat borcuna aykırılık teşkil etmez(Bayındır, 2013, 30).
ÜCRETSIZ İZIN SÜRELERININ KIDEME ETKISI
Mülga 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükte olan 14.maddesine göre; kıdem
tazminatı işçinin son ücreti üzerinden işe başladığı tarihten, iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında
ödenir. İşçiye ödenecek olan kıdem tazminatı süresinin hesabında, işçinin
fiilen çalışmış olduğu ya da kanunen çalışmış gibi sayıldığı sürelerin toplamı dikkate alınır. Bu nedenle kıdem tazminatı hesabına işçinin talebi üzerine kullandığı veya zorla rıza gösterdiği ücretsiz izin süreleri dahil edilmez.
Ücretsiz izin döneminde, ücret ödenmediği için sigorta primi de kesilemeyecektir. Bu da işçinin ücretsiz izin süresince, sosyal güvenlik açısından
kıdemini etkilemekte ve bu günlere ilişkin prim ödeme günü söz konusu
olmadığı için de işçinin emekliliğinde o kadar eksik günü söz konusu olacaktır (Süzek, 2011, 696).
SONUÇ
1475 sayılı İş Kanunu döneminde, işverenin ücretsiz izin teklifini işçinin
zımnen kabul etmesi mümkünken; 4857 sayılı İş Kanunu’nun getirmiş olduğu 22. madde gereğince bu durum mümkün değildir. Buna rağmen, çalışma
hayatında matbu olarak düzenlenen iş sözleşmelerinde ücretsiz iznin işverence istenildiği zaman uygulanabileceği ve işçinin de bu durumu peşinen
kabul edeceğine dair hükümlerin yer aldığı görülmektedir.
İş Kanunu’nun 22. maddesinin düzenlemesi ile birlikte işçinin, çalışma
koşullarındaki esaslı değişikliği kabul etmemesi halinde işveren ya bu değişiklikten vazgeçmek zorunda kalacak ya da değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başkaca bir geçerli nedeninin bulunduğunu
yazılı olarak bildirmek suretiyle iş akdini feshedebilecektir. Böylelikle işçi,
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. ila 21. madde hükümleri çerçevesinde dava
açabilecek olup kıdem tazminatının dışında ihbar tazminatı isteyebileceği
gibi işe iade davası hükümlerinden de yararlanma hakkına sahip olacaktır.
İşçinin, İş Kanunu’nun 17. ila 21. hükümlerinden yararlanabilmesi için iş
güvencesi kapsamında olması şarttır. Aksi takdirde, işçi bu hükümlere göre
dava açamaz.
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YAŞLILIK AYLIĞI KOŞULLARINI ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR
KAVRAM: FİİLİ HİZMET ZAMMI VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ
Murat ÖZDAMAR1
Erden ÇAKAR2
1. GIRIŞ
Sosyal güvenlik sistemlerinde itibari hizmet süresi ve fiili hizmet zammı
gibi uygulamalara, vücudu yıpratıcı, dolayısıyla çalışma gücünü ve hayat
süresini azaltıcı işlerde çeşitli tehlikelere açık olarak çalışanlar için yer
verilmektedir. Diğer bir anlatımla bazı işlerde çalışanların fikren ve/veya
bedenen ağır ve yıpratıcı bir iş yaptıkları uygulamada tartışmaya meydan
vermeyecek şekilde kabul görmüş bir gerçekliktir. Bu gerçeklikten hareketle ağır ve yıpratıcı işleri yapanların daha kolay şartlarla emekli olmalarını sağlayacak düzenlemelere sosyal güvenlik mevzuatı içinde yer verilmiştir. Mevzuattaki düzenlemeler ışığında bakıldığında, hizmet akdi ile
çalışan sigortalıların (4/a’lıların) çalışmış oldukları sürelerde “fiili hizmet
süresi” veya “fiili hizmet zammı”na tabi hizmetlerinin olması emeklilik
şartlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
Nitekim ilk defa 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olup 4/a kapsamından yaşlılık aylığına hak kazanacak sigortalıların yaşlılık aylığı şartları,
506 sayılı Kanunun (506 sayılı yasa, 1964) geçici 81. maddesine göre belirlenmektedir. Yine kanunun ilgili maddesine göre, yaşlılık aylığı şartları
sigortalının 23/05/2002 tarihindeki sigortalılık süresine göre belirlenmektedir. Bu nedenle sigortalının 23/05/2002 tarihi öncesine ait ”itibari hizmet
süresi” ve “fiili hizmet zammı” bulunması halinde normal çalışanlara göre
emeklilik şartlarında (yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarında) müspet yönde3 değişiklik olabilmektedir.
Diğer taraftan, sigortalının itibari hizmet süresinin 3600 günden fazla olması ya da itibari hizmet süresi 3600 günden az olmasına karşın itibari hiz1 İstanbul SGK İl Müdür Yrd.
2 Bursa SGK, Sosyal Güvenlik Denetmeni
3 Şöyle ki; 23/05/2002 tarihine göre sigortalılık süresi, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen tarih ile 23/05/2002 tarihi arasında geçen süre olarak hesaplanmaktadır. Sigortalının 23/05/2002
tarihi öncesine ait fiili hizmet zammı ve/veya itibari hizmet süresinin bulunması durumunda bu süreler
sigortalılık süresine ilave edildiğinden 23/05/2002 tarihi itibariyle sigortalılık süresi artmış olacaktır.
Buna bağlı olarak da yaşlılık aylığı bağlanırken aranana yaş ve prim ödeme gün sayısı aynı durumda
olup fiili hizmet zammı ve/veya itibari hizmet süresine tabi çalışması olmayan sigortalıya göre müspet
yönde farklı olacaktır.
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met süresi verilmesine esas işin/işyerinin 5510 sayılı Kanun’da (5510 sayılı
yasa, 2006) fiili hizmet zammının düzenlendiği 40. maddede yer almaması
halinde emeklilik şartları arasında yer alan yaştan indirim yapılmasına neden olacaktır. Bu durumda itibari hizmet süresi ve fiili hizmet zammının etki
ve önemini daha da artırmaktadır. Tamda bu noktada makale içinde sigortalının fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresinin bulunması halinde 4/a
kapsamına göre yaşlılık aylığı şartlarının hangi esaslara göre belirlendiği
değerlendirilerek konuya açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır.
2. YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINI ETKILEYEN TEMEL FAKTÖR
İlk defa 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için yaşlılık aylığı bağlanmasını etkileyen temel faktör sigortalılık süresidir. Çünkü yaşlılık aylığı bağlanmasında aranan yaş ve prim ödeme gün
sayısı belirlenirken 23/05/2002 tarihi milat olarak alınmakta ve bu tarihten
geriye doğru var olan sigortalılık süresine bakılmaktadır. Belirtmeliyiz ki,
kademeli geçişin getirildiği 08/09/1999 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile
sigortalılık süresi 18 yıl veya daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi
23 yıl veya daha fazla olan erkekler hakkında, eski hükümler uygulanmaktadır (Mülga 506, geçici m. 81/A).
Daha anlaşılır bir anlatımla Mülga 506 sayılı Kanunun geçici maddesindeki bu düzenleme nedeniyle 08/09/1999 tarihi itibariyle 18 yıl sigortalılık süresi bulunan diğer bir ifade ile fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi bulunmayan, ilk defa sigortalı olduğu tarih 08/09/1981 tarihi ve
öncesi olan kadın sigortalılar, 20 yıl sigortalılık süresi ile 5000 gün prim
ödemek koşulunu sağladıklarında yaşa tabi olmaksızın14 ya da 3600 gün
prim ödemek koşulunu sağladıklarında 50 yaşında yaşlılık aylığına hak
kazanmaktadır. Erkek sigortalılar açısından ise 08/09/1999 tarihi itibariyle
23 yıl sigortalılık süresi doldurulmuş ise başka bir anlatımla fiili hizmet
zammı ve itibari hizmet süresi bulunmayan ve ilk defa sigortalı olduğu tarih 08/09/1976 tarihi öncesi olan erkek sigortalılar, 25 yıl sigortalılık süresi
ile 5000 gün prim ödemek koşulunu sağladıklarında yaşa tabi olmaksızın
yada 3600 gün prim ödeme koşulunu yerine getirerek 55 yaşını tamamla41 01/04/1981 ila 08/09/1981 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar sigortalılık süresinin 18 yaşında
başlayacağı kuralı gereği 38 yaşında yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 18 yaşından küçük iken sigortalı
olan ve kademeli yaş şartından etkilenen tek gurup ilk defa 01/04/1981 ila 08/09/1981 tarihleri arasında
sigortalı olan kadınlardır. Her ne kadar bu guruba girenlerin yaş şartına tabi olmayacağı öngörülmüş
olsa da örtülü olarak 38 yaş şartına tabi olacaklardır. Bkz, Mülga 506, m.60/G.
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yınca yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaktadır.
Ancak, ilk defa 08/09/1981 ila 08/09/1999 tarihleri arasında sigortalı olan
kadınlar ve ilk defa 08/09/1976 ila 08/09/1999 tarihleri arasında sigortalı
olan erkekler, yaşlılık aylığı açısından 23/05/2002 tarihine göre belirlenen
sigortalılık sürelerine göre kademeli olarak artan yaş ve prim gün sayısına göre aylığa hak kazanırlar (Mülga 506, geçici m.81/B). Burada sırası
gelmişken özellikle belirtmeliyiz ki, sosyal sigortalarda emekliliği anlatan
hemen hemen her kaynakta yer alan kademeli emeklilik tablosu aslında
Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 81/B maddesindeki metinden yararlanılarak metnin tabloya dönüştürülmüş halidir (Tablolar için bkz. Kurt ve
ötekiler, 2013, 171:179). Dolayısıyla sigortalılık süresini etkileyen/arttıran
fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi bulunan sigortalılar bakımından
yaşlılık aylığı şartları belirlenirken bahsini ettiğimiz bu tablolardan yararlanılarak sonuca gidilmesi çoğu kere hatalı öngörüde bulunmaya neden
olacaktır (Göktaş ve Özdamar, 2014, 176).
A. FIILI HIZMET ZAMMINA HAK KAZANMIŞ OLAN
SIGORTALILARIN BU HIZMETLERININ EMEKLILIK YAŞINA ETKISI
Burada konuya açıklık getirmeden önce belirtmeliyiz ki, 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce “fiili hizmet zammı”ndan sadece 5434 sayılı
Kanuna tabi çalışan bazı devlet memurları yararlanabilmekteydi. Bu kapsama girenler de genellikle polis, subay, yedek subay, ast subay, uzman onbaşı, uzman çavuş v.b. hizmeti ifa eden kamu görevlileridir. “İtibari hizmet
süresi” ise ağırlıklı olarak 506 sayılı Kanun kapsamında çalışanlar hakkında
uygulanırken, bazı devlet memurlarına fiili hizmet zammının yanı sıra itibari
hizmet süreside verilmekteydi. 5510 sayılı Kanunun geneli itibariyle yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayı başı itibariyle ise “itibari hizmet süresi” uygulamasına son verilmiş, 4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalılar için kanunun 40.
maddesinde fiili hizmet zammı düzenlenmiştir. Hali hazırda ilk defa 5510
sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayanlar için yaşlılık aylığı bağlanması söz konusu olmadığından bu çalışma içinde 5510 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme üzerinde durulmayacaktır.
5434 sayılı Kanunun 32. maddesine göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilgili madde de sayılan işlerde görev yapanların hizmetlerine
yine ilgili maddede belirtilen süreler kadar fiili hizmet zammı eklenir. Daha
anlaşılır bir anlatımla 5434 sayılı Kanunun 32. maddesinde sayılan işleri
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yapanlara bu işlerin karşılığında belirtilen süreler kadar fiili hizmet zammı
verilir ve bu fiili hizmet zamları yaşlılık aylığının hesabında fiilen çalışılmış gibi hizmet süresi olarak dikkate alınır. Böylesi bir görevde bulunmak,
emekli sandığı ile ilişkilendirilmeyi diğer bir ifade ile prim ödemeyi gerektirdiği gibi görevde bulunan sigortalılara prim/kesenek ödenen sürelerin
dörtte biri oranında fiili hizmet zammı da kazandırmaktadır. Dolayısıyla
da bu nitelikteki görevlerin 23/05/2002 tarihi öncesinde yapılmış olması
23/05/2002 tarihi itibariyle sigortalılık süresini artıracağından yaşlılık aylığı için aranan prim gün sayısı ve yaş şartlarını da olumlu yönde değiştirecektir. İlk defa 4/a kapsamında sigortalı olunan tarihin bu görevleri ifa
etmeye başlamadan önce veya sonra olması ise sonucu değiştirmeyecektir.
Dolayısıyla yaşlılık aylığı şartlarını belirleyen/değiştiren unsur fiili hizmet
zammı alınmasına esas görevin 23/05/2002 tarihinden önce yapılmış olmasıdır (Göktaş ve Özdamar, 2014, 177).
Konunun daha iyi anlaşılması adına örneklendirilerek açıklanması yararlı
olacaktır. Örneğin; İlk defa 22/02/1990 tarihinde sigortalı olan ve 108/1994
ila 31/07/1995 tarihleri arasında askeri kıtada yeden subaylık görevinde bulunan sigortalının yaşlılık aylığı şartları belirlenirken önce 23/05/2002 tarihine göre sigortalılık süresi belirlenir. Buna göre askerlik nedeniyle verilen
3 aylık fiili hizmet süresi dikkate alınmadığında 23/05/2002 tarihine göre
sigortalılık süresi 12 yıl 3 ay 1 gündür. Bu şartlarda sigortalı yaşlılık aylığı
bağlanması için 52 yaş ve 5525 güne tabi olur. Ancak 3 aylık fiili hizmet
zammı da hizmet süresine eklendiğinde bu sefer sigortalılık süresi 12 yıl
6 ay 1 gün olur ve bu durumda yaşlılık aylığı bağlanması için doldurması
gereken yaş 51, prim gün sayısı ise 5450 olur15 (Mülga 506, geçici m.81/B-ı).
Diğer bir örneğimiz ise şu şekilde olsun. Sigortalı çalışması olmayan bir
kişinin askerliğini yukarıdaki örnekte olduğu gibi 1/08/1994 tarihinde yedek
subaylığa naspedilerek 1/08/1994 ila 31/07/1995 tarihleri için Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından ilgili kişi adına emekli sandığına kesenek ödendiğini varsayalım. Bu kişi 23/05/2002 tarihi itibariyle 4/a’lı olarak hiç çalışmamış olsun. Bu durumda yine yukarıdaki örnekte olduğu gibi öncelikli
51 23/05/2002 tarihi öncesi fiili hizmet zammı bulunan sigortalıların emeklilik şartları tablo yardımıyla (pratik yoldan) belirlenmek istenirse ilk defa sigortalı olunan tarih farazi olarak fiili hizmet zammı
kadar geriye çekildikten sonra tabloya bakılabilir. Örneğimizden hareket edersek sigortalılık başlangıç
tarihi olan 15/01/1990 tarihinden geriye 3 ay gidildiğinde 15/10/1989 tarihine gidilir ve başlangıç
sanki bu tarihmiş gibi tabloya bakılarak yaş ve prim gün sayısı bulunur. Bu yöntem bir günlük hataya
neden olabildiğinden özellikle farazi olarak belirlenen tarihin kritik eşikler olan 23 Mayıs ve 23 Kasım
tarihlerine denk gelmesi durumunda bu tarihlere bir gün eklenerek başlangıç tarihleri 24 Mayıs ve 24
Kasım olarak varsayılmalıdır.
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olarak 23/05/2002 tarihine göre fiili hizmet olmaksızın sigortalılık süresi
(23/05/2002-1/08/1994 arası) 7 yıl 9 ay 22 gündür. Fiili hizmet süresi hizmet
süresine eklenmemiş olsa bu kişi yaşlılık aylığı bakımından 25 yıl sigortalılık süresinin yanı sıra 55 yaş 5750 güne tabi olacaktı. Ancak sigortalılık
süresine yedek subaylığı nedeniyle hak ettiği 3 aylık fiili hizmet zammı eklendiğinde bu sefer 23/05/2002 tarihine göre sigortalılık süresi 8 yıl - ay 22
gün olarak hesaplanacak ve yaşlılık aylığı bağlanması için 25 yıl, 54 yaş ve
5600 gün şartlarına tabi olacaktır (Mülga 506, geçici m. 81/B-m).
Burada belirtmeliyiz ki verilen örneklere bakılarak fiili hizmet zammının
her koşulda emeklilik şartlarını değiştirdiği sonucuna varılmamalıdır. Zira,
sadece ilk defa sigortalı olunan tarihten fiili hizmet zammı süresi kadar geriye gidilince bir önceki kademeye tabi olacak olan sigortalıların emeklilik şartları değişebilmektedir. Dolayısıyla ilk örneğimizdeki sigortalının ilk
defa sigortalı olduğu tarih 22/02/1990 tarihinden sonra olsa idi yada diğer
örneğimizdeki sigortalının emekli keseneği ödendiği tarih 22/08/1994 tarihi
sonrası olsa idi sırf fiili hizmet zammı eklendi diye emeklilik şartlarında bir
değişiklik meydana gelmesi söz konusu olmayacaktı.
Belirtilmesi gereken diğer bir husus ise fiili hizmet zammı aynı zamanda
prim gün sayısını da artırdığından yaşlılık aylığı hesabına esas aylık bağlama oranını da yükselmektedir. Buda sigortalının yaşlılık aylığı miktarını artırıcı bir etkiye yol açabilmektedir. Dolayısıyla fiili hizmet zammının sadece
emeklilik şartlarına değil aynı zaman da yaşlılık aylığı miktarında da olumlu
etkisi olduğunu söyleyebiliriz (Göktaş ve Özdamar, 2014, 177).
B. İTIBARI HIZMET SÜRESINE HAK KAZANMIŞ OLAN
SIGORTALILARIN BU SÜRELERININ EMEKLIK YAŞINA ETKISI
Daha öncede ifade ettiğimiz gibi itibari hizmet süresinden Mülga 506
sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanlardan belli işi yapanlar veya belirli işyerlerinde çalışanlar yararlanmaktaydı. Bu bağlamda itibari hizmet
süresi uygulaması 506 sayılı Kanunun mülga Ek 5. maddesinde düzenlenmiştir. Ek 5. madde hükmüne göre, maddede belirtilen işyerlerinde/mesleklerde çalışanların sigortalılık süreleri, maddede belirtilen süreler kadar
artırılmaktadır. Ancak bu kapsamdaki işlerde en az 3600 gün prim ödemesi
bulunan kişiler itibari hizmet süresinin yaştan yapılacak indirim hükümlerinden yararlanabilecektir (Mülga 506, Ek m.6). Emeklilik yaşından yapılacak olan indirim ise 5 yıl ile sınırlıdır (506, Ek M.39).
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İtibari hizmet süresi, fiili hizmet zammında olduğu gibi prim gün sayısını artırmaz16. Ancak sigortalılık süresini artırdığı ve bu kapsamda 3600 günden fazla
çalışılması halinde emeklilik yaşından indirim yapılması etkisine sahip olduğu
için sigortalı daha erken yaşta emekli olabilmektedir. 506 sayılı Kanunun Ek
5. maddesinde düzenlenen işlerin 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde yer
almaması halinde (örneğin; basın kartı bulunmayan ve Basın İş Kanununa tabi
olan sigortalılar) yaştan indirim için 3600 gün prim ödeme şartı aranmayacaktır (Kuruca ve Özdamar, 2013, 104).
Örneğin; ilk defa 20/03/1990 tarihinde sigortalı olan kişinin 23/05/2002
tarihine kadar 2400 gün 1 Ekim 2008 tarihine kadar 4200 gün Basın İş
Kanunu kapsamında çalışması bulunduğu için 506 sayılı Kanunun, Ek 5.
maddesi kapsamında prim ödemesi bulunmaktadır. Sigortalının yaşlılık
aylığı şartları belirlenirken önce 23/05/2002 tarihine göre sigortalılık süresi belirlenir. Buna göre sigortalılık süresi 12 yıl 2 ay 3 güne ilave 1 yıl
8 ay itibari hizmet süresi dahil edilerek 13 yıl 10 ay 3 gün olarak bulunur.
Buna göre emeklilik şartı 25 yıl sigortalılık süresi 51 yaş 5450 gün olarak
belirlenir (Mülga 506, geçici m,81/B-h)27 . Ayrıca sigortalının toplam itibari
hizmet süresinin dörtte biri olan 1200 günlük süre hem 25 yıl sigortalılık
süresi hem de emeklilik yaşından indirileceğinden sigortalı en az ilk defa
sigortalı olduğu tarihin üzerinde 21 yıl 8 ay geçmek koşuluyla doğum tarihinin üzerinden 47 yıl 8 ay geçmesi koşuluyla yaşlılık aylığına hak kazanabilecektir. Dikkat edilecek olursa, ilgili sigortalının 506 sayılı Kanunun Ek
5. maddesi kapsamına sebep olan Basın İş Kanunu kapsamında çalışması
olmasa idi 23/05/2002 tarihi itibariyle sigortalılık süresi 12 yıl 2 ay 3 gün
olacağından emeklilik şartları da 25 yıl sigortalılık süresi 52 yaş ve 5525
gün olarak belirlenecekti (Göktaş ve Özdamar, 2014, 179).
C. FIILI HIZMET ZAMMI VE İTIBARI HIZMET SÜRESININ
BAĞ-KUR ŞARTLARINDAN EMEKLILIĞE ETKISI
İtibari hizmet süresi, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sürelerde işçi olarak
bir işveren yanında 506 sayılı Kanunun Ek-5. Maddesinde yer verilen
61 İstisna olarak yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak çalışanların toplam bu işlerde en az
1800 gün çalışmış olmaları şartıyla, prim günleri ¼ oranında artırılır
27 23/05/ 2002 tarihi öncesi fiili hizmet zammı bulunan sigortalıların emeklilik şartları tablo yardımıyla (pratik yoldan) belirlenecek ise ilk defa sigortalı olunan tarih farazi olarak fiili hizmet zammı kadar
geriye çekildikten sonra tabloya bakılabilir. Bu yöntemin bir günlük hataya neden olabileceği dikkate
alınarak farazi belirlenen tarih kritik eşikler olan 23 Mayıs ve 23 Kasım tarihlerine denk geliyor ise bu
tarihlere bir gün eklenmeli ve tarihler 24 Mayıs ve 24 Kasım olarak varsayılmalıdır.
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yıpratıcı işlerde çalışan işçiler için uygulanmakta olan düzenlemedir. İtibari
hizmet süresi sigortalılık süresini artırmasına rağmen sigortalıya prim gün
sayısı kazandırmadığı için Bağ-Kur şartlarından emekli olacak kişiler için
itibari hizmet süresinin emeklilik şartlarına etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla
çok uzun bir süre itibari hizmet süresine tabi çalışılsa dahi kişi Bağ-Kur
şartlarından emekli olacaksa bu süreler anlamlı olmayacaktır.
Fiili hizmet zammı sigortalının fiili prim gün sayısına ilave olarak prim
gün sayısı eklediği için Bağ-Kur şartlarından emekli olacak kişiler açısından hem prim gün sayısı artışına bağlı olarak emekli maaş miktarı artacak
hem de fiili hizmet zammı sürelerinin 1/6/2002 tarihinden önceki bir sürede bulunması halinde kişinin 1/6/2002 tarihi itibariyle prim gün sayısı
artacağından daha erken yaşta emekli olması mümkün olacaktır.
Örneğin; 1/1/1990 ila 31/12/1997 tarihleri arasında 8 yıl polislik hizmet
bulunan kişi daha sonra istifa etmiş ve 20/1/1998 ila 31/1/2013 tarihleri arasında Bağ-Kur sigortalısı olmuştur. İlgili kişinin 1/6/2002 tarihi itibariyle
emekli sandığı hizmeti 8 yıl, fiili hizmet zammı 2 yıl, Bağ-Kur hizmeti 4 yıl
4 ay 11 gün olmak üzere toplam hizmeti 14 yıl 4 ay 11 gündür. Bu durumda
emekli olması için 25 tam yıl prim ödemesi ve 50 yaşı tamamlaması gerekmektedir. Sigortalının prim ödemesi, emekli sandığı hizmeti 8 yıl, fiili hizmet zammı 2 yıl, Bağ-Kur hizmeti 15 yıl 11 gün olmak üzere toplamda 25
yıl 11 gün olduğundan 50 yaşını tamamlayınca emekli olabilecektir. Örnekteki sigortalının 8 yıl polislik hizmetine bağlı olarak 2 yıl fiili hizmet zammı
olmasa idi 25 yıl prim ödeme ve 52 yaş şartına tabi olacaktı. Örnekteki sigortalı fiili hizmet zammı ile 2 yıl daha erken emekli olabildiği gibi fiilen 25
yılı tamamlamamasına rağmen fiili hizmet zammı uygulaması sonucu 25 yıl
hizmeti de tamamlamış sayılmaktadır.
3. SONUÇ
Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere ilk defa 08/09/1999 tarihinden önce
sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için yaşlılık aylığı şartları Mülga 506
sayılı Kanunun geçici 81. maddesine göre belirlenmektedir. Yine ilk defa
08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma
koşullarının belirlenmesinde ilk defa sigortalı olunan tarihin büyük önemi
vardır. Bir anlamda yaşlılık aylığı şartlarını belirleyen temel unsur sigortalının 23/05/2002 tarihine göre sigortalılık süresidir. Bu anlamda “itibari hizmet süresi” veya “fiili hizmet zammı” uygulaması sigortalıların 23/05/2002
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tarihi itibariyle sigortalılık süreleri arttığından buna bağlı olarak yaşlılık aylığı şartları da olumlu yönde değişebilmektedir.
Burada daha öncede üzerinde durduğumuz bir hususun yinelenmesinde yarar olduğu düşüncesindeyiz. Şöyle ki, esas itibariyle hemen hemen
herkesin kullanmakta olduğu kademeli emeklilik tabloları kademeli artan
emeklilik şartlarının düzenlenmiş olduğu 506 sayılı Kanunun geçici 81/B.
maddesindeki metnin tabloya dönüştürülmüş halidir. Ancak sigortalılık süresini arttıracak olan itibari hizmet süresi ve/veya fiili hizmet zammı bulunan sigortalıların emeklilik şartlarının, ilgili tablo yardımıyla belirlenmesi
hatalı sonuçlara varılmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle yapılacak
hesaplamanın, 23/05/2002 tarihine göre tespit edilecek olan sigortalılık
süresinin (fiili hizmet+itibari hizmet+fiili hizmet zammı toplamı) 506 sayılı Kanunun geçici 81/B. maddesine yansıtılması yöntemiyle belirlenmesi
daha sağlıklı bir sonuca varmak için yararlı olacaktır.
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KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR
VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?
Mehmet KARAKOÇ1
1. GIRIŞ
5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla ilgili düzenlemeler, prime esas kazançlarla
ilgili düzenlemeleri 506 sayılı kanunda olduğundan daha karmaşık hale
getirmiştir. 5510 sayılı kanunla esas olarak sigortalının her türlü kazancından prim kesilmesi amaçlanmıştır. Kanunun ilgili maddesinin sistematiğine uygun olarak prime esas kazançlar sigortalı gruplarına göre ayrı ayrı
belirlenmiştir (Alper,2013,150).
Esasen sigortalıya yapılan tüm ödemeler prime esas kazanca dahil olmaktadır. Bununla birlikte sigortalının tüm kazançları prim kesintisine tabi
değildir hangi kazançlardan prim kesileceği hangi kazançlardan kısmı olarak prim kesileceği 5510 sayılı Kanun’ un 80 inci maddesinde belirlenmiştir(Tuncay/Ekmekçi,2012,147).
Makalemizde kısmen prime esas kazanca dahil edilecek olan kazançlar
ve bu kazançların SGK’ ya bildirimi hususunda açıklama yapılacaktır.
2. PRIM KESINTISINDEN KISMEN MUAF OLAN KAZANÇLAR
4/a kapsamında sigortalıların prime esas kazançları 5510 sayılı Kanunun
prime esas kazançlar başlıklı 80 inci maddesinde belirtilmiştir. Maddeye göre
sigortalıların her ay için hak ettikleri ücretlerle, prim, ikramiye ve benzeri istihkaklardan ay içinde yapılan ödemelerin ayrıca idare ve yargı mercilerince
verilen kararlar uyarınca yapılan diğer ödemelerin brüt toplamının sigorta
primine tabi tutulması gerekmektedir (Kurt,2008,159). Yine 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde bazı kazanç türlerinin sadece belirli bir miktarı
aşan kısmı prim kesintisine tabi tutulurken bazı kazanç türleri ise tamamen
prim kesintisinin dışında tutulduğu belirtilmiştir(Tuncay/Ekmekçi,151).
Maddeye göre ayni yardımlar, ölüm, doğum, evlenme yardımları, görev
yollukları, seyyar görev tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı
mahiyetindeki toplu ödemeler, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile
Kurumca tutarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk, ve aile zam1
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ları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30 unu
geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları
tutarları prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır. Yine aynı maddenin devamında, sayılan ödemeler dışında her ne ad altında olursa olsun sigortalıya yapılacak ödemelerin prime esas kazanç sayılacağı, ayni yardım yerine
geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağı
ve diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve
istisnaların 5510 sayılı Kanunun uygulanması bakımından dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.
Yemek, çocuk ve aile zamlarının kısmen prime esas kazançların hesabında
muaf tutulması ile uygulama ilk defa 4958 sayılı Kanunla 01.01.2004 tarihinden sonra uygulanmak üzere sosyal sigorta hukukumuza girmiştir (Alper, 151). Yemek çocuk ve aile zammı adı altında yapılan ödemeler belirli
bir miktarı aştığı takdirde, aşan kısım prim kesintisine tabi tutulmaktadır.
1-Yemek Yardımları (paraları)
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin (işyerinde veya
müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla) fiilen çalışılan
gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek
gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların
tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.
Buna göre sigortalılara yemek yardımı adı altında yapılan ödemelerden
prime esas kazanca dahil edilmesi gereken tutar: Brüt Günlük Asgari Ücret
X % 6 X (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün
Sayısı = İstisna Tutarı,
Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
Konuyu örneklendirmek gerekir ise; 2014/Nisan ayında aylık brüt ücreti
2.800,00 TL olan A sigortalısına brüt ücreti yanında 200 TL (nakit olarak)
yemek parası verilmesi durumunda ve sigortalının Nisan ayında 25 gün
fiilen işyerinde çalıştığı varsayıldığında yemek parası adı altında yapılan
ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek olan tutar,
Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı
35,70 TL X %6 X 25 = 53,50 TL (istisna tutarı)
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200 TL – 53,50 TL = 146,50 TL prime esas kazanca dahil edilecek tutar
olup, kalan 53,50 TL prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma
veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılında) gerek işyerinde,
gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi durumunda, işverenlerce bu firma
veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir (Şakar, 2009,158).
2-Çocuk Zammı (Yardımı)
Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının
olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış
olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli
ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya
da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim
görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan
çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı adı
altında yapılan ödemelerin, çocuk başına aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır(Kızılray, 2009, 224).
Buna göre; çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas
kazanca dahil edilecek tutar;
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) =
İstisna Tutarı,
Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı, formülü ile hesaplanacaktır.
Konuya ilişkin örnek vermek gerekir ise; 2014/Nisan ayında aylık brüt
ücreti 2.800,00 TL olan ve 4 çocuk sahibi A sigortalısına brüt ücreti yanında çocuk parası olarak 100 TL verilmesi durumunda sigortalı A’ nın prime
esas kazancına dahil edilecek tutar;
1.071,00 X %2 X 2 = 42,84 TL istisna tutarı olup
100 TL- 42,84 TL = 57,16 TL prime esas kazanca dahil edilecek olan
çocuk zammı miktarı olacaktır.
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3-Aile Zammı (Yardımı)
Sigortalılara aile yardımı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının
hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı
üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı
olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir ya da aylık
almaması durumunda, aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutar aylık
prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Aile zammı ödemesinin prime esas kazançların hesabında dikkate alınmaması için sigortalının eşinin sigortalı olmaması veya gelir veya aylık almaması gerekmektedir. Bu özelliği taşımayan eşler için yapılan ödemelerde
istisna söz konusu olmayacaktır. Bununla birlikte, aile zammı ödemelerinde
eş kavramından, aralarında resmi evlilik bağı olmak şartıyla, sigortalı erkek
ise karısı, kadın ise kocası faydalanacaktır (Alper, 2008, 169).
Buna göre aile yardımı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı,
Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı formülü ile hesaplanacaktır.
Az önce verdiğimiz örneğe dönecek olursak 2014/Nisan ayında brüt ücreti 2.800,00 TL olan A sigortalısına 300 TL aile yardımı verilmiş olması
durumunda sigortalı A ya yapılmış olan 300 TL’ lik ödemeden; 1071,00 TL
X %10 = 107,10 TL istisna tutarı olup geri kalan 192,90 TL prime dahil
edilecek olan aile yardımı miktarı olacaktır.
4- İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına
ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve
Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları
5510 Sayılı Kanun’ un 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde,
“işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel
emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları,
prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır.
Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik
katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari
ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek,
kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.
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Belirtmemiz gerekir ki Kanunda açıkça sadece özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payından söz edildiği için söz konusu
katkılar dışındaki diğer katkılardan, örneğin hayat sigortası gibi ödemelerden
prim alınması gerekmektedir (Güzel/Okur/Caniklioğlu,2012,295).
Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında
işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,
Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve
Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
2014/Nisan ayı için brüt kazancı 2.800,00 TL olan A sigortalısına işveren
tarafından 2014/Nisan ayı için brüt 300,00 TL özel sağlık sigortası primi
ve brüt 200,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği varsayalım. 2014
yılının ilk devresine ait asgari ücret 1.071,00 TL olduğundan 1.071,00 X
%30 = 321,30 TL prime dahil edilmeyecek tutar olacaktır.
İşverence, işçisine 300,00 TL özel sağlık sigortası ve 200,00 TL bireysel
emeklilik katkı payı ödendiğinden toplam ödeme miktarı 500,00 TL olmaktadır. Buna göre; 2014/ Nisan ayı için 500,00 TL- 321,30 TL = 178,70
TL lik ödeme prime esas kazanca dahil edilecektir.
Önemle belirtilmesi gerekmektedir ki, Kanun’ un 82 inci maddesinde belirtilmiş olan prime esas kazanç üst sınır uygulaması bu ödemelerin prime
esas kazanca eklenmesi durumunda da geçerliliğini korumaktadır. Buna
göre işverence sigortalıya ödenen özel sağlık sigortası primi ve bireysel
emeklilik katkı payının prime esas kazanca dahil edilmesi gereken kısmının
prime esas kazanç üst sınırını aşması durumunda adı geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı sigortalının takip eden iki aydaki
prime esas kazancına üst sınırı aşmamak şartı ile dahil edilecektir.
İşverence sigortalı adına bu ödemelerden sadece birinin yapılmış olması durumunda yani sadece özel sağlık sigortası primi ya da sadece bireysel emeklilik
katkı payı ödenmesi durumunda yapılan ödeme % 30’ luk prime esas kazanca
dahil edilmeyecek kazançtan düşülmek yolu ile Kuruma bildirilecektir.
3. SONUÇ
5510 sayılı kanun ile esasen işveren tarafından sigortalıya yapılan ödemelerin tamamının prime esas kazanca dahil edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte kanun koyucu işverenler tarafından sigortalılara yapılan bazı
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ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmemesini bazı ödemelerden de
kısmen prim kesilmesi yöntemini belirlemiştir. Kanun ile Kurumca tutarları yıllar itibariyle belirlenecek olan yemek, çocuk ve aile zamları ve işverenler tarafından sigortalılar için ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin
%30’ unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı
payları prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacaktır.
Buna göre işverenler tarafından sigortalılara ödenen; yemek bedeli için
%6, çocuk zammı için her bir çocuk için % 2 olmak üzere ve en fazla 2
çocuk için % 4 ve de aile zammı içinde %10 olmak üzere istisna hakkı
tanınmıştır. Kısaca işverenler tarafından sigortalılara yapılacak olan ve bu
tutarları aşan kısımlar prime esas kazanca dahil edilecektir.
2014 yılının ilk yarısına göre yemek parası için günlük 2,14 TL yi, çocuk
zammı için (her bir çocuk için) aylık 21,42 TL’ yi, aile zammı için aylık
107,10 TL’ yi ve özel sağlık sigortası primi ya da sadece bireysel emeklilik katkı payı ödenmesi için aylık 321,30 TL yi aşan ödemeler prime esas
kazanca dahil edilecektir.
Yemek, aile ve çocuk zamlarının işveren tarafından sigortalılara yıllık
olarak bir defada ödenmesi durumunda ödemenin yapıldığı tarihteki asgari
ücret esas alınmak şartıyla söz konusu istisna tutarları yıllık olarak hesaplanacak istisna miktarını aşan tutarlar, ödemenin yapıldığı tarihteki prime
esas kazançlar hesabına dahil edilecektir.
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ÖNEM L İ D U Y U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde
gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp
yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün
olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak
gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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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.
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Her yazı en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlar da hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme formunu doldurup Editöre gönderir. Editör de gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir.
Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde
yayımlanamaz:
• Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
• Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer alır.
Öz yazının amacı, hedefleri, kapsamı, bulguları ve sonucu konusunda 100-200
sözcükten oluşur.
• Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin
Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
• İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler, 		
İngilizce olarak belirtilir.
• Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı 		
bölüm de bulunacaktır..
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce 		
öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde 		
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
2. TELİF HAKKI
Mali Çözüm Dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı iççin bir telif hakkı
ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250 YTL, değerlendirme
yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı net 150 YTL ödenecektir.
3.

KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ

Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
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