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SUNUŞ
Dünyamız, özellikle de bölgemiz çok uzun bir süredir barışa özlem duyuyor.
Buna karşın, anlaması da anlamlandırılması da zor insanlık dışı olaylar yaşanıyor. Savunmasız çocuklar, gençler, kadınlar ölüyor, tüm siviller ayrım gözetilmeksizin hedefe konuluyor. Kendisi gibi düşünmeyenlerin kafası kesiliyor.
Bu dramatik tabloda, dinlerin güvencesi olan laiklik ve insanların güvencesi hukukun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.
İnsan; dini, mezhebi, etnik kökeni ile değil insan olduğu için barışı, sevgiyi, dostluğu, güzelliği, kardeşliği hak eden bir varlık. Bizim özlemimiz ise
insanlığın barış içinde dostça, kardeşçe yaşaması.
Barışın olmadığı yerde, “ekonomi, eğitim ve sosyo-kültürel” yaşam dengesi kurulamaz. Barış güvendir, hukuk ve etik değerlerin ana temelidir. Barışın
olmadığı yerde ne etik kalır ne de hukuk.
Bu düşüncelerle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nüz kutlu olsun.
Değerli meslektaşlarım,
Bu sayımızda çalışma hayatımızda karşılaştığımız güncel sorunlarımıza
cevap verebilecek, yol gösterecek, geniş kapsamlı hakemli ve hakemsiz makalelerle tekrar sizlerleyiz.
Bu kez;
 Ekonomik Kar Kaybı ve Borca Batıklık Bilançosu Arasındaki İlişkilerin Firmaların Finansal Yapıları Üzerine Etkileri
 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Anonim ve Limited Şirketlerin
Tasfiyesine İlişkin Düzenlemeler, Getirilen Yenilikler İle Örnek Muhasebe Uygulaması
 Kaliteli Finansal Raporlamada Denetimin Rolü İle İlgili Tartışmalar
 Bir Mükellef Hakkı Olarak Amortisman Müessesi İçinde Maddi Duran Varlık Amortisman Usullerinin Vergi Usul Kanunu Ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi
 Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Esaslarının 23 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Kapsamında Değerlendirilmesi
 Mesleki Tükenmişliğin Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Tutumları Üzerindeki Etkisi
 Grup Denetimlerinde Bileşen Önemlilik Düzeylerinin Belirlenmesinde Guam Modeli: Macm Modeliyle Karşılaştırmalı Bir Uygulama
 UFRS Dipnot Açıklama Gerekliliklerine Uyum: Literatür Araştırması
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 Yolsuzluk Nedir? Yolsuzluk Çeşitleri ve Ülkeler Arası Yolsuzluk Algılaması
 Tevsi Yatırımlarda “Kayıtlı Değer” Kavramı
 Anonim Şirketlerde Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı ve Artırım
 Sermayesi En Az İkiyüzelli Bin Türk Lirası Olan Anonim Şirketlerin
Avukat Bulundurma Zorunluluğu
 Vakıf ve Derneğe Ait İktisadi İşletmelerin Elde Ettiği Kârların Vakfa
veya Derneğe Aktarılmasının GVK’nın 94. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi
 Tam Mükellef Gerçek Kişilere Geçici Bir Vergisel Teşvik; Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi
 Faaliyetine Son Veren Kurumlarda Devreden KDV
 25 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği Kapsamında İade Alınan ÖTV Nedeniyle KDV İadesi Doğar Mı?
 İndirimli Teminat Uygulamasında Yeni Dönem
 İş Kanunları Bağlamında Muvazzaf Askerlik, Diğer Askeri Ve Kanuni
Ödev Yükümlülüğünden Doğan Haklar
 İş Kanununa Göre 10 Günden Az,Parçalı Kullandırılan Yıllık İzinlerin Niteliği
 Doğum Borçlanmasının Kapsamı Genişliyor
 Feshin Geçersizliğine Hükmedilen İşe İade Davası Sonrasında Boşta
Geçen Süre Ücretinin Mahsubu
 Deniz ve Basın İş Kanununda Fazla Çalışma
 Vardiya Usulü Çalışma Esasları
 İş Hayatında Engelli İstihdamı
 Dış Ticaret İşlemleri Nedeni İle Oluşan KDV ve ÖTV’ nin Muhasebeleştirilmesi,İşletmesel Raporlama
 Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına Uyumu
Sürecinde Eğitim Faktörü Üzerine Antalya İlinde Bir Araştırma
 İflas Ertelemesi Durumunda Ticari Alacaklara Karşılık Ayrılabilir Mi?
 Anonim Şirketlerin Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü
 Anonim ve Limited Şirketlerin Yargı Mercileri Nezdinde Temsili
 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Şirketlerde Sermaye Koyma
Borcu
 Vergi İncelemeleri Sonucu Tarh Edilen Vergi İle Kesilen Cezalar Nasıl
Muhasebeleştirilir
4
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 Yatırım İndiriminde Nihai Durum
 Teknokentlerde Kurumlar Vergisi İstisnası
 Yurt Dışına Kazanç Aktarımı Amacıyla Alınan Faturalar Sahte Fatura
Mıdır?
 Yabancı İşçi Çalıştırılması Hazine Tarafından Destekleniyor
 Tazminat Niteliğindeki İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı
 İş Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması Yoluyla Sona Ermesi
 Tazminat Niteliğindeki İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı
 SG Desteğinden Kimler Nasıl Yararlanacak
 Ölüm Geliri Nasıl Hesaplanır ve Kimlere Bağlanır?
 Sigortalılarının Hizmet Tespit Yöntemleri
konularında yazarlarımızın emek ve görüşlerini içeren makalelerle sizlerleyiz.125 Mali Çözüm Dergisi’nde buluşmak dileğiyle öncelikle sağlık, başarı
ve mutluluklar diliyoruz.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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TÜRKIYE’DE MESLEK MÜCADELESI;
DURUM, PERSPEKTIF VE YOL HARITASI
Mali müşavirliğin yarınları için Türkiye’nin 81 ilinde verilen meslek mücadelesi yedi coğrafi bölgenin tamamında, aynı perspektif, dayanışma ve özveriyle hayata geçerse bundan Türkiye kazanır. Sorunları analitik yenebilme,
stratejik yönetim kabiliyeti, yaratıcı perspektifliğe sahip Oda yöneticilerimiz
ve meslektaşlarımızın dayanışmasıyla kendi geleceğimizi yine kendimiz şekillendireceğiz. Yeter ki yol haritamıza sahip çıkalım.
Yahya ARIKAN1*
Türkiye ekonomisi için en stratejik ve yaşamsal mesleklerden biri kuşkusuz “Mali Müşavir”liktir. İstanbul’da örgütlülüğe kavuşulan 1990 yılı, bir
başka açıdan bakıldığında Türkiye’de muhasebeciliğin gerçek anlamda demokratik, akademik mesleki bir örgüte kavuşmasının da miladıdır.
İSMMMO, Eylül 2014 tarihi itibariyle 34 bin 439 üyesi ile Türkiye
genelindeki 90 bin 488 meslektaşın çok büyük bir çoğunluğunun Odası durumundadır. Çalışanlar ve aileleriyle birlikte bu sayı sadece İstanbul’da 100 bini
aşar. Büyük bir aileye hizmet vermenin sorumluluğundaki İSMMMO “Lider
Kurum” olmanın hakkını vermek ve yarınlarda da meslektaşa çözümler üretmek için bir yandan örgütlülüğüne sahip çıkarken, diğer yandan yoğun mesleki üretimi hiçbir koşulda kesintiye uğratmamaya çalışıyor.
İSMMMO bu anlamda; “Mali Müşavirlerin mesleki hak ve hukukunu korumak üzere finansal bilgi, yönetim muhasebeciliği, danışmanlık vb. konularda
sürekli eğitimler ve yayınlarla meslek mensuplarının bilgi birikimini, kariyerini
geliştiren, uzmanlaşmasını sağlayan, muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren
bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmayı aynı zamanda misyon kabul ediyor.
İSMMMO “vizyon”u ise bu yapıyı nesnel bir omurgaya oturtuyor. “Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan, şeffaflığı, denetimi,
yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan” bir bakışla yürüyen vizyon, hem mesleğin, hem meslektaşın, hem de Türkiye’nin geleceği için de umut veriyor.
*1 İSMMMO Başkanı
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İSMMMO İstanbul’da meslek mücadelesi verip, Türkiye’nin dört bir coğrafyasındaki mesleki çabanın destekçisiyken bir anlamda da tam içinde yer alıyor.
Mesleğimizin uzun yıllardır uluslararası bir meslek haline dönüştüğünü
bilen herkes bugün artık coğrafi uzaklıkların çok da fazla bir anlam ifade etmediğini gözlemleyebiliyor. Ana parametrelerin değişmediği ya da etkileşim
içinde olduğu bir meslekte başka türlü düşünmek de zaten işin doğasına aykırı.
Örneğin, yarınlarımızın şekillenmesinde etkili olacağını inandığımız,
“bağımsız denetim, kurumsallaşma, şirketleşme, ortaklık kültürü” gibi bir çok
başlıkta mesleğimizle ilgili konular her Odamız ya da Türkiye’nin 81 ilindeki meslektaşlarım için aynı ufku gerektiriyor. Ya da aynı şekilde, meslek
yasamızın daha demokratik bir yapıya kavuşturulması fikrinden bugün hiçbir
meslektaşımız şikayetçi olmaz.
OLGU, KURAL VE İLKE
Özetle; mali müşavirlikte ‘olgu, kural ve ilkelerle’ yürünecekse atılacak
adımlar aslında her yerde aynı.
Önemli olan “Nasıl bir yarın bizi bekliyor?” sorusuna doğru yanıt
verebilmek. Bizce, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği kurumsal yönetim
ilkelerine uyum için atılacak adımlardan, “kurumsallaşma, Türkiye Finansal
Raporlama Standartları’nı uygulama, Bağımsız Denetim” benzeri konular,
mesleğimizin yarınlarının yeni kilometre taşlarını oluşturuyor.
Görülüyor ki, e-fatura ve e-defter uygulamasına geçişten sonra, gelecekte
mesleğimiz, defter tutmanın yanı sıra,“finansal tabloları düzenleyenler, bunları denetleyenler ve danışmanlık yapanlar” çizgisinde şekillenecek. Finansal
raporlamada, denetimde ve çeşitli danışmanlık alanlarında “uzmanlaşma” ise
kaçınılmaz bir şekilde ajandamızı oluşturmaya aday. Çünkü muhasebe dışındaki yeni iş alanlarının sayısı hiç azımsanacak gibi değil.
KURUMSALLAŞMA PERSPEKTİFİ
Oysa bu genel görünümde, meslektaşlarımız mevcut duruşlarını aynı çizgide devam ettirirse işletmelerini bir üst seviyeye taşımada ciddi bir şekilde zorlanabilir.
Herkes, “e-devlet” gibi, “eğitim” gibi piyasa standartlarına senkronize olarak mutlaka uyum sağlamalı. Daha da önemlisi bütün kurumlarımızın, mali
müşavirlik mesleğinin müşterileri ve onların taleplerinin yeniden şekillendiği
bir tablonun da farkında olunmalı.
12

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

Herkes, defter tutmanın dışında bir dünya olduğunu görmek zorunda.
Çünkü mali müşavirlik mesleği, “bir masa bir sandalye” mesleği olmaktan
daha ileridir.
Bu yapıda, en çok önemsenecek şey ise “kurumsallaşma” sözcüğünde hayat buluyor. Artık küçük hesapları bir kenara bırakmalı, mali idare gelecekte
meslektaşı köşeye sıkıştırmadan, meslektaş kendi birikimiyle ve Odalarımızın
ona çizdiği vizyonla kurumsallaşma adımlarını hayata geçirmeli. Tek başına
yönetme yerine birlikte yönetme, tek başına kazanma yerine birlikte kazanma
kültürünü sahiplenmeli.
O zaman görülecek ki; sürdürülebilir yapılar oluşacak, kolay ve doğru yönetilecek, kaliteli hizmetle daha çok kazanılacak. Üstelik, büyüklerle rekabetin de tek çaresi bu.
Ve şunu unutmayalım! Kim ne derse desin, mesleğimiz verilen mücadelelerle, önümüze konulan tüm engellere ve haksız rekabete karşın, çekim merkezi olmaya devam ediyor.
Ve bu yolda deneyimlerimiz, haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için
öncelikle “haklı rekabet ortamları”nın yaratılması gerektiğini bize çoktan öğretti. Burdan çıkarımla, yakın geçmişte yayınlanan iki meslek kararına tüm
meslektaşlarımızın dört elle sahip çıkması gerektiğinin de altını çiziyoruz.
İnanıyoruz ki; 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren zorunlu uygulanacak ,Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı ile 1 Ocak 2016 tarihinden sonra uygulanacak olan Mesleki Hizmet Kalite İlkeleri mesleğin gelişmesinde önemli
kilometre taşları olacak.
“ÖRGÜTLÜLÜKTEN VAZGEÇİLEMEZ”
Bu mücadelede olmazsa olmazlardan biri ise örgütlülüğümüze sahip çıkmaktır.
“Oda ve örgütlerin görev ve sorumluluklarının ellerinden alınmaya çalışıldığı, işlevsizleştirme ve pasifizasyon girişimlerinin yapıldığı, varlığını sürdürmesi için gerekli kaynakların ortadan kaldırılmak istendiği” bir ortamda
mücadelede ve özveri daha çok anlam kazanıyor.
Meslek odalarının, yeni fikirler ve uygulamalarla üyelerinin karşısına çıktığı, onları yenilik ve yaratıcılık için yönlendirdiği, gelişmelerden haberdar ettiği, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için gerekli ortamı ve kültürü oluşturduğu bir konjonktürde en yüksek pay kuşkusuz örgütlülüğündür.
Oda’mız adına, “sahiplenme, omuzdaşlık, aynı ideali paylaşma” üzerine bir kültürü hayata geçirme konusunda tüm Türkiye’de çaba gösteren
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meslektaşlarıma bu satırlar aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.
İnanıyorum ki bu çabalar, gündemimizin en sıcak konusu bağımsız denetim
konusunda da sonuç vermeye bizi yaklaştıracak.
BAĞIMSIZ DENETİM DURUŞUMUZ
Halen, bağımsız denetim süreciyle ve mesleğimizin yarınlarıyla ilgili olarak
akademik, demokratik mücadelemiz her zeminde devam ediyor. Özellikle yapıcı
olmaya çalışarak, sorunları aşma noktasında çözümler üretilmeye çalışılıyor.
Haziran ayı başında Kırklareli SMMM Odası’nda gerçekleşen 26. Karadeniz Odaları Platformu Toplantısı’nda 25 Oda Başkanı’nın öneriler sonrası,
aldığı kararlar bunun önce göstergesi.
Vurgulamam gerekiyor ki, bu konudaki perspektif iyi okunmalı.
Bağımsız Denetim sürecinde KGK’dan talepler ise ne denilmek istendiğinin adeta açık sinyali.
Denilen şudur: “TÜRMOB Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu’yla başlatılan diyalog devam etmeli. TÜRMOB eğitimlerine katılanların eğitimleri kabul edilmeli. Genç meslektaşlarımızın hak gaspına son verilmeli, bu nedenle
sınavlar kaldırılmalı.”
Evet, gerçekten de bugünkü tablo budur ve mesleğimizin geleceği açısından yaşamsal önemdedir. Ancak şunu biliyoruz ki, bu sorunları aşacak güç ve
stratejinin sahipleri yine bizleriz.
Akademik demokratik haklarımızın gerektiğinde hukuksal zeminde savunulması ve mücadele kararlılığımız bunun güvencesidir.
Türkiye’nin her bölgesinden bu mücadeleye verilecek desteğin özel bir
yeri vardır.
Kimse mücadelemizin olumlu sonuç vereceğinden şüphe duymamalı.
Çünkü dünyada ve ülkemizde yeni güç kaynağı; çok az kişinin elinde olan
para değil, çoğu insanın elinde olan bilgidir.
Bu da meslektaşlarımda, fazlasıyla vardır.

14
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EKONOMİK KAR KAYBI VE BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FİRMALARIN FİNANSAL
YAPILARI ÜZERİNE ETKİLERİ12
THE EFFECTS OF THE RELATIONS BETWEEN ECONOMIC
PROFIT LOSS AND INSOLVENCY BALANCE SHEET ON
FINANCIAL STRUCTURES OF FIRMS
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN*3
Dr. Arzu AL
ÖZ
Günümüzde; firmaların karşılaştıkları en önemli sorun olan, riskin boyutları yükselmiş ve özellikle ekonomik kar kaybı ve borca batıklık noktalarında
kendisini hissettirmeye başlamıştır. Ülkemizde iflas erteleme istemlerinin en
önemli nedeni borca batıklıktır. Bunun yanı sıra piyasada kontrol edilemez
faktörlere bağlı olarak oluşan olaylara karşı önlemler almak firma varlığının
korunması ve yaşamını sürdürebilmesi açısından zorunludur. Bunun için alınacak kararların temel amacı firmayı, her tür olumsuzluğa itecek ve zarara uğratacak faaliyetlerden korumak ve oluşabilecek ekonomik kayıpları minimize
– en az düzeye indirmektir. Ancak firma yönetiminin kalitesini geliştirmek
ve süreklilik kazandırmak için Ne? Nerede? Niçin? Nasıl? ve Ne Zaman?
yapılması konusunda firmanın tümünde (her kademesinde) amaç birliğiyle
birlikte fikir birliği de sağlanmalıdır.
Firma yönetimi; etkinlik, tutarlılık, şeffaflık/açık ve anlaşılabilirlik, hesap verebilirlik, katılımcılık ve sorumluluk ilkelerine bağlı ve adil olmalıdır.
Bu ise; kurumsallaşma demektir ve kaynakların etkin ve üretken faaliyetlerde
kullanılmasını gerçekleştirmek suretiyle, verimlilik ve karlılık sağlayarak en
rantabl biçimde firmayı amaçlarına ulaştıracaktır. Aksi durumlarda ise; firma
verimlilik ve karlılık azalmasıyla karşılaşacak, performans kaybına uğrayarak ekonomik kar kaybı ve borca batıklık gibi istenmeyen durumlar ile karşı
karşıya kalacaktır. Bu nedenle firmalarda bugün daha fazla önem arz eden ve
firmanın geleceğini büyük ölçüde etkileyen ekonomik kar kayıplarının veya
12 Bu makale 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de düzenlenen 13. Ulusal İşletmecilik
Kongresi’nde sunulan “Ekonomik Kar Kaybı ve Borca Batıklık Bilançosu Arasındaki İlişkilerin
Finansal Yönden Değerlendirilmesi” isimli makalenin yeniden gözden geçirilmesi ve bazı bölümlerinin
genişletilmesi sonucu oluşturulmuştur.
*3 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Makale Geliş Tarihi:
23.06.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 23.08.2014
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zararlarının borca batıklık ile ilişkisi inceleme konusu seçilmiştir. Çünkü firmanın finansal yapısının bozulması, kaynak ya da sermaye kayıplarına neden
olacak ve borçlanma gereksinimini arttıracaktır. Bu ise; firmada artan borca
karşılık yeterli düzeyde varlığın olmasını gerektirir. Bu durumu en iyi açıklayan finansmanın altın kurallarından;
Döner Varlıklar
Kısa Vadeli Borçların finansmanında,
Duran Varlıklar
Uzun Vadeli Borçların finansmanında  ya da
İşletme Sermayesi
Kısa Vadeli Borçların finansmanında,
Sabit Sermaye
Uzun Vadeli Borçların finansmanında
(Sabit Sermaye=Uzun Vadeli Borçlar+Öz Kaynaklar) kullanılarak Öz
Varlığın Korunması kuralıdır. Bilindiği gibi şirketin özvarlığı; Öz Varlık =
(Mevcutlar + Alacaklar) – Borçlar’dır. Bu yapı bozulduğu zaman şirket için
her an borca batıklık söz konusu olabilir. Ekonomik Kar Kaybının şirketlerin
mali yapısını olumsuz etkilemesine bağlı olarak, bu çalışmada şirketin Borca
Batık Duruma düşürmesine de neden olup olmadığı, hazırlanacak Borca Batıklık Bilançosunda aktif ve pasif yapı hesaplarında yarattığı değişim ile bu
durumun hukuki ve özellikle ekonomik ve mali sonuçları incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Ekonomik Kar, Ekonomik Kar Kaybı, Borca Batıklık, Finansman, Sermaye.
ABSTRACT
Nowadays, dimension of the risk, which is the most important problem faced
by firms, have been widened. Companies started to incur financial risk at the
point of profit loss and insolvency. In our country, the most important reason
of bankcruptcy postpone is insolvency. In addition to this, firms need to take
measures against events that occur in the market due to uncontrollable factors
in order to survive and protect their position. The primary aim of decisions is to
protect the firm against harmful events and minimize the economic losts. Concensus at all levels of company on what, where, which, how and when questions is required to improve the quality of management and provide the continuity.
Company management should be fair and committed its principles such
as effectiveness, consistency, transparency/ openness and intelligibility, accountability, participation and responsibility. This means institutionalization
that will lead to the companies to their targets through using of resources in
efficient and productive activities. Otherwise, companies may face decrease
in their productivity and profits and thus may face insolvency. That’s why, the
18
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relation between the profit loss and insolvency has been chosen as an analysis subject. Because deteriorations of the company’s financial situation may
lead to capital and resource losses and increase barrowing requirements of the
company. This situation requries an adequate level of assets for the companies.
The below terms summed up as a golden rules of finance:
Current Assets
Short Term Liabilities financing,
Fixed Assets		
Long Term Liabilities financing or,
Working Capital		
Short Term Liabilities financing,
Fixed Capital(*)		
Long Term Liabilities financing,
(Fixed Capital= Long Term Liabilities+Equitythat) are used for protection of equity. As known caompany’s equity is that; Equity: ((Assets + Receivables) – Liabilities). Distortion at this structure may mean insolvency for a
company. In this study, whether depending on negative effects of economic
profit loss on companies fiscal structure cause insolvency or not and changes
on assets and liabilities accounts at insolvency balance sheet and its legal,
economic and fiscal results are analyzed.
Keywords: Economic Profit, Economic Profit Loss, Insolvency, Finance, Capital.
1.GİRİŞ
Dünyanın en büyük firmalarından Ford, Sony, IBM., GM., HP., Motorola,
Sony, Samsung, BMW., Lufthansa, KLM, Fiat, vbg. birçok firmadan söz edildiğinde, aklımıza ilk gelen düşünce bu firmaların çok zengin oldukları ve dünyanın tüm bölgelerine yayıldıklarıdır. Daha sonra nesillerdir devamlılık gösteren ya da belli kural ve ilkeler ışığında belirli bir düzene bağlanmış çalışma,
iş barışı ve iş memnuniyeti, dağıtım, karlılık, verimlilik ve evrenselleşme gibi
ortak paydaları olduğu görülecektir. Ancak, bu kurumların asıl en önemli ve
ortak özelliği güçlü kurumsal kimliklerinin olmasıdır. Bununla birlikte, sürdürülebilir büyüme, bilgi, birikim, üretim ve kazançla beraber, toplum içinde
yeri olma, paydaşlara ve daha ilerde toplumsal değer yaratabilme gibi, başarı
faktörlerine ulaşma ve gelecek yıllara hazır olmaları da diğer özellikleridir
(Beşkonaklı ve Solaroğlu, 2012, 33-34).
Gelecekteki sosyal ve çalışma ortamları belirsizlikle birlikte,
 Hem karar hem de etkinlik açısından bugünden hızlı olacaktır.
 Bugünden daha karmaşık ve daha değişken olacaktır.
 Bugünden daha rekabetçi ve zorlu olacaktır.
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 Bugünden daha çok bilgiye ve özene zorunlu olacaktır.
Bu nedenle, bu değişimlere karşı durabilmek ve başarılı olabilmek için
firmanın güçlü, kalıcı, üstün ve uygulanabilir stratejileri olmalı kurum kültürü
yaratılmalı, etkin ve üretken faaliyetlere yönelmenin yanı sıra optimal kaynak ya da sermaye bileşimi sağlanmalıdır (Beşkonaklı ve Solaroğlu, 2012,
33-34). Firmalar; amaçları, değerleri, plan ve politikaları, uyguladıkları satın
alma üretim satış kuralları, yöntem ve tekniklerine bağlı olarak mali-finansal
yapılarını koruyacak ve geleceğe güvenle bakabileceklerdir. Mali-finansal yapının korunması uzun ve kısa vadeli yabancı kaynak kullanımına, öz varlık
bileşimine ve bunların ekonomik karşılıklarına bağlıdır. Bir diğer ifade ile;
firmaların bilançolarında Aktif tablosunda (Mevcutlar+Alacaklar) ile firmanın ekonomik yapısı, Pasif tablosunda (Kaynaklar=Borçlar+Öz varlık) ile
firmanın finansal yapısı, Gelir Tablosunda ise; ekonomik ve finansal yapıdaki değişimler ve bu değişimlerin sonuçları da yer almaktadır.
Firmanın ekonomik ve finansal yapılarının bozulması gelir tablosunda yer
alan sonuçları da olumsuz etkiler. Önce kar kaybı ile başlayan olumsuzlukları
öncelikle borçlanmanın hızlanması ve borçlanma maliyetlerinin yükselmesi
daha sonrasında ise öz varlığın kaybedilmeye başlaması izler.
Bu ise, önce iflas endişesi ve sonrasında borca batıklıktan kurtulmayı beraberinde getirir. Karın azalması ya da kaybedilmesi işletme varlıklarının kaybedilmesi ve borca batıklıktır. Bu durum süreklilik kazanırsa, firma borçlarını
ödeyemez duruma düşerek iflas erteleme talebinde bulunacak ve bu durumdan kurtulabilmek için yeni projeler yeni stratejiler geliştirecektir. Ancak kanun koyucu, iflas ertelemede borca batıklık bilançosunu dikkate alacak, bu
bilançoda yer alan bilgilere göre; firmanın koşulları, etkileri ve sonuçlarından
ziyade,
 Firma alacaklılarının haklarının korunması, alacaklıların ve borçluların
yararlarının dengelenmesi,
 Firmanın (sermaye şirketi veya kooperatif) mevcut durumundan daha
kötüye düşmemek kaydı ile faaliyetini yürütmesine olanak sağlamak,
 Firmanın finansal durumunun iyileştirilmesi olanağının mevcudiyetini
araştırılmasını sağlamak, seçeneklerini değerlendirecektir (Deliduman,
2008, 51).
Bu hususla ilgili olarak; Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 07/04/2005 tarih
ve 448/3753 Esas Nolu kararında, “....İflasın ertelenmesinde amaç, sermaye
şirketi ve kooperatifin (firma) ekonomi içinde kalarak faaliyetine devamını
20
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sağlamak ve alacaklıların iflasa bağlı olumsuz sonuçlarından etkilenmemesidir.” ifadesi yer almaktadır.
2. EKONOMİK KAR KAYBI
İşletmelerin faaliyetleri sonucunda değer yaratması, işletme faaliyetlerinin
sürdürülebilmesi bakımından büyük önem taşımakta olup, işletmelerin uzun
süre değer yaratmadan faaliyetlerini sürdürebilmeleri olanaklı değildir. Bu durum, küresel rekabet koşullarında önemini daha da arttırmaktadır (Çelik, 2002,
47). İşletme faaliyetleri sonucunda yaratılan katma değerin hesaplanmasında
en çok kullanılan araçlardan birisi artık kar kavramıdır (Çelik, 2002, 27). Artık
kar, (Kuğu ve Kırlı, 2013, 174)24 üzerine geliştirilen AK (RI-Residual Income),
EKD. (Ekonomik Katma Değer-EVA.-Economic Value Added) ve Ekonomik
Kar (Economic Profit) modelleri temel olarak birtakım muhasebe düzeltmeleri
hariç aynı modellerdir. Çünkü bu modellerin hepsi ekonomik karın tanımında
olduğu gibi “Finansal tablolarda muhasebe kazancının hesaba katılmadığı
öz sermayenin maliyetini de dikkate alırlar.” (Öztürk, 2008, 105). Aslında bu
yaklaşım daha önceleri büyük tartışma yaratan öz sermayeye faiz yürütülüp
yürütülmeyeceği konusuna da kısmen de olsa çözüm getirmektedir.
Bilindiği üzere, öz sermaye ya da öz varlık daha öncede ifade edildiği gibi,
şirketin Varlıkları ve Borçları arasındaki olumlu fark olup; Öz varlık = Varlıklar-Borçlar biçiminde hesaplanmaktadır. Öz varlık firmanın kuruluşunda
Öz varlık = Sermaye = Varlıklar biçiminde olup; işletme faaliyetlerinin genişlemesi ve gelişmesi ile borç kaynaklara gereksinim duyulması ve kullanılmasına bağlı olarak Öz varlık = Varlıklar-Borçlar dönüşmektedir. Burada
muhasebenin temel kavramlarından kişilik kavramı gereğince, firma ortaklarının koyduğu sermayeye kar/zarardan pay vermekle gelir sağlamakta, ancak
öz sermayeye herhangi bir gelir verilmemektedir. Bu ise; öz sermayeye faiz
yürütülmesi yaklaşımının ortaya çıkmasına neden olmuş ancak uygulama bulamamıştır. Buradan hareketle de ekonomik kar kavramı geliştirilmiş olup,
ancak daha dar kapsamlıdır.
Küresel rekabet koşullarında ve özellikle finansal kriz dönemlerinde işletmelerin karşılaştığı ekonomik kar kayıplarının doğru hesaplanması, işletmenin faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi açısından büyük önem taşır.
Ekonomik kar kayıplarının doğru belirlenmesiyle, alınacak her işletme kararı,
işletmenin faaliyetleri üzerinde olumlu etki yaratacaktır.
24 Artık kar (artık gelir), yatırımcıların yeterli oranda getiri elde edebilmeleri için işletmenin sağladığı
getirinin katlanılan riski karşılayacak kadar büyük olması anlamına gelmektedir.
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2.1. Tanımı Ve Nitelikleri
Profesyonel analist ve yatırımcılar, her zaman işletmelerin gerçek ekonomik performansını belirleyerek doğru kararlar almak için çalışmışlardır. Bunu
yaparken de ekonomik kar, artık kar, EKD. veya başka isim ve biçimlerde
olsalar da aynı mantığa dayanan kavramları yüzyıllardır ekonomi ve finans
dünyasında kullanmışlardır. McKinsey danışmanlık şirketinin bulduğu Ekonomik Kar ve buna dayalı derin anlayış değişikliği EKD. sisteminin Stern
Stewart & Co. tarafından ortaya konulmuş ve beş kıtada yayılımı gerçekleştirilerek, gelirleri trilyonlarca doları aşan büyük işletmeler tarafından finansal
yönetim ve primlendirme sistemi olarak benimsenmiştir (Ertuğrul, 2009, 10).
EKD. finansal yönetim sistemi, yöneticilere hangi kararların ekonomik karları
arttıracağını ve hissedar zenginliği sağlayacağını gösterir. Prim sistemi, hissedarların kazancını arttırmayı yöneticilerin kişisel ilgi alanına sokarak, şirket
sahipleri için bir denetim mekanizması işlevini görür (Hacırüstemoğlu, Şakrak ve Demir, 2002, 14-15).
İşletmelerin faaliyetlerinin sonucunda yarattığı değerin ölçülmesinde kullanılan araçlardan biri olan EKD., işletme faaliyetleri sonucunda yaratılan
karı, bu karın elde edilmesinde kullanılan kaynakların maliyetleri ile birlikte
değerlendirdiğinden, ortaya çıkan değer, faaliyet sonucunda yaratılmış olan
ekonomik kar olarak kabul edilmektedir (Çelik, 2002, 47). Ekonomik kar terimi ilk olarak, Alfred Marshall tarafından 1890 tarihli Ekonominin Temelleri
adlı kitapta kullanılmıştır. İşletme sahibinin elde ettiği karın gerçek anlamını
göz önüne alan Marshall kitabında ekonomik karı şu şekilde tanımlamıştır:
“İşletmecinin (işletmenin) karından, kullandığı (kullanılan) sermayenin
cari oranlar üzerinden hesaplanan bedeli düşüldükten sonra kalan miktar,
girişiminin ya da yönetiminin karşılığı olan kazancı olarak ifade edilir.”
(Ertuğrul, 2009, 208). Bunlara ek olarak McKinsey Company’nin geliştirdiği
Ekonomik Kar şu formül ile hesaplanabilir (Çelik, 2002, 27).
EK= (Yatırımların Getiri Oranı-Sermaye Maliyeti) x Yatırılan Sermaye
“Borca batıklık bilançosu” envanter sonuçlarının piyasa fiyatları ile değerini göstermektedir. İşletmelerin nihai amacı hissedarların gelirlerini arttırmak, bir başka değişle işletmenin piyasada yarattığı değeri en yüksek seviyeye
çıkarmak olmalıdır. Çünkü işletmelerin nihai finansal performans göstergesi
yarattığı piyasa değeridir (Ertuğrul, 2009, 207). İşletmenin piyasa değerinin
belirlenmesi ise; uygun performans ölçülerinin kullanılmasıyla sağlanmakta
olup, özellikle yirminci yüzyılda finans alanında yaşanan gelişmeler doğrul22
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tusunda işletme değerinin doğru bir biçimde belirlenme amacı ön plana çıkmıştır(Kuğu ve Kırlı, 2013, 172).Geleneksel muhasebe sistemi, faaliyetlerin
gerçek ekonomik yapısını yeterince açıklamayabilir. Bunun için muhasebe
çerçevesinden ekonomik çerçeveye geçiş şarttır. EKD uygulayan şirketlerin
asıl beklemeleri gereken fayda, daha yüksek bir piyasa değerine ulaşmaktır
(Hacırüstemoğlu, Şakrak ve Demir, 2002, 12-13).
Gerçek kar ya da ekonomik kar olarak da ifade edilen (ancak ekonomik
karın değiştirilmesiyle elde edilen – ekonomik karı içeren bir formül olarak)
Ekonomik Katma Değer (EKD.-EVA.), bir ölçüt olarak belirli bir dönem sonunda işletmeye eklenmiş olan değer tutarını göstermektedir (Sümer Göğüş,
2011,10). EKD., işletmelerin bir muhasebe döneminde elde ettiği “ekonomik” karı ölçmeyi amaçlar. Bu açıdan bakıldığında EKD., muhasebe karından farklı olarak ekonomik kara odaklanmaktadır.35 Muhasebe uygulamalarında kar, gelirlerin giderleri aşan kısmı olarak ifade edilmekte olup; asıl anlamı
işletme varlıklarındaki artıştır. Karın muhasebe verilerine dayalı olarak hesaplanması, muhasebe teorisinden kaynaklanan sorunların da kar kavramında
içerilmesi sonucunu doğurmaktadır. Ekonomi teorisine göre ise; yatırımcılar
karlarını en yüksek düzeyde gerçekleştirmek istemeleri, onların sermayelerini en iyi getiriyi elde edecek yatırım alanlarına yatırmaları ve ayrıca farklı
yatırım alternatiflerini değerlendirerek kaynakları bu alanda kullanmanın getirdiği alternatif maliyetin de hesaplamaya katılmasını gerektirmektedir. Bu
değerlendirmeler ışığında “ekonomik kar”, tüm kaynakların alternatif maliyetlerinin içerildiği kar olarak ifade edilebilir. Muhasebe anlamında gelirler,
giderler, kar ve zarar kavramları, kaynakların maliyetleri hakkında çok fazla
bilgi içermemesinin yanı sıra kapsam olarak bu kaynakların alternatif maliyetleri hakkında ek bir bilgiye de yer vermemektedir. Bu noktada işletme
faaliyet sonuçlarının “ekonomik kar” mantığıyla değerlendirilmesi, muhasebe teorisinin sakıncalarını (eksikliklerini) giderecektir. Çünkü EKD.’in diğer
performans ölçütlerinden en önemli farkı, ekonomik kar kavramını kullanarak
/hesaplayarak ekonomik karı en doğru şekilde ölçmeyi amaçlamasıdır. EKD.
hesaplanırken geniş ölçüde işletmenin raporladığı muhasebe verilerinden yararlanılır. Muhasebe verilerinin bir faaliyet döneminde kullanılan kaynakların
alternatif maliyetleri ile ilişkilendirilmesi EKD.’in en önemli üstünlüğüdür.
Bu açıdan EKD., muhasebe verilerini kullanan, muhasebe karından farklı ola35 Ekonomik kar, bir işletmenin toplam geliri ile gizli maliyetlerini de içeren toplam maliyeti arasındaki farktır.
Muhasebe karı ise bir işletmenin toplam geliri ile toplam açık maliyeti arasındaki pozitif farktır. (Ekonomik
Kar=Toplam Hasılat – (Açık ve Örtük Maliyetler)) (Muhasebe Karı= Toplam Hasılat – Açık Maliyetler).  
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rak ekonomik kara odaklanan bir performans ölçütüdür (Çelik, 2002, 24). Ayrıca EKD.’in hesaplanmasında temel ilke, her bir şirketin örgütsel yapılanmasını, faaliyet konularını, işletme stratejisini ve muhasebe politikalarını dikkate
alan, hesaplanması basit, gerçek ekonomik karı mümkün olduğunca doğru ve
tam açıklayan bir formül oluşturulmasıdır (Gürbüz ve Ergincan, 2004, 250)
(Yılmaz ve Bastı, 2013, 85).
EKD. gerçek karın bir ölçüsü olup, alternatif olarak, hem borç hem de
öz sermaye maliyetinin vergi sonrası faaliyet karından çıkarılmasıyla bulunur.
Kalan ise; herhangi bir dönemde, bu karı üretebilmek için kullanılan tüm sermayenin maliyetini (tüm maliyetleri) aşan (ya da altında kalan) karın tutarıdır.
Bu ekonomistlerce ekonomik kar kavramı olarak ifade edilirken, biz ekonomik katma değeri ifade eden EKD.  kullanımını benimsiyoruz. (Hacırüstemoğlu, Şakrak ve Demir,2002, 12-13).46
2.2. Önemi ve Kullanımı
Son yarım asırda finansal ekonomi kuramında meydana gelen önemli değişiklikler, ekonomik kar anlayışının önem ve ağırlık kazanmasına ve buna bağlı
olarak da EKD.’in geliştirilmesine neden olmuştur. Portföy Kuramı, Sermaye
Varlıklarını Fiyatlama Modeli ve Ekonomik Kar’ın değiştirilerek EKD.’nin
geliştirilmesi, bu köklü değişikliklerin başlangıcı olup; bu kuramlardaki gelişmelerle birlikte, değer, değerleme, finansal performans, sermaye maliyeti gibi
konulara ilişkin tanımlar yeniden yapılmıştır (Ertuğrul, 2009, 216). Sermaye
maliyetini karşılamayan bir ekonomik kar, gerçekte işletmenin zarar ederek
sermaye tükettiğini ve yatırımcılar açısından değer kaybına neden olunduğunu gösterir (Yıldız, 2008, 168).
Düzenlenecek finansal tablolarda sermaye maliyetinin dikkate alınması
çok önemlidir. Örneğin üretilen yedi ürünün finansal tabloda karlı olduğu görülebilir, ancak sermaye maliyetinin dikkate alınmasıyla ekonomik karlılık ya
da ekonomik kar kaybının varlığı görülebilecektir. Daha açık bir ifade ile;
örnek alınan ve kar sağladığı düşünülen bu yedi üründen sadece iki tanesinin işletmeye pozitif katma değer sağladığı, negatif ekonomik katma değere
sahip beş ürünün ise; mevcut durumda şirket kaynaklarını tükettiği ve buna
bağlı olarak da hissedar değerini (işletmenin piyasada yarattığı değeri) azalttığı, ekonomik kar kaybına neden olduğu görülecektir. Sonuç olarak bu beş
üründen elde edilen getiri, bu ürünlere bağlanan sermaye maliyetini ve yatı46 Tercih etmediğimiz halde ekonomik rant kavramı da literatüre yerleşmiştir.
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rımcıların üstlendikleri riske karşılık uygun bir getiri elde etme beklentisini
karşılayamamaktadır (Yıldız, 2008, 305).
Başta ülkemiz olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde yakın zamana kadar
hâkim olan geleneksel muhasebe sisteminde ihtiyatlılık ilkesi ve bu ilkenin
muhasebede etkin olması sonucunda ilgi grupları arasında borç verenler korunmaya çalışılmıştır. Ancak geleneksel sistem, karın doğru hesaplanıp hesaplanmaması konusunda eleştirilmiştir. Neden olarak da finansal tablolarda
dönemin öz sermayesine ilişkin maliyetin muhasebeleştirilmemesi (en pahalı
finansman şekli olan öz sermayenin maliyeti sıfır olarak kabul edilmektedir) ile muhasebeleştirme ve değerleme ilkelerindeki seçimlik haklar olarak
gösterilmiştir. Bunlara bağlı olarak da geleneksel finansal tablo analizlerinin
dayandığı ölçütlerin işletme risklerini tam anlamıyla ortaya çıkaramayacağı
öne sürülmüştür (Sümer Göğüş, 2011, 10) (Türker, 2005, 129). Değer yaratma
anlayışında önemli olan şey, karın toplam sermaye maliyetini karşılaması ve
toplam sermaye maliyeti üzerinde kar sağlanmasıdır. Bu nedenle geleneksel
muhasebe ve geleneksel muhasebe kaynaklı finansal tablo analizlerine eleştiri
yapılmıştır ve danışmanlık şirketleri tarafından değer yaratmaya yönelik ölçütler geliştirilmiştir (Sümer Göğüş, 2011, 10). Örneğin; EKD. yaklaşımının
kullanılmaya başlanılmasıyla, özellikle kaynakların etkin dağıtımı ve kullanımı ile gerçek anlamda ekonomik kar elde edilebileceği ve bu sayede işletmenin piyasa değerinin arttırılarak hissedarlara pozitif katma değer yaratılabilmesinin mümkün olduğu vurgulanmaktadır (Yıldız, 2008, 299).
Ülkemizde, ekonomik katma değer yaklaşımını ilk olarak uygulayan işletme Kordsa olmuştur. Daha sonra, bu yaklaşımı uygulayanlar arasına Söktaş,
Oyak Renault, Tofaş, Arzum Mutfak Gereçleri, Garanti Bankası ve Koç Holding gibi Türkiye ekonomisi açısından önemli şirketler de katılmıştır (Öztürk,
2004, 353) (Ertuğrul, 2009, 215) (Akbaş, 2011, s.127). Türkiye’de ekonomik karı daha doğru hesaplamak ve ekonomik kar kaybına uğramamak için
EKD’yi uygulayan birçok işletmeden biri olan Koç Holding A.Ş.’nin, 2007
yılı faaliyet raporunda şu ifadeler yer almaktadır: “Tüm hedef kartlarında,
ekonomik karlılık, şirket değeri, büyüme, çalışan ve müşteri memnuniyeti
gibi Koç Holding’in stratejik hedefleri belli bir ağırlıkta yer alır.”; “Şirket
aynı zamanda üst düzey yöneticilerinin tazminlerini hisse senedi performansı ve ekonomik karlılıkla da ilişkilendirilen ender Türk kuruluşlarından biridir.”; “Karlılığı ölçerken kullanılan gösterge, faaliyet neticelerinin
yanı sıra, aktiflerin ve bilançonun da verimli yönetimini ön plana çıkartan
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“Ekonomik Kar”dır (net kardan öz sermaye maliyeti düşülerek hesaplanmaktadır). Bu gösterge, performans yönetim sistemine de girdi teşkil etmektedir.
Üst düzey yöneticilerin bireysel hedefleri arasında Ekonomik Kar, halka açık
şirketlerde piyasa değeri değişimi ile birlikte, en yüksek ağırlığa sahiptir.”
(Ertuğrul, 2009, 216).
3. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU
Firmaların değerlendirilmesinde sadece fiziksel/maddi ve finansal sermayenin ve ortaya çıkan karın dikkate alınması firma hakkında yeterli düzeyde
bilgi edinildiği anlamı taşımaz, özelliklede firmanın faaliyetleriyle ilgilenen ve
onları değerlendiren en başta devlet olmak üzere, yatırımcı ve kredi kurumları,
yöneticiler ve diğer menfaat grupları firmayı geleceğe taşıyacak olan unsurları
da göz önüne almalıdır. Bu unsurlar, firma çalışanları ve yarattıkları değerler,
firmanın stratejileri, kullanılan sistem ve süreçleri, firmanın müşteri ve satıcıları
ve bunlarla kurulan ilişkiler gibi maddi olmayan unsurlar olup; bu unsurların
kar ve karlılık ile verimlilik üzerine etkileri doğrudan görülmez. Öte yandan
firmanın durumu ise, mali durum tablolarıyla hesapsal olarak belirlenmekle beraber, bu iki unsurun birlikte değerlendirilmesi ve firmanın gerçek durumunu
tespiti için zorunludur. Bu açıdan bakıldığında firmanın borca batıklığı ve ekonomik kar kaybı, fiziksel sermayesinin, finansal sermayesinin ve entelektüel
sermayesinin nasıl kullanıldığının bir sonucu olarak ortaya çıkar.
3.1. Tanımı Ve Nitelikleri
“Borca batık olma” kavramı, firma aktifleri - yıllık bilançoda olduğu gibi
defter (iktisap) değerleriyle değil - fakat gerçek (olası satış değerleri) değerleriyle değerlemeye tabi tutulsalar bile alacaklıların, alacaklarını alamamaları,
yani şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamamasıdır (Altaş, 2011, 174). İşletmecilik açısından borca batık olma ya da aşırı borçlanma firmanın edimlerini-yükümlülüklerini yerine getirememesi ve faaliyetlerini sürdürmede kullandığı sermayesini kaybetmesidir. Bu durum finansal açıdan işletme varlığının
tümüyle kaybolmak üzere olduğu hatta kaybedildiği anlamı taşır (Doğrusöz,
Onat ve Tunçel, 2012, 557-561).
Firmaların ömürleri, yasal yönden veya ana sözleşme hükümleri açısından
sınırlandırılma söz konusu değil ise, süreklilik kavramı gereği sonsuza kadar
sürecektir. Ancak firma her zaman risk altında olacaktır veçeşitli biçimlerde
ekonomik ve finansal başarısızlıklarla karşılaşabilecektir. Ekonomik yönden
26
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başarısızlık, firma gelirlerinin azalması ya da ortadan kalkmasıdır. Finansal
yönden başarısızlık ise; firmanın yükümlülüklerini karşılayamaması olup; iki
yönden dikkate değerdir. Finans yönünden-teknik olarak başarısızlık; firmanın kısa vadeli borçlarını ödeyemez duruma düşmesidir ki; bu durumda büyük
bir likidite sıkıntısı vardır ve firma tahsilât sorunu yaşamakla birlikte varlıkları
borçlarını karşılayabilir. İflas-huhuksal olarak firma varlıklarının borçlarını
karşılayamaması ve öz sermayenin kaybedilmesidir. Bu durumda ise; işletme
tahsilât yapamaz, tahsilâtlar olmayınca ödemelerini yapamaz ve alış ve satış
olmaz. Likiditesini, rantabilitesini, karlılığını kaybetmiş olmasının yanı sıra
en önemlisi firma imajını-güvenilirliğini kaybetmiş ya da kaybetmek üzeredir.
Bitkisel hayat kaçınılmazdır (Doğrusöz ve ötekiler, 2012, 557-561). İşte bu
durumda olan bir firma borca batıklık bilançosu düzenler. Amaç, alacaklıların
haklarının firmanın (ortaklığın) mal varlığını aşıp aşmadığının belirlenmesi
olup, firmanın borca batık olması durumunda uygulanacak kurallar 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Md. 376/3’de ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır
(Altaş, 2011, 174).57
Öte yandan, borca batıklık konusu iflas ertelemesi ile hukuksal yönden
ilişki içindedir. İflas ertelemesi kurumunun amacı, mali durumu iyileştirilme
ümidi olan borca batık firma (sermaye şirketi veya kooperatifin) talep üzerine
iflasının ertelenmesine ve muhafaza tedbirlerine karar verilerek mali durumunu düzeltip ülke ekonomisi içindeki yerini koruyarak faaliyetine devam
etmesini sağlamaktır. Çünkü iflasın ertelenmesi, iflası ertelenen şirket kadar
şirketin alacaklılarının ve ülke ekonomisinin de yararınadır (Yılmaz, 2009,
147-148). İflasın ertelenmesinde hâkim, alacaklıların şirketi iflasa götürmelerine geçici bir süre için engel olmaktadır (Öztek, 2006, 44).
İcra İflas Kanunu Md. 178-179’da yer alan hükümlere göre; iflas erteleme talebinin yerine getirilmesi için iflas ertelemesi isteyecek olan işletmenin
öncelikle borca batık olması gerekir (Başöz ve Çakmakcı, 2012, 184-189).
Ancak, iflasın ertelenmesinde, Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu gereğince temel şartlardan birisi mahkeme tarafından kayyım atanması
ve borca batık olan şirketin faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlayarak şirketin
malvarlığını yani aktifini koruyarak iyileştirme konusunda gözetim ve yönetimi sağlamak, bunun yanında alacaklıların haklarını da korumanın amaçlan57  6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesinde bu konuda bazı belirsizlikler ve uygulamada
yetersizlikler bulunmaktaydı. 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 376-377. maddeleri, Eski Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesi yerine geçmiş, eski hükümler bir
ölçüde korunarak karşılaşılan sorunlara çözüm olması amacıyla yeni kurallar öngörülmüştür.
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masıdır. Böylece iflas ertelemesinde kanunun sağlamaya çalıştığı fayda elde
edilecektir (Uzay, 2009, 1).
Bu anlamda, kayyımlar önemli görevleri üstlenmiş olup; hatta Yargıtay 19.
Hukuk dairesinin birçok kararında kayyımın görevinin kamu düzenine ilişkin
olduğu belirtilmiştir (Uzay, 2009, 9). Gerçekten de borca batık bir şirketin iyileştirilmesi, yönetimi, işleyişinin denetlenmesi ile alacaklıların hakları korunmakta ve şirket içinin boşaltılması gibi kötü niyetli iflas erteleme başvurularının da önüne geçilmektedir. Yargıtay, uygulamalarında iflas erteleme talebinde
bulunanların gerçekten iyileşme projelerine uyacak ve mahkemeye her konuda
yardımcı olacak iyi niyet sahibi kimseler olmasını aramaktadır. Kayyım görevini yaparken de şirkete ait hiçbir bilgi ve belgenin de kayyımdan saklanmaması
gerekmektedir. Aksi durumda kayyımın bilgilendirmesi ile mahkemenin iflas
erteleme talebini değerlendirmesi olumsuz olabilecektir (Kayar, 2009, 22).  
Mahkemelerin ilgili yasalarda yer alan hükümlere bağlı olarak, kayyımların görevlerini genişletebilmekte veya daraltabilmektedir. Bu itibarla kayyımlar; yönetim kayyımı ile gözetim ve denetim kayyımı olmak üzere iki biçimde
ifade edilebilir. İflas erteleme talebi üzerine kayyım atayan mahkeme bu yetkilerden birinin mi yoksa tamamının mı kullanılacağını kendisi belirler. Genel
kural ve beklenen mahkeme tarafından kayyımın görevlerinin belirlenmesidir.
Ancak kayyımın görevlerinin açıkça belirlenmediği durumlarda kayyımın en
geniş yetki ile görevini yapacağı anlamı çıkarılmalıdır (Uzay, 2009, 5-6).
İflas ertelemesinde kayyım, en çok bir yıl süreyle görev yapmakla birlikte,
bu sürenin bitiminden sonra mahkemenin kararı ile kayyımın görev süresi 4
yıl daha uzatılabilir. Ancak kayyım bir şirkette en fazla beş yıl süreyle görev yapabilmekte olup bu sürenin dışında kayyımın görevi, şirketin durumun
düzelmesi yani borca batık durumdan çıkması ve iflas kararı ile birlikte son
bulur. Kayyım görev süresi içerisinde, iyileştirme projesi doğrultusunda denetleme ve gözetleme görevlerini yerine getirecek ve bu görevinin sonucu
olarak mahkemeye üçer aylık dönemlerde raporunu sunacaktır (Özkan ve
Kaya, 2013, 197).
Kayyım bunu yaparken tüm alacaklıları arayarak görüşmelerde bulunacak
ve tamamına eşit olarak yaklaşacaktır (Uzay, 2009, 7). Şirketin mali durumunun kötüye gitmesi veya iflasın ertelenmesinden beklenenin imkânsızlaşmasının ortaya çıkması halinde periyodik süreler beklenmeden mahkemeye bilgi
vermelidir. Çünkü kayyım bir nevi kamu düzeni görevini yürütmektedir. Aslında kayyım bu görevleri yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağım28
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sızlığının da sağlanması önem arz etmektedir. Çünkü kayyım hem şirketin iyileşmesini sağlarken bir taraftan da alacaklıların haklarını korumaktadır. Yani
sadece bir tarafın menfaatlerine yönelik bir çalışması yoktur. Bunu yaparken
de iflasın ertelenmesi davcasına bakan hâkimin bir uzantısı olan kayyım objektif kriterlere bağlı olmak zorundadır (Uzay, 2009, 12).
İşletmenin borca batık olmasından, aktiflerinin değeri ile borçlarını karşılayamaması anlaşılmaktadır. Şirketin aciz durumda bulunduğu şüphesini
uyandıran emareler varsa, yönetim kurulu aktiflerin satış fiyatlarını esas alarak bir ara bilanço hazırlamalıdır. Şirketin borca batık olduğunu gösteren bu
ara bilançoya da “Borca Batıklık Bilançosu” denir. Borçların varlıklardan
fazla olduğu bu bilançoda, mal varlığı tespit edilmektedir (Sumer, 2013, 41)
(Öztek, 2007, 43-44) (Kayar, 2009, 20).
3.2. Koşulları ve Hazırlanması
Bilanço, firmalarda en önemli temel mali durum tablosu olup, finansal yapının borca batık olup olmadığının belirlenebilmesi için bu temel mali durum tablosunda yer alan bilgilerden yararlanılır. Firmalar yasal sınırlamalar
yoksa belirli dönemlerde üç ayda, altı ayda, yılsonlarında, her ay sonlarında
periyodik olarak bilanço çıkarırlarken; borca batıklık bilançosu yılın herhangi bir gününde, ara tarihlerde ve özellikle o anki mali durumun belirlenmesi
amacıyla düzenlenebilir (Dumanoğlu, 2011, 83-84). Borca batıklık bilançosu,
ticari bilanço esas alınarak hazırlandığı için ticari bilançoda yer alan bilgilerin
yanıltıcı olmaması, tutarlı ve anlaşılır olması oldukça önemlidir. İflas ertelemesi talep eden bir firmanın sürekliliği varsayımının artık geçerli olmadığı
kabul edileceğinden, bu firmanın borca batıklık bilançosu düzenlenirken tüm
gizli yedekleri ve borçlarının ortaya çıkarılması ve tasfiyesi halinde şirketin
varlıklarının değerinin borcunu karşılamaya yetip yetmediğinin tespit edilmesi amaçlanır. Borca batıklık bilançosunda aktif ve pasifte gerçek değerlerin
(paraya çevrilmede, piyasada satış sırasında gerçekleşebilecek fiyatlar) esas
alınması gerekir. Diğer bir ifade ile; aktiflerin paraya çevrilme değerleri tespit
edilirken, tasfiye sonundaki (ileri bir tarihteki) satış fiyatları değil, borca batıklık bilançosunun düzenlendiği tarihteki değerleri esas alınmalıdır.“Borca
batıklık bilançosu” envanter sonuçlarının piyasa fiyatları ile değerini gösterdiği için mevcut olmayan, fiktif değerler bu bilançoda dikkate alınmaz (Sumer, 2013, 42) (Öztek, 2007, 44) (Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 2005).68
68 Yargıtay 19. HD’nin 17.11.2005 tarih ve E: 2005/6312, K: 2005/11314 sayılı kararına göre bu bilançoda
tüm aktifler rayiç değerleri (piyasadaki satış değerleri) üzerinden bilançoya geçirilmelidir.
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Borca batıklık bilançosunun en önemli işlevi, borca batıklığın tespitine
ilişkin olmasıdır (Ermenek, 2010, 153).  Borca batıklık hali de bir iflas nedeni
olarak kabul edildiğinden, özellikle iflas erteleme talebinde bulunacak firmalar bu bilançoyu hazırlamak zorundadır (Özkan ve Kaya, 2013, 195). İflasın
ertelenmesindeki temel amaç, borçları varlıklarından fazla olan, yani borca
batık olan işletmelere, bozulmuş mali durumlarını (Altaş, 2011, 177-178)79
düzeltmeye yönelik alacakları tedbirleri uygulamak ve iyileştirme projelerini
8 hazırlamak için zaman ve olanak tanımaktır (Özkan ve
(Yılmaz, 2009, 61)10
Kaya, 2013, 195). İcra İflas Kanunu’na göre iflas erteleme talebinin yerine getirilmesi için şekli ve maddi (esasa ilişkin) bazı şartlar belirlenmiş olup; şekli
şartlar şunlardır (Akcan, 2012, 109) (Dumanoğlu, 2011, 31-60):
 Bir sermaye şirketi (Anonim şirket veya Limited şirket) ya da kooperatif
olması,
 İflasın ertelenmesi talebi (talep şartı),
 Borca batıklık bilançosunun mahkemeye verilmesi,
 Borca batıklık bildirimi (beyanı),
 Masrafların peşin ödenmesi,
 İyileştirme projesinin mahkemeye verilmesi,
 Fevkalade mühletten yararlanılmamış olması,
 Borca batıklık bilançosu ve iyileştirme projesini destekleyen bilgi ve
belgelerin mahkemeye sunulması,
 Özel ve teknik bilgiyi gerektiren hususlarda uzman bilirkişilere
gidilmesidir.
 İflasın ertelenmesinin maddi şartları şunlardır (Akcan, 2012, 109):
 Borca batıklık,
 İyileştirmenin mümkün olması,
 Alacaklıların haklarının korunmasıdır.

79 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesine göre işletmenin mali durumunun bozulmasına
ilişkin haller şunlardır: son yıllık bilançodan sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar
sebebiyle karşılıksız kaldığının tespit edilmesi; yönetim kurulunca hazırlanan ara bilançodan sermaye ile
kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığının tespit edilmesi; şirket
aktiflerinin alacaklılarının alacaklarının karşılanmasında yetersiz kalmasıdır.
810 İyileştirme projesi, şirketin aktiflerinin arttırılması (sermaye artışı, satış ve karlılık oranlarının arttırılması
vb.) ve şirket borçlarının azaltılması (borçlarda indirim, temdit, konkordato vb.) ile ilgili ticari ve hukuki
konuları kapsar. Bu projenin mahkeme tarafından ciddi ve inandırıcı bulunması çok önemlidir.
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4. EKONOMİK KAR KAYBI VE BORCA BATIKLIK
BİLANÇOSU ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Firmalarda başarısızlık, değişik açılardan değerlendirilen bir kavram olup,
firmanın kar elde etmemesi ya da mevcut karını koruyamaması, gelirlerinin
azalması ve giderlerin artması, aşırı borçlanma veya sermaye yetersizliği,
hisse senetlerinin aşırı değer kaybetmesi vb. başarısızlık olarak nitelendirilmektedir. Firma başarısızlıkları genellikle üç önemli faktöre bağlı olarak
oluşmakta olup; bunlar, ekonomik faktörler, finansal faktörler, yönetsel faktörlerdir (Yılmaz, 2009, 77). Ayrıca firmada oluşan hileler, faaliyetlere önem
verilmemesi ve doğal afetlerde birer başarısızlık nedenidir. Bu faktörlerin
önemi başarısızlık faktörü olmasından daha ziyade bir ön uyarı sistemi olarak
firmanın varlığının tehlikeye girdiğinin ve borca batıklık durumunun her an
ortaya çıkabileceğini haber vermesidir.
4.1.Firma Faaliyetleri Açısından
Firmalar; genellikle satın alma, üretim, satış, finansman ve yönetim ile hukuksal faaliyetlerde bulunurlar. Amaç, firmanın ana sözleşmesinde belirlediği
hedefleri gerçekleştirmek, piyasada kalıcı olmak, büyümek, misyon ve vizyon
yaratmak, stratejiler ve politikalar geliştirerek etkinlik ve üretkenliği yükseltmek ve özellikle de firma varlığını sürekli kılmaktır. Başarının sırrı, soğutucuda Avrupa 2. İndesit firmasının Türkiye Satış Direktörüne göre (Dağ, 2012,
8-12); “Azimle çalışmak ve istemek, ekip çalışmasına önem vermek, hayır
ve imkânsız sözcüklerini sözlükten çıkarmak, örgütsel yapıyı köklü bir değişimden geçirtmek, üretim bölümünü tek bir çatıda toplamak, ilkeli olmak,
planlı olmak, aktif ve yılmadan çalışmaktır.” Öte yandan firmaların değer
yaratabilmesi için, sadece finansal kaynakları açısından değil tüm kaynakları
açısından güvenilir olması zorunludur. Bu ise; firmada kurumsal yönetimin
olması ile mümkündür. Böylece ekonomik kar kaybı ve borca batıklık söz
konusu olmayacaktır.
4.2.Finansal Açıdan
Firmalarda finansal yönetimin başlıca amaçları; hisse senetlerinin pazar
değerini yükselterek hissedarların gelirlerini ve refahını arttırmak, firmada
maliyetleri en aza indirmek, karı en çoğa çıkartarak karlılığı arttırmak, rekabet
edebilecek kaynakları tedarik etmek, büyümeyi sağlamak ve sürekli kılmak,
firmanın finansal zararlardan korunması ve iflasın önlenmesi, firma değerini
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yükseltmek, vb.dir (Okka, 2009, 5). Tüm bu faaliyetler firmanın finansal durumuyla ilgili olup, finansal durum tablolarında gösterilir. Özellikle bilanço firmanın finansal durumunu parasal büyüklük olarak, gelir tablosu ise; bilançoda
yer alan varlıklar ve kaynaklardaki değişimlerin sonuçlarını göstermesi açısından büyük öneme sahiptir. Buna bağlı olarak da firma hakkında bilgi sahibi
olmak isteyen yatırımcılar, kredi kurumları, ortak ve sahipler, devlet vb. önce
bilanço sonra da gelir tablosunu irdeleyerek firma ile ilgili karar alırlar. Ancak
bilanço ve gelir tablolarının en önemli mali durum tabloları olmalarına rağmen ilgili döneminin tamamını değil bu dönem sonu itibarıyla düzenlenmiş
mali durumu, bir diğer ifade ile faaliyet dönemlerinin sonuçlarını düzenlenme tarihleri itibarıyla gösterdiği unutulmamalıdır. Anlıktır ve adeta firmanın,
mali durum tablosunun hazırlandığı tarih itibarıyla bir resmi çekilmiştir. Oysa
faaliyetler süreklilik ilkesi gereği sonsuza kadar sürecektir. Bu nedenle yatırımcılar ve hissedarlar firmanın faaliyetleri ve finansal yapısındaki gelişmeleri
hakkında daha geniş ve güvenilir bilgi sahibi olmak isterler. Bu amaçla da olabildiğince daha kısa dönemli mali durum tabloları ve bu tablolardaki bilgilerin
karşılaştırılmalı analizlerini tercih ederler.
Finansal durum tablolarının karşılaştırılmalı analiziyle; geçmişle, sektör
ortalamasıyla ve rakiplerle mukayese yapılarak firma yönetiminin başarısı
ölçülebildiği gibi, firmanın likiditesi - ödeme gücü, varlıkların etkin kullanımı - karlılık, finansal kaldıraç - borçlanma derecesi, sabit yükümlülüklerin
karşılanması - borç ve faiz ödeme gücü, karlılık ve pazar değeri - vergi öncesi
karı, büyümesi - bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve hisse senetleri ile satışlar arasındaki ilişkiler belirlenir (Okka, 2009, 94-95). Aynı zamanda firmanın
ekonomik kar kaybı ve borca batıklık durumu da bu analizler ve oranlara bağlı
olarak saptanacaktır. Ancak gerçek, doğru, güvenilir, açık, muhasebe kavram
ve politikalarına uygun, karşılaştırılabilir, denetlenebilir ve belgeye dayalı
kayıtlardan oluşan mali tablo bilgileri bu amaçlara ulaştırır. Firmalarda bilançolar iki ana bölümden oluşmakta olup; aktif bölüm mevcutlar=(döner ve
duran varlıklar-alacaklar) + alacaklara yapılan yatırımları veya kaynakların
kullanım yerlerini, pasif bölüm; kaynakların tedarik edildikleri yerleri yabancı
kaynaklar+öz kaynakları ifade eder. Bu nedenlerle konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, borca batıklık ile ekonomik kar kaybı arasındaki ilişkilerde bu
ayrıma bağlı kalınarak incelenmesi benimsenmiştir.
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4.2.1.Kaynak Yapısı Açısından
Firma kaynakları bilançoda yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yabancı kaynaklar finansmanın sağlanması açısından,
finansal kurumlardan sağlanan kaynaklar (bankalar, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, risk sermayesi yatırım ortaklıkları gibi yurt içi ve yurt
dışı finansal kurumlardan sağlanan kaynaklar) sermaye piyasalarından sağlanan kaynaklar (hisse senedi, tahvil, finansman bonosu vb. çıkarımıyla sağlanan kaynaklar), satıcılardan sağlanan kaynaklar, kamudan sağlanan kaynaklar
(Ödenmemiş Vergiler, Harçlar ve SGK primleri gibi) daha detaylı bölümlendiğinde kaynağı kullanan firma açısından finansman sayılan bu işlemler kaynak
sahibi firma açısından yatırım olarak nitelendirilir. Bu nedenle de bu kaynakları firmaya sağlayanlar birer yatırımcı olarak sağladıkları bu kaynakların geri
dönüş hızı yüksek, maliyeti düşük, gerçekleşmesi ve başarısı yüksek, olabildiğince kısa vadeli ve benzeri beklentilerini karşılayan en iyi yatırımlarda veya
yatırım projelerinde değerlendirilmelerini talep ederler ve beklerler (Özveri
ve Dinçel, 2012, 56). O nedenle firmanın anlık durumunu gösteren bir mali
durum tablosu olan bilançosu izlenir ve irdelenir. Ancak izleme ve analiz yatırımcı açısından firmaya sunulan finansmanın vadesi açısından aylık, 3 aylık, 6
aylık ya da yıllık projeksiyonlar ile yapılır. Çünkü yatırımcı hem,
Aktifler= Yabancı Kaynaklar + Öz kaynaklar olması açısından hem de;
Aktifler= Döner Değerler + Duran Değerler olması açısından firmanın
aktifleri ile çok yakından ilgilidir. Zira sağladığı finansmanın şirketin kaynakları üzerine etkisi ve payı ile karşılığının olup olmadığını bilançodan görecektir. Bunun yanı sıra dikkat edilecek diğer en önemli husus, firmanın öz kaynak
yapısı ve firmanın kaynak dağılımıdır. Firmaları borçlanmaya iten karın yeterli düzeyde olmaması, ortakların sermaye artışına gitmemesi veya yeterince
yedek ayrılmamış olmasıdır. Öz kaynaklar vadesi sınırsız olup; firma sahip ve
ortaklarının varlıklar üzerindeki hak sahipliğini gösterir ve kardan pay alma
ve zarara katılmaya hak sağlar. Oysa yabancı kaynak faiz ve finansman yükünü de beraberinde taşır ve firmanın kar - zararı ile doğrudan ilgilenmez. Ancak
yabancı kaynak olması nedeniyle ürkek ve hassastır. Karın ortaya çıkışında ya
da faaliyetlerde olumsuzluklar başladığından tedirginliği artar ve iki açıdan
firmaya yaptığı yatırımları tekrar gözden geçirir.
 Birincisi, firmaya sağladığı finansmanın getirisiyle beraber geri gelip
gelmeyeceğidir.
 İkincisi, mali durum tablolarının gerçekten gerçek, doğru, güvenilir ve
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karşılaştırılabilir, açık olup olmadığı ve firmanın hisse senetlerinin değerini yansıtıp yansıtmadığıdır.
 Ancak burada en hassas olan husus, özel ve geçici durumlar dışında
öz kaynakların kısa ve uzun vadeli borçlardan büyük olması ya da en
azından eşit olmasıdır. Bir diğer ifade ile kısa vadeli yabancı kaynaklar
döner varlıklardan uzun vadeli yabancı kaynaklar duran varlıklardan
asla büyük olmamalıdır. Aksi durumda borca batıklık bilançosunun hazırlanması ve dava yollarına başvurulur. Zaten ekonomik kar kayıptır.
4.2.2.Varlık Yapısı Açısından
Firmaların varlıkları döner ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Döner
varlıklar; serbestçe kullanabileceği nakit (kasa ve banka hesapları), bir yıl
içinde paraya çevirebileceği değerlerinden (brüt çalışma sermayesi) duran
varlıkları ise; bir yıldan daha uzun sürelerde firma faaliyetlerinde kullanılacak - bir yıldan daha önce nakde çevrilmesi düşünülmeyen veya mümkün
olmayan değerleri (yatırım sermayesi) toplamından oluşur. Öte yandan aktif
toplamını oluşturan bu değerler daha önce açıklandığı gibi yabancı ve öz kaynakların karşılığıdır. Bu nedenle yatırımcılar firmaların varlık yapısı üzerine
büyük önem gösterirler. Çünkü döner varlıkların yeterli büyüklük ve uygun
yapıya sahip olması firma faaliyetlerinde verimlilik ve karlılık göstergesi
olup, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ve beklenmeyen olaylar karşısında
olası maliyetlerini karşılama yeteneğinin ölçüsüdür (Poyraz, 2012, 49). Duran
varlıkların dönüşümü genellikle söz konusu olmaz, ancak yeterli büyüklük ve
uygun yapıya sahip olması firmanın kapasitesini (üretim gücünü) göstermekte
olup verimlilik ve karlılık üzerine etki yapar.
Firmanın varlıkları nakit yaratabildikleri-nakte çevrilebildikleri ölçüde
değerlidir ve varlıklar üzerinde sadece hissedarlar (ortak ve sahipler) değil
yatırımcılar - kreditörler de hak sahibidir. Firmanın tasfiyesi söz konusu olduğunda ya da iflas halinde yatırımcıların - kreditörlerin alacakları hissedarların
yatırdığı sermayeden önce ödenir (Chambers, 2005, 12-13). Bununla birlikte,
iflas öncesi borca batılık bilançosu hazırlanacak ve iflas erteleme talebinde
bulunulacaktır. Ülkemizde bu hususta pek çok firma sahibi bu yolla firma
varlıklarını ya saklamakta, ya olduğundan yüksek değerde göstermekte ya da
bırakıp kaçmaktadır.
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4.3.Denetim Açısından
Hissedarlar ve hisse senetleri yatırımcıları, gerçekleştirdiği ve planladığı
yatırımlara ait sonuçları ve yatırım seçenekleri arasındaki durumunu değerlendirebilmek için ilgili firma/firmalar hakkında mevcut ve gelecekteki finansal performansıyla ilgili olarak kaliteli finansal bilgi sahibi olmak isterler.
Finansal bilginin kalitesi, hatalardan arındırılmış olmasına ve gerçek durumu
en iyi biçimde yansıtmasına bağlıdır. Bunun için en çok kullanılan performans
kriteri Hisse Başına Kazanç=HBG formülüyle ifade edilen hesaplamadır (İçten, 2013, 51-52).
HBG =(Net Kar-İmtiyazlı Hisse Senetlerine Ödenecek Tutar/Ağırlıklı
Hisse Senedi Sayısı)
Bu hesaplamanın yapılması firmanın hisselerinin değerini ve hissedarların
gelirlerini göstermesi bakımından oldukça önemli bir gösterge olup, manipülasyonlara ve suistimallere açıktır. Buna karşılık denetim gerekli olup; kurumsal yönetim uygulanmalıdır. Kurumsal yönetim ilkeleri, firma ortakları, hisse
senetleri sahipleri, firma ile iş ilişkisi içinde olanlar ile firma yönetim kurulu
arasındaki ilişkileri düzenler. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimi altında
geliştirilen ilkeler aracılığıyla genel kurul süreçleri iyileşmiş, oy haklarının
kullanılmasında kısıtlamalar kaldırılmış, kamunun aydınlatılması politikaları oluşturulmuş, etik kurallar geliştirilmiş, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gündeme alınmış, internet sitelerinde firmalara ait aydınlatıcı bilgilere
yer verilerek yönetim kurullarında bağımsız üye bulunması sağlanmıştır (Törüner, 2012, 10). Aynı zamanda bu ilkeler aracılığı ile firmalar denetlenerek
kar kayıplarının önlenmesi ve borca batıklığın önlenmesi amaçlanmış olup;
bu ilkeler ana hatlarıyla; genel kurulla ilgili olanlar, kar dağıtım politikasıyla
ilgili olanlar, mali tablo prensipleriyle ilgili olanlar, firma yönetimiyle ilgili
olanlar, yönetim kuruluyla ilgili olanlar biçiminde sınıflandırılmıştır. Bunun
yanı sıra firmaların 3. kişilerle olan ilişkilerinin düzenli akışının sağlanması
ve kamusal denetim açılarından TTK. (Türk Ticaret Kanunu), ve İİK. (İcra ve
İflas Kanunu)larında doğrudan, diğer bazı kanunlarda ise atıf yapılma yoluyla
yasal düzenlemeler yapılmıştır.  
5. SONUÇ
Ekonomik katma değer, hissedarlar ile çıkar sahipleri açısından bir performans ölçüm aracı olup, borca batıklık ortaya çıkmadan evvel bu ölçütün
uygulanmasıyla firmanın borca batıp batmayacağı belirlenebilir. Bu yöntem
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aynı zamanda firma yöneticileriyle firmanın sahip ve ortakları arasında çıkar çatışmasını engeller. Çünkü günümüzde değere dayalı firma performans
ölçümlerinde hissedar beklentileri ön plana çıkmıştır. Bu durum firmanın sahip ve ortaklarıyla yatırımcıların firma değerini doğru tespit etme arayışına
yöneltmiştir. Bu aynı zamanda firma değerinin doğru tespit edilmesinin yanı
sıra yönetimin, firma değerinin en yükseğe çıkartılması firma sahiplerinin en
önemli amacı haline gelmiştir. Bu da firma faaliyetlerinde borca batıklığı engelleyen veya geciktiren bir faktördür. Ancak gerektiğinden fazlası da borca
batıklığa neden olabilir.
Ekonomik kar, firma yönetiminin performansının firma dışından ölçümünü ifade eder, uzun dönemdeki başarı durumu hakkında bilgi verir, aynı zamanda firmadaki nakit akışları hakkında yani firmanın piyasa değerinin uzun
dönemde beklenen nakit akışlarının şimdiki değerini ifade eder. Bu bir anlamda firmada nakit akışlarının, nakit akış tablosunun dışında da izlenmesidir.
Öte yandan borca batıklık bilançosu da firmanın önce kısa vadeli yükümlülüklerine sonra da uzun vadeli yükümlülüklerini karşılayamaması sonucu
hazırlanan bir mali durum tablosu olup, esas neden firmanın ödeme gücünü kaybetmesidir. Bir diğer ifade ile nakit akışlarının düzensizleşmesi ya da
gerçekleşmemesidir. Bu durumda yöneticilerin alacakları kararlarla firmada
düzenli bir nakit akışı sağlanarak, hem kar kayıpları hem de borca batıklık – aşırı borçlanma önlenmiş olur. Çünkü daha önce de bahsedildiği gibi,
karlılık, öz sermaye karlılığı, satışların karlılığı, toplam varlık karlılığı vb.
gibi ölçütler firmanın performansı ve değeri hakkında yeterince bilgi vermez.
Bu nedenle ekonomik kar daha çok kullanılmakta ve firmaların borç yapısına
özen gösterilmesine neden olmaktadır.
Ekonomik kar, hissedarların kazançlarını ölçmeye yönelik bir performans
ölçüsü olmasının yanı sıra dönem karının sermaye maliyetinden arındırılarak
firmanın gerçek başarısının ölçülmesinde bir diğer ifade ile yönetsel etkinliğinin de değerlendirmede kullanılır. Bu gerçek, güvenilir ve doğru bilgilerin
kullanılması durumunda firma kültürü ve anlayışını değiştirir. Firma yönetimi
böylece dikkatini hem firma içi performansa hem de firma dışı performansa
yönlendirir. Bunun sonucu firmanın finansal faaliyetleri ve finansal yapısı, firma amaçlarıyla uyumlu hale gelecektir. Borç kullanımı başta olmak üzere tüm
faaliyetler dikkatle izleneceği için borca batıklık söz konusu olmayacaktır.
Firmalarda sermaye fiziki sermaye, maddi sermaye ve entelektüel sermaye
olmak üzere üç değişik açıdan hesaplanmakta, ancak firmanın gerçek değeri
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bu üç unsurun birlikte dikkate alınmasıyla belirlenebilmektedir. Ancak günümüzde artık gözden kaçırılmaması gereken yeni bir kavram olarak bilgi sermayesi ya da daha genel ifadeyle entelektüel sermayenin de dikkate alınması
gerekmektedir. Çünkü firmanın başarısını etkileyen yani başarılı kılan ya da
başarısızlığa iten birçok faktörün önüne bilgi sermayesi veya entelektüel sermaye geçmiştir. Bugün bilgi her şeydir. Bu durum firmalar için de söz konusu
olup gerek ekonomik kar kaybı gerekse borca batıklık açısından da birinci sıraya çıkmıştır. Çünkü firmalar sorumluluk açısından üçüncü kişilere de firma
faaliyetleri, faaliyet sonuçları ve yatırımları açısından gerçek, doğru ve güvenilir bilgileri sunmak zorundadır. Zira firma varlığı kaybedildiğinde menfaat
grupları da etkilenecektir. Bu nedenle menfaat gruplarına bilgi aktarılması
için firma içinde finansal bilgi ve raporlama akışının yanı sıra yönetsel bilgi
akışı da (firma içi ve dışı) sağlanmalıdır. Bu ise bir yandan firmanın kurumsallaşmasıyla, öte yandan firmanın entelektüel sermayesi ile ilgilidir. Çünkü
firmalar için başarısızlık ekonomik ve finansal nedenlerle çıkabileceği gibi
iletişimsizlik sorunuyla da ortaya çıkabilir. Bu durumda da firmanın misyon
ve vizyonu kaybolacak, firmaya ve faaliyetlerine duyulan güven yok olacaktır.
Son olarak bu çalışmada firmanın en büyük ortağı olan kamu (devlet) bu durumda yasal yönden özellikle firma alacaklılarının haklarının korunması amacıyla yeni düzenlemeler getirmiştir. Özellikle de Türk Ticaret Kanunu’nda ve
İcra İflas Kanunu’nda bu hususta iflas erteleme ve borca batıklık hükümlere
yer verilmiştir.  
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6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ ANONİM
VE LİMİTED ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE İLİŞKİN
DÜZENLEMELER, GETİRİLEN YENİLİKLER İLE ÖRNEK
MUHASEBE UYGULAMASI
REGULATIONS ON THE LIQUIDATION OF JOINT STOCK AND
LIMITED COMPANIES, THE CHANGES MADE AND THE INNOVATIONS INTRODUCED BY THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO.
6102 AND AN ACCOUNTING PRACTICE
*
Özlem ARABACI11
**
Prof. Dr. Feriştah SÖNMEZ12

ÖZ
Anonim ve limited şirketlerin ekonomik faaliyetleri çeşitli nedenlerle sona
erebilir. Sona ermenin tamamlanması da ancak tasfiye ve iflas işlemleri ile
mümkün olmaktadır. Tasfiye işlemleri ise hukukumuzda özel düzenlemelere
bağlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim ve limited şirketlerin tasfiyesine ilişkin bazı değişiklikler getirilmiş, uygulamada gereksinim
duyulan ihtiyaçları karşılayabilmek için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Söz
konusu düzenlemelerden bazıları; tasfiye memurlarının sahip olması gereken
ek nitelikler belirtilmesi, ek tasfiye ve tasfiyeden dönme kurumlarının öngörülmesidir. Bu çalışmada anonim ve limited şirketlerin tasfiyesi üzerinde durulmuş 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile konuya ilişkin yapılan
değişiklikler ve getirilen yenilikler belirtilerek bir adet muhasebe uygulamasına yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim ve limited
şirketlerde tasfiye, ek tasfiye, tasfiyeden dönme.
ABSTRACT
Joint stock and limited companies’ economic activities may end for several
reasons. The completion of expiration is only possible with the liquidation and
insolvency. The liquidation process is linked to the specific regulations in our
law. In the Turkish Commercial Code No. 6102 some changes regarding the
liquidation of joint stock and limited companies have been introduced. In or-
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der to meet the application requirements, new arrangements have been made.
Some of the mentioned regulations are; Additional attributes of the liquidators
should have specified, the additional liquidation and the return from liquidation. This study have focused on the liquidation of joint stock and limited
companies. The changes made and the innovations introduced by the Turkish
Commercial Code No. 6102 on the subject has been explained and an accounting practice has been given.
Keywords: The Turkish Commercial Code No. 6102, joint stock and limited companies’ liquidation, additional liquidation, return from liquidation.
1.GIRIŞ
Anonim ve limited şirketler yasal, doğal ve sözleşmelerinde yer alan hükümler dolayısıyla sona erebilirler. Şirketlerin tasfiyesi ise, sona ermenin
doğal bir sonucudur. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde tasfiye kelimesi “arıtma, ayıklama, temizleme” olarak tanımlanmış, ticari açıdan ise “bir ticaret
kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi,
alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi,
likidasyon” olarak tanımlanmıştır (Güncel Türkçe Sözlük, 2014). Tasfiye süreci, ortaklığın mal varlığının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilmesi,
borçların ödenmesi, sonucunda olumlu bir bakiye varsa bunun tasfiye payı hükümleri gereğince pay sahiplerine dağıtılması aşamalarından geçerek ticaret
unvanının sicilden silinmesi işlemiyle son bulur (Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu, 2009, 822; Pulaşlı, 2013, 579).
Anonim ve limited şirketlerin tasfiyesi mutlaka yasada öngörülen şekle
uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle tasfiye süreci ne genel kurul
kararı ne de esas sözleşme ile ortadan kaldırılamaz (Pulaşlı, 2003, 927).
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) genel olarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TTK’nın tasfiyeye ilişkin hükümleri, 6762 sayılı
Eski Türk Ticaret Kanunu (ETTK) dönemindeki eksiklikler ve gereksinimler
de göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerden bazıları; tasfiye memurlarının sahip olması gereken ek nitelikler belirtilmesi, alacaklıları davet için yapılacak ilanların şirketin web sitesinde ilan
edilmesi hükümlerinin getirilmesi ile ek tasfiye ve tasfiyeden dönme kurumlarının öngörülmesidir (Erdem, 2013). Aşağıda anonim ve limited şirketlerin
tasfiyesi üzerinde durularak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile
konuya ilişkin yapılan değişiklikler ve getirilen yenilikler belirtilmiştir.
42
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Ayrıca şirketlerin tasfiyeye giriş, tasfiye süreci ve tasfiyenin sona ermesi
vergisel açıdan da birçok özellik arz etmekte olup söz konusu husus başlı başına yeni bir çalışma konusu niteliğinde olmakla birlikte çalışmamızın sonunda
tasfiye işlemlerinin vergisel boyutuna da kısaca değinilmiştir.
2.ANONIM ŞIRKETLERIN TASFIYESI
Anonim şirketler yasal, doğal ve sözleşmelerinde yer alan hükümler dolayısıyla sona erebilirler. Sona ermenin tamamlanması ise tasfiye işlemleri ile
olur (Akarca ve Şafak, 2013). Tasfiye işlemleri 6102 sayılı TTK’nın 533. ila
548. maddeleri arasında özel hukuki düzenlemelere bağlanmış olup aşağıda
bu düzenlemelere yer verilmiştir.
2.1.Tasfiye Halindeki Anonim Şirketin Hukuki Durumu
2.1.1.Tüzel Kişiliği ve Unvanı
Tasfiye halindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dahil, tasfiye
sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu halde organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.533/2; Çevik, 1988, 1298). Konuya
ilişkin ETTK düzenlemesi tartışmalara yol açmakta, tartışmalar sınırlanan
ehliyetin hak ehliyeti mi yoksa fiil ehliyeti mi olduğu noktasında yoğunlaşmaktaydı (Pulaşlı,2013, 967-968; Karahan, 1988, 26; Domaniç, 1988, 1099).
Bu çerçevede TTK m.533/2 hükmü, ETTK dönemindeki tartışmaları ortadan
kaldırmaktadır. Yeni düzenleme uyarınca tasfiye haline girilmesiyle birlikte
değişikliğe uğrayan ve sınırlanan şirketin ehliyeti değil, organların yetkileridir
(533. madde gerekçesi).
2.1.2.Tasfiye Halinde Şirket Organlarının Durumu
Anonim şirket tasfiye sürecine girince organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.535/1).
2.1.2.1.Yönetim Kurulu
Anonim şirketin yasal idare ve temsil organı olan yönetim kurulu görevine, tasfiye halinde de -esas sözleşme veya genel kurul kararı ile başka bir hal
öngörülmemiş ve tasfiye iflas sonucu değilse- hem tasfiye memuru sıfatı ile
hem de yönetim kurulu olarak devam eder. Fakat, bu iki görev birbirinden
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bağımsızdır. Örnek olarak yönetim kurulu genel kurulu tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere toplantıya çağırıyorsa, bu
işlemi “tasfiye memuru sıfatıyla” yapar (T.C. Yasalar, 2012; TTK m.535/2),
diğer hallerde toplantıya çağırırken, yönetim kurulu sıfatı ile bu işlemi yapar.
Ayrıca tasfiye memuru olarak bir başkasının tayin edilmesi halinde ise yönetim kurulu, TTK m. 536/3 hükmü uyarınca sınırlı yetkilerle görevine devam
eder (Arslanlı, 1961, 205; Pulaşlı, 2013, 584-585).
Tasfiye memurları tasfiye işleri icaplarından olan hususlarda karar vermek
üzere genel kurulu toplantıya çağırabilir. Yapılacak işlem tasfiye işlerinin
icaplarından değilse, genel kurulu toplantıya davet yönetim kurulunun yetkisindedir (Doğanay, 1974, 956).
2.1.2.2.Genel Kurul
Anonim ortaklık tasfiye halinde iken, genel kurul da varlığını sürdürür.
Tasfiyeye ilişkin konuları görüşecek anonim şirket genel kurulu, tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere, tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.535/1).
Şirket genel kurulu, TTK’da veya esas sözleşmede aksine daha ağır nisap
öngörülmüş bulunan haller hariç (şirket aktiflerinin toptan satışı vb.) olmak
üzere, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya
temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı
takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar her iki
toplantıda da, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.546/3, m.418; Altaş a, 2011, 490).
Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yılsonu için finansal tabloları ve tasfiye sonunda da kesin bilançoyu genel kurul onaylar (T.C. Yasalar, 2011; TTK,
m. 542/1,d); gerektiğinde tasfiye memurlarını yeniden seçer (T.C. Yasalar,
2011; TTK m.537/1). Önemli miktarda aktiflerin toptan satılmasına da ancak
şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin
veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla genel kurul karar verir (T.C. Yasalar,
2011; TTK, m.538/2, m.421/3-4; Pulaşlı, 2013, 585).
2.1.2.3.Diğer Hususlar
Denetçiler ise yeni Kanuna göre artık anonim şirketin organı değildirler
ayrıca denetime tabi olan anonim şirketler de söz konusu olmaktadır. Bu durumda, denetime tabi anonim şirketlerde denetçinin görevleri, tasfiye halinde
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ve bunun amacına uygun olarak devam eder (Pulaşlı, 2013, 586).
Ayrıca tasfiye döneminde pay sahiplerinin haklarında daralma meydana
gelir. Bu daralma kendini daha çok oy hakkında gösterir. Genel kurulun yetkilerinin bir bölümünün tasfiye organlarına geçmesi oy haklarını da etkiler
(Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, 2000, 823).
2.2.Tasfiye Memurlarına İlişkin Düzenlemeler
Tasfiyeye ilişkin işlemler kural olarak tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilmekte olup tasfiye memurlarına ilişkin hususlar ise TTK’nın 536.
ila 539. maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelere aşağıda yer
verilmiştir.
2.2.1.Tasfiye Memurlarının Atanmaları, Taşımaları Gereken Nitelikler ve Görevden Alınmaları
TTK uyarınca, tasfiye memurları şirket esas sözleşmesiyle veya genel kurul
kararıyla atanabilirler. Tasfiye memuru olarak atanacak kişiler, pay sahipleri olabileceği gibi, üçüncü kişilerden de olabilir. Fakat, tasfiye memurlarının şirket
esas sözleşmesi ya da genel kurul kararı ile atanması şart değildir. Şirket esas
sözleşmesinde bu konuda bir hükme yer verilmeyeceği gibi, genel kurulca da
tasfiye memuru atanması kararlaştırılmamış olabilir. Bu durumda yani esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde,
tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.536/1).
Ayrıca yine TTK uyarınca şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hallerde tasfiye memuru mahkemece atanır (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.536/3). Bu
hüküm yeni olup ETTK’da yer almamaktadır. Şirketin feshine karar veren mahkeme, tasfiye memuru tayin edebilmek için kendisinden bu yönde bir talepte bulunulmasını beklemek zorunda olmadan tasfiye memuru atayabilir. Feshe karar
veren mahkeme tasfiye memuru atayıp atamaması hususunda serbest değildir,
tasfiye memurunu belirlemek zorundadır (536. madde gerekçesi).
Bunun yanında yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil
ve ilan ettirmek zorundadır. Tasfiye, yönetim kurulu tarafından yerine getiriliyor ise, bu durumda yönetim kurulu kendisini tasfiye memurları olarak ticaret
siciline tescil ve ilan ettirir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.536/1).
TTK uyarınca tasfiye memurları esas sözleşmede veya atama kararında
aksi öngörülmemişse olağan ücrete hak kazanırlar (T.C. Yasalar, 2011; TTK,
m.536/1). Tasfiye memuruna ücret ödenmemesi ancak tasfiyenin pay sahipleri
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ya da yönetim kurulu tarafından üstlenilmesi halinde söz konusu olabilir. Tasfiye memurlarının ortaklık dışından seçilmesi durumunda, bunlara yasa gereği
ödenmesi gereken ücret esas sözleşme ve genel kurul kararı ile ortadan kaldırılamaz (Çevik, 1988, 1309).
Ayrıca TTK’da yer alan ve yeni bir düzenleme olan hükme göre, tasfiye
işlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için tasfiye memurlarından en az birinin Türk
vatandaşı olması, bu kişinin Türkiye’de yerleşim yerinin bulunması ve şirketi
temsile yetkili olması gereklidir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.536/4). Tasfiye
memuru için aranan söz konusu kanuni şartların tümünün aynı kişide gerçekleşmesi gerekir. Zikredilen şartların ayrı ayrı kişilerde bulunması hükmün
gereği açısından yeterli değildir (536. madde gerekçesi).
Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse
ve hiçbirinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay sahiplerinden veya alacaklılardan birinin veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.536/3). Mahkeme tarafından tayin aynı zamanda bir azil
işlemini gerektirmektedir. Buna göre, mahkeme kanuni nitelikleri haiz bir tasfiye memuru atarken, mevcut tasfiye memurlarından birini görevden almalı
ve onun yerine atamayı yapmalıdır. Bu husus mahkemenin takdirinde değildir
(536. madde gerekçesi, Altaş a 2011, 492).
Bunun yanında anonim şirket genel kurulu, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurlarını ve bu görevi yerine getiren yönetim
kurulu üyelerini, her zaman görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir
(T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.537/1).
Ayrıca, TTK tasfiye memurlarının mahkeme kararı ile görevden alınmalarına da imkan tanımıştır. Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de tasfiye memurlarını görevden alabilir ve yerlerine
yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memurları, mahkeme kararına
dayanılarak tescil ve ilan olunurlar (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.537/2). Her
pay sahibi mahkemeye başvurarak böyle bir talepte bulunabilir. (537. madde
gerekçesi, Altaş a 2011, 493).
Tasfiye memurunun ehliyet ve bilgisine, iyi niyetine ve dürüstlüğüne karşı
güveni ciddi biçimde sarsacak tavır ve davranışlar haklı sebep sayılır. Pay
sahiplerinden genel çıkarının aksine belirli bir pay grubunun çıkarına hareket,
işleri savsaklama, ihmal vb. davranışlar da azil için haklı sebep oluştururlar
(Doğanay, 1974, 960; Pulaşlı 2003, 972-973).
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Ayrıca bu hüküm ile ETTK’dan farklı olarak mahkemece atanan tasfiye
memurlarının tescil ve ilanını yaptırabilecek kişilerin sayısı artırılmıştır. ETTK’da sadece atanan tasfiye memurlarına, kendilerini tescil ve ilan ettirme
yetkisi verilmiş iken; TTK ile mahkeme ilamının ibrazı suretiyle başka kişilerin de (örneğin yönetim kurulunun) tasfiye memurlarının tescil ve ilanını
sağlayabileceği hükme bağlanmıştır (537. madde gerekçesi).
2.2.2.Tasfiye Memurlarının Şirketi Temsil ve İlzamı ile Yetkileri
Tasfiye memurları birden fazla ise ve de genel kurul kararında ya da esas
sözleşmede aksi öngörülmemiş ise, şirketin bağlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun şirket unvanı altında imza atması gerekir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.539/3).
Fakat bu düzenleme emredici olmayıp, genel kurul kararıyla veya esas sözleşme hükmüyle aksi kararlaştırılabilir. Böylece tek başına imza ilkesi getirilebilir veya daha ağır bir temsil sistemi benimsenebilir (539. madde gerekçesi;
Altaş a 2011, 495).
Ayrıca, tasfiye halindeki şirketi “tasfiye ile ilgili konularda” mahkemelerde ve dış ilişkide tasfiye memurları temsil eder (T.C. Yasalar, 2011; TTK,
m.539/3). Tasfiye ile ilgili olmayan hususlarda ise şirket yönetim kurulunun
temsil yetkisi devam eder (539. madde gerekçesi).
Tasfiye halindeki ortaklığın temsil ve yönetim organı tasfiye memurlarıdır. Tasfiye memurları şirketi mahkemede temsil, sulh, ibra, feragat, kabul ve
tahkime, ayrıca şirkete ait hak ve alacakların tahsili için dava açmaya yetkilidirler. Bunun yanında zorunluluk halinde yeni muameleler yapabilirler. Örneğin aktifleri satış işlemine kadar kiraya verebilirler (İmregün, 2005, 477-480;
Kahraman, 2013). Şirket genel kurulunca aksi kararlaştırılmamış ise, tasfiye
memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler. Buna karşılık,
genel kurul şirket aktiflerinin satışı konusunda farklı bir yöntem de belirleyebilir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.538/1).
Önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satılabilmesi için ise, şirket
sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya
temsilcilerinin olumlu oylarıyla şirket genel kurulunca karar alınması gerekir
(T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.538/2; m.421/3-4).
Bunun yanında tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez,
ancak belirli uygulama işlemleri için tasfiye memurlarından biri diğerine veya
üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.539/1).
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Çünkü tasfiye memurlarına kanunla verilen yetkiler, bu kişilerin özenli bir seçimle atanan güvenilir bir kişi olduğu varsayımına dayanır. Verilen yetkiler ve görev bir anlamda onun/onların kişiliğine bağlı sayılır. Bu sebeple kanunen tanınan
yetkilerin başkasına, hatta bir diğer tasfiye memuruna devredilmemesi gerekir.
Devir, devreden tasfiye memurunun o işten elini çekmesi sonucunu doğurur ve seçim konusuz kalır. Ancak tasfiye işlerinin gereğinin yerine getirilmesi bağlamında
bazı belirlenmiş işlemlerin yerine getirilebilmesi için tasfiye memurlarından biri
veya üçüncü bir kişi tevkil edilebilir. Burada verilen vekalet genel olmayıp, açıkça
belirlenmiş, sınırları çizilmiş, konusu açıkça gösterilmiş bazı işlemlerin yürütülmesine yönelik sınırlı bir vekalettir. Diğer bir deyişle, münferit olay için özel bir
vekalet verilmesi söz konusudur (539. madde gerekçesi; Altaş a, 2011, 494-495).
2.2.3.Tasfiye Memurlarının Tasfiye Amacı Dışında Yaptıkları
İşlemlerin Şirketi Bağlaması ve Tasfiye Memurlarının Haksız Fiillerinden
Şirketin Sorumluluğu
Tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptıkları işlemler şirketi bağlar. Ancak, eğer üçüncü kişinin işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya halin gereğinden bilmemesinin mümkün olamayacağı ispat edildiği takdirde, yapılan işlemler şirketi bağlamaz. Buna karşılık
tasfiyenin sadece tescil ve ilan edilmesi, bu hususun ispatı için yeterli delil
değildir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.539/2).
Tasfiye memurları kural olarak tasfiye amacıyla sınırlı olarak işlem yaparlar. Aksine hareket halinde de işlem geçerlidir; tasfiye memurları şirketi temsil
ettikleri için şirket bu işlemle bağlıdır. Tasfiye amacı dışında yapılan işlemlerin şirketi bağlaması kuralı iyi niyetli üçüncü kişileri koruma düşüncesinin
ürünüdür (539. madde gerekçesi).
Ayrıca tasfiye memurunun görevini yerine getirdiği sırada işlediği haksız
fiilden şirket de sorumludur (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.539/3). Tasfiye memurları görevlerini ifa ederken icra ettikleri tüm fiil ve işlerden ve bu arada
haksız fiillerden sorumludurlar. Ayrıca bu mevzuat hükmü ile tasfiye memurlarının yapmış oldukları işlerden şirket de sorumlu tutularak yine üçüncü kişiler korunmak istenilmiştir (539. madde gerekçesi).
2.2.4.Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
Tasfiye memurları, gerek haksız olarak ödedikleri paralardan gerekse kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal et48
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tikleri takdirde hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına
karşı verdikleri zararlardan sorumlu olurlar. Ancak tasfiye memurları kontrolleri dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar
sebebiyle sorumlu tutulamazlar; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen
yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz (T.C. Yasalar, 2011; TTK,
m.541/4; m.553/1-3).
Bunun yanında kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya
yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden tasfiye memurları, bu görev ve
yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.553/2).
2.3.Tasfiye Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler
TTK’nın 540 ila 544. maddeleri arasında düzenlenen tasfiye sürecinde tasfiye memurlarınca yapılması gereken işlemlere aşağıda yer verilmiştir.
1)İlk envanter ve bilançoyu çıkararak, genel kurulun onayına sunarlar.
Şirket tasfiye aşamasına girerken mali analizinin yapılması ve varlıklarının
değerlemesinin yapılması gerekmektedir (Kahraman, 2013). TTK, ETTK’da
olduğu üzere, tasfiye memurlarına göreve başlar başlamaz, şirketin tasfiyenin
başlangıcındaki durumunu inceleyerek bir envanter ve bilanço çıkarma ve de
genel kurulun onayına sunma görevi yüklemektedir. Buna karşılık TTK’da
envanter ve bilançonun düzenlenmesinde şirket mallarına değer biçmek için
tasfiye memurlarının gerekirse uzmanlara başvurabileceği hükmüne de yer
verilmiştir. Ancak, tasfiye memurları, gerektiği takdirde uzman kişilere başvurabilecektir. Yoksa uzman kişilere başvurma hususunda bir zorunluluk bulunmamaktadır (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.540/1; 540. madde gerekçesi).
2)Şirketin malları ile defter ve belgelerine el koyarlar.
Envanter ve bilançonun genel kurulca onaylanmasından sonra, tasfiye memurları şirketin envanterde yazılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine
el koyarlar (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.540/2). Tasfiye memurlarının şirketin
envanterde yazılı bütün malları ile evrak ve defterlerine el koyabilmesi için,
envanter ve bilançonun genel kurul tarafından onaylanması şarttır. Bunun sebebi, ilk bilançonun tek işlevinin, tasfiye memurlarının tasfiyeye ve görevlerine devam edip etmeyeceklerini belirlemek olduğu düşüncesidir. Zira eğer
şirket borca batık olup müflis durumda ise tasfiye memurları bunu iflas tasfiyesine çevireceklerdir. Dolayısıyla, tasfiyenin niteliği ve tasfiye memurlarının
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göreve devam edecekleri belli olmadan şirket mallarına ve defterlerine el koymanın doğru olmayacağı düşünülmüştür (540. madde gerekçesi).
3) Alacaklıları alacaklarını bildirmeye çağırırlar.
TTK’nın 541. maddesinin birinci fıkrasına göre;
-Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan
ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla,
-Diğer alacaklılar ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet
sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta
arayla yapılacak üç ilanla,
Şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını
tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.
TTK’da ilanın yapılış şekli ETTK’dan farklıdır. ETTK’da alacaklıları haberdar etmeye yönelik ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde sadece bir defa
yapılması yeterli görülmekteyken, TTK uyarınca bu konuda birer hafta arayla
üç kez ilan yapılması gerekmektedir. Ayrıca, TTK ilanın Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi yanında şirketin internet sitesi ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde yapılmasını şart koşmaktadır (Kayar, 2011).
4)Alacaklıların korunmasını sağlarlar.
ETTK, alacaklıların alacaklarının notere depo edilmesini gerekli kıldığı
halde, TTK, bu konuda bir ayrıma gitmiş ve bazı alacakların bankaya bazılarının da notere depo edilmesini hükmetmiştir.
Alacağını belgeleyen ve alacağı muaccel olan alacaklıya alacağı ödenir.
Ancak alacaklı oldukları şirket defterinden veya diğer belgelerden anlaşılan
ve yerleşim yerleri bilinen kişiler ile diğer alacaklılar kendilerine taahhütlü
mektupla bildirilmesine ve ilan edilmesine rağmen, alacaklarını süresinde
tasfiye memurlarına bildirmezler ise, alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nca belirlenecek bir bankaya depo edilir (Pulaşlı, 2003, 976; T.C.
Yasalar, 2011; TTK, m.541/2).
Şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan
borçlarını karşılayacak tutarda para, ETTK döneminde olduğu gibi, notere
depo edilmek zorundadır. Ancak, eğer bu gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına alınmış ya da şirket varlığının pay sahipleri arasında paylaşımı bu
borçların ödenmesi şartına bağlanmış ise, notere para depo etme zorunluluğu
ortadan kalkar (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.541/3).
5)Bunun yanında tasfiye memurları;
-Şirketin süregelen işlemlerini tamamlamak,
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-Gereğinde pay bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımlarını tahsil etmek,
-Aktifleri paraya çevirmek,
-Şirket borçlarının, ilk tasfiye bilançosundan ve alacaklılara yapılan çağrı
sonucunda anlaşılan duruma göre, şirket varlığından fazla olmadığı saptanmışsa, bu borçları ödemek,
ile yükümlüdürler (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.542/a).
6)Tasfiye memurları tasfiyenin gerektirmediği yeni bir işlem yapamazlar
(T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.542/b).
7)Tasfiye memurları, şirket borçları şirket varlığından fazla olduğu takdirde durumu derhal şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine bildirmek zorundadırlar; mahkeme bu durumda iflasın açılmasına
karar verir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.542/c).
8)Tasfiye memurları tasfiyenin uzun sürmesi halinde, her yıl sonu için tasfiyeye ilişkin finansal tabloları ve tasfiye sonunda da kesin bilançoyu düzenleyerek genel kurula sunarlar (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.542/d). Ara bilançoların onayı, tasfiye memurlarının o dönem için ibraları anlamını taşır. Kesin
bilanço onaylanmadan tasfiye sonucunun dağıtımı yapılamaz. Son bilanço
aynı zamanda pay sahiplerinin tasfiye paylarının da belirlenmesi niteliğini taşır (Forstmoser, Meier-Hayoz ve Nobel, 1996, 859).
9)Tasfiye memurları, şirketin bütün mal ve haklarının korunması için düzenli ve görevinin bilincinde bir yönetici gibi gereken önlemleri alır ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa sürede bitirirler (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.542/e).
10)Tasfiye memurları tasfiye işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliği
için gereken defterleri tutarlar (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.542/f).
11)Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paralardan şirketin süregelen harcamaları için gerekli olan para dışında kalan paraları bir bankaya
şirket adına yatırırlar (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.542/g).
12)Tasfiye memurları, vadesi gelmemiş borçları, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilere uygulanan oran üzerinden iskonto
ederek derhal öderler. Alacaklılar bu ödemeyi kabul etmek zorundadırlar. Kanun gereği iskonto edilmesi mümkün olmayan alacaklar bu hükümden müstesnadır (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.542/h).
13)Tasfiye memurları pay sahiplerine tasfiye işlerinin durumu hakkında
bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda imzalı belge verirler (T.C. Yasalar,
2011; TTK, m.542/i).

TEMMUZ - AĞUSTOS 2014

51

MALİ

ÇÖZÜM

2.4.Tasfiye Sonucunda Kalan Mevcudun Dağıtımı
Ortaklığın bütün borçlarının ödenmesinden sonra kalan miktara tasfiye bakiyesi denir. Bakiye pay sahiplerine aittir ve pay sahiplerine dağıtılır. Buna
pay sahibinin tasfiye bakiyesine katılma hakkı denir (Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, 2000, 531).
ETTK şirket borçları ödendikten sonra kalan varlığın, esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler
ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde dağıtılacağını öngörmekte idi
(T.C. Yasalar, 1956; ETTK, m.447/1). Buna karşılık, TTK, borçlar ödendikten
sonra, önce ödenen pay bedellerinin iadesini, daha sonra kalan mevcudun,
esas sözleşmede aksi öngörülmemişse pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları nispetinde dağıtılacağını hükme bağlamıştır (T.C.
Yasalar, 2011; TTK, m. 543/1).
ETTK’nın m.447/1 hükmü, doktrinde çok tartışılan ve pay bedelleri iade
edilmeden yapılacak bir dağıtımın Kanuna aykırı imtiyazlar oluşturacağı eleştirisiyle karşılanan bir düzenleme idi. TTK’nın mezkur hükmü öğretide genel
kabul görmüş, hukuka ve hakkaniyete de uygun olan görüş doğrultusunda düzenlenmiştir (543. madde gerekçesi).
Ayrıca alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Bununla birlikte, hal ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden
de dağıtmaya izin verebilecektir. Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmuyor ise bu dağıtma para olarak yapılacaktır (T.C. Yasalar,
2011; TTK, m. 543/2-3).
2.5.Tasfiye Sonunda Defter ve Belgelerin Saklanması, Şirket Unvanının Sicilden Silinmesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü
TTK’nın 544. maddesinde “tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dahil belgeler 82. madde uyarınca saklanır” denilmiştir. Bu itibarla, tasfiyenin sonunda defter ve belgeler, TTK’nın 82. maddesi gereği, on
yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanır (Altaş a, 2011, 505).
Tasfiyenin sona ermesi üzerine, tasfiye memurları, şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesini Ticaret Sicili Müdürlüğünden talep ederler. Talep
üzerine silinme tescil ve ilan olunur (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m. 545).
Bunun yanında pay sahipleri ile tasfiye memuru veya memurları arasındaki
uyuşmazlıkların çözümü basit yargılama usulüne tabidir. Mahkeme, gerekli gö52
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rürse tasfiye memurlarıyla ilgili pay sahiplerini dinleyerek, kararını otuz gün içinde verir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m. 546/1). İlgili hükümle yalnızca kanunlarda
sayılan davalar ve işler hakkında uygulanan, yazılı yargılama usulünden daha
basit ve çabuk işleyen bir yargılama usulü olan basit yargılama usulü getirilerek
ihtilafların ivedilikle halledilebilmesi amaçlanmıştır (546. madde gerekçesi).
2.6.Ek Tasfiye
Ek tasfiye, ETTK’da bulunmayan, fakat uygulamanın ihtiyaçları nedeniyle
öğreti ile yargı tarafından benimsenen ve uygulanan bir hukuki kurumdur. Ek
tasfiye, tasfiye işlemleri tamamlanıp tasfiyenin bitirilmiş olmasına rağmen, daha
sonra başkaca tasfiye önlemleri alınmasının zorunlu olduğunun anlaşılması halinde başvurulan geçici bir tedbirdir. Ek tasfiye ile yeni bir hukuki durum meydana getirilmemekte, alınması ihmal edilmiş tedbirler alınmaya çalışılmaktadır.
Yapılması ihmal edilmiş tasfiye işlemlerinin yapılmasını takiben, şirket yine
sona erdirilecektir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.547; 547. madde gerekçesi).
Ek tasfiye sadece tasfiyenin kapanmış olması, ancak buna rağmen halen alınması zorunlu ek tedbirlere gereksinim duyulması halinde söz konusu olabilir.
Zorunluluk yoksa ek tasfiyeye gidilemez. Ek tasfiye, tasfiyenin gayesinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Şirket yine tasfiye şirketidir ve şirket organları
tasfiye gayesi çerçevesinde işlem yapmak zorundadır. Anılan fıkrada, ek tasfiyeyi talep edebilecek kişiler sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri ve de şirket alacaklılarıdır. Ek tasfiye, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden talep edilir. Ek tasfiye,
şirketin sicile yeniden tescilini talep etmeye yöneliktir (547. madde gerekçesi).
Şirkete ait bazı aktiflerin tasfiyede dikkate alınmamış olması, mal varlığının dağıtımı sırasında kanuni hükümlere uyulmaması ve organlara karşı sorumluluk davası açılacak olması gibi sebepler, ek tasfiye yapılmasını zorunlu
kılabilecek durumlar olarak gösterilebilir (547. madde gerekçesi). Mahkeme
ek tasfiye isteminin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için
yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.547/2).
Ek tasfiye için atanan tasfiye memurları ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmek zorundadır. Tescil, yeniden atanan tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir. Ek tasfiye kararının tescili bildiricidir. Zira, eksik kalan işlemler
nedeniyle gerçekte tasfiye sona ermemiştir. Tescil üzerine şirket tüzel kişiliğiTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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ni yeniden kazanır ve organlar yeniden çalışmaya başlarlar. Ancak, bu durum
şirketin sona ermiş olduğu gerçeğini değiştirmez. Şirket yine tasfiye şirketidir.
Ek tasfiye halinde yeniden alacaklılara çağrı yapılmasına ve bloke yılına gerek yoktur. Ancak, ek tasfiye tamamlandıktan sonra, yeni bir kapanış bildirimi, tescil ve defterlerin korumaya alınması işlemlerine ihtiyaç vardır (547.
madde gerekçesi).
Ek tasfiyeye ilişkin prosedür emredicidir. Bu usulden sözleşme hükümleri
ve genel kurul kararlarıyla ayrılmak caiz değildir (547. madde gerekçesi; Altaş a, 2011, 508-510).
2.7.Tasfiyeden Dönme
Tasfiyeden dönme, tasfiye haline giren bir şirket genel kurulunun, alacağı
bir kararla, şirketi tasfiye gayesi güden bir şirket olmaktan çıkartabilip, tekrar
kar elde etme amacı güden ve varlığını devam ettiren bir şirket haline döndürmesidir. Tasfiyeden dönülmesi TTK’nın 548. maddesinde düzenlenmiş olup
anılan madde ek tasfiyede olduğu gibi ETTK’da bulunmayan, fakat uygulamanın ihtiyaçları nedeniyle doktrin ve yargı tarafından benimsenip uygulanan
bir hukuki müesseseyi düzenlemekte ve esaslarını belirlemektedir.
Tasfiyeden dönme, şirketin sadece sürenin dolmasıyla veya genel kurul
kararıyla sona ermesi halinde söz konusu olabilir. Diğer sona erme hallerinin
–iflasa ilişkin özel düzenleme hariç- gerçekleşmesi nedeniyle şirketin sona
ermiş olması halinde tasfiyeden dönme kararı alınarak şirkete hayatiyet kazandırılamaz (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.548/1; 548. madde gerekçesi).
Ancak tasfiyeden dönme kararı pay bedellerinin veya tasfiye paylarının
pay sahipleri arasında dağıtımına başlanıncaya kadar alınmalıdır. Bu andan
sonra tasfiyeden dönme kararı alınamaz (548. madde gerekçesi).
Ayrıca, pay sahipleri arasında yapılan cüz’i ve anlamsız bir pay bedeli veya
tasfiye payı iadesi bile tasfiyeden dönmeyi imkansızlaştırır. Diğer yandan, tasfiye esnasında kar dağıtımı yapılmış olması halinde, kar dağıtım kararı, şirketin sona ermesinden önce alınmış olmak şartıyla tasfiyeden dönme kararı
alınmasını engellemez (548. madde gerekçesi).
Genel kurulca tasfiyeden dönülmesi, bir başka deyişle şirketin devam etmesine
karar verilebilmesi için, söz konusu kararın şirket sermayesinin en az yüzde atmışının oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir fakat
hafifletilemez. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru
tescil ve ilan ettirir (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.548/1, Altaş a, 2011, 510-512).
54
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2.8.Anonim Şirketin İflası Halinde Tasfiye
İflas, anonim ortaklığın faaliyetini sona erdiren sebeplerden biridir. Anonim şirketin iflası, tasfiye halinde olup olmamasından bağımsızdır. Ortaklık
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin iflas kararı ile birlikte, anonim şirket derhal sona erer (T.C. Yasalar, 2011; TTK m. 529/1).
Mahkemenin iflas kararı ile sona eren anonim şirket, iflas yolu ile tasfiyeye girmiş olur. İflas kararı, iflas idaresine bildirilir. İflas halinde tasfiye, iflas
idaresi tarafından İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır. İflas idaresi
bu kararı ticaret siciline tescil ve ilan ettirir (T.C. Yasalar, 1932; İİK m. 166).
Sona ermenin tescili bildirici niteliktedir. Bu durumda şirket organları temsil
yetkilerini, ancak şirketin iflas idaresi tarafından temsil edilmediği hususlar
için korurlar (T.C. Yasalar, 2011; TTK, m.534; Şener, 2012, 603).
3.LIMITED ŞIRKETLERIN TASFIYESI
Limited şirketlerin sona ermesinin sonucu, tasfiyede kendini gösterir.
TTK’da limited şirketin tasfiyesi için ayrı hükümler öngörülmemiş, anonim
şirketin tasfiyesine ilişkin hükümlere yollamada bulunulmuştur. Zira, bu konuda, TTK’nın 636. maddesinin beşinci fıkrasında “Sona ermenin sonuçlarına
anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır”, 643. maddesinde ise “Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şirketlere
ilişkin hükümler uygulanır”, hükümlerine yer verilmiştir. Nitekim ETTK’nın
552. maddesinde de limited şirketlerin tasfiyesine ilişkin olarak anonim şirket
hükümlerine göndermede bulunulmakta idi (Altaş b, 2011, 285).
Bu sebeple yukarıda yer verilen anonim şirketlerin tasfiyesine ilişkin düzenlemeler limited şirketler için de geçerli olacaktır.
4.TASFIYESIZ SONA ERME HALLERI
TTK’ya göre sona eren şirket tasfiye haline girer. Kanundaki istisnalar saklıdır denilerek ETTK’nın aksine tasfiyenin istisnaları sınırlı sayı olarak belirtilmemiştir (T.C. Yasalar, 2011; TTK m. 533/1). ETTK sona eren şirketin
tasfiye haline girmeyeceği kanuni istisnaları sayma yoluna gitmiş ve “birleşme, limited şirkete dönüştürülme, bir kamu tüzel kişisi tarafından devralınma”
hallerini tahdidi olarak saymıştı. TTK ise, sona eren şirketin tasfiye haline gireceğini aynı şekilde ifade etmekle birlikte, tasfiyeye gerek bulunmayan halleri sınırlı olarak sıralamamış, kısaca “kanundaki istisnalar saklıdır” hükmüyle
kanundaki tüm istisnaları kapsamına almıştır (533. madde gerekçesi). DolayıTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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sıyla anonim ortaklığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi veya diğer bir ortaklığa katılması, bir limited ortaklığa dönüştürülmesi veya iki anonim ortaklığın
birleşip yeni bir anonim ortaklık kurmaları hallerinde, tasfiye gerçekleşmez
ve dolayısıyla tasfiye hükümleri uygulanmaz. Bu durumlarda külli intikal söz
konusu olup, yasadaki bu durumlarla ilgili hükümler uygulanır. Anılan bu hallere tasfiyesiz sona erme halleri denilir (Pulaşlı, 2013, 589).
5.KOLAYLAŞTIRILMIŞ TASFIYE HALLERI
6102 sayılı TTK, 14/02/2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığında
Kanunda yer almayan, münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye
edilmeyerek ticaret sicili kayıtlarından terkin edilmeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerinin kolaylaştırılmalarını öngören 16 fıkradan
oluşan ek geçici 7. madde, 6335 sayılı Kanun ile 30/06/2012 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak TTK’ya eklenmiştir (T.C. Yasalar, 2012; Ertürk, 2012).
Yapılan bu düzenlemelere göre; 01/07/2012 tarihinden itibaren iki yıl içerisinde (01/07/2014 tarihine kadar) Kanunda sayılan halleri tespit edilen ya da
bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın
ek geçici 7. madde hükümlerine göre yapılacaktır (Pulaşlı, 2013, 580). Konuya ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından hazırlanan Tebliğ 30/12/2012 tarihli, 28513 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2012).
6. KURUMLAR VERGISI KANUNU UYARINCA TASFIYE
Çalışmamız anonim ve limited şirketlerin tasfiyesine ilişkin olarak Türk
Ticaret Kanunu hükümleri temel alınarak oluşturulmuştur. Ancak şirketlerin
tasfiyeye giriş, tasfiye süreci ve tasfiyenin sona ermesi vergisel açıdan da birçok özellik arz etmekte olup söz konusu husus başlı başına yeni bir çalışma
konusu niteliğinde olmakla birlikte aşağıda tasfiye işlemlerinin vergisel boyutuna kısaca değinilmiştir.
Vergi hukukunda tasfiyenin özel bir tanımı ve tasfiye nedenlerine ilişkin
düzenleme yapılmamış olup buradan bu alanda tasfiye nedenine önem atfedilmediği anlaşılmaktadır. (Nazalı, 2009, 106). Tasfiye konusu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17. maddesinde düzenlenmiş olup çalışmamızın bu
kısmında ilgili düzenlemeye yer verilmiştir.
Bu düzenlemeye göre tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesin56
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de hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olacaktır. Tasfiye, kurumun
tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar
ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı
takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı
ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş
tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. Tasfiyenin aynı
takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline
girdiği tarihte başlayacak ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam edecektir
(TC Yasalar, 2006; KVK, m. 17/1).
Son tasfiye döneminin zararla sonuçlanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve önceki dönemlerde fazla ödenen
vergiler mükellefe iade edilir. Nihai tasfiye sonucunda matrah beyan edilmesi
halinde önceki tasfiye dönemlerinin düzeltilmesi söz konusu olmaz. Tasfiye
işlemleri sürerken vergi oranında meydana gelecek değişmeler söz konusu
düzeltme işleminin yapılmasını gerektirmeyecektir (Aşıcıoğlu, 2007; TC Yasalar, 2006; KVK, m. 17/1).
Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun
bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda, her bir
tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından tasfiye
döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine
verilecektir (Sezgin, 2013, 125-129; TC Yasalar, 2006; KVK, m. 14, 17/2).
Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. Tasfiye kârı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet
değeri arasındaki olumlu farktır. Tasfiye kârı hesaplanırken; ortaklar veya kurum
sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü
ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine, yine mevcut sermayeye ilave
olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında
elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratlar da tasfiye döneminin başındaki servet değerine eklenecektir (TC Yasalar, 2006; KVK, m. 17/4).
Bununla birlikte, hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadî kıymetlerin değerleri KuTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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rumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre belirlenecektir. Ayrıca, tasfiye kârının hesaplanması
sırasında, Kanunun indirilecek giderler, zarar mahsubu, diğer indirimler ve
kabul edilmeyen indirimlerle ilgili madde hükümleri de dikkate alınacaktır
(Aşıcıoğlu, 2007; TC Yasalar, 2006; KVK, m. 17/4).
Tasfiye döneminin başındaki ve sonundaki servet değeri, kurumun tasfiye
dönemi başındaki ve sonundaki bilançosunda görülen öz sermayesidir. Bir
yıldan fazla süren tasfiyelerde; izleyen tasfiye dönemlerinin başındaki servet
değeri, bir önceki dönemin son bilançosunda görülen servet değeridir (TC
Yasalar, 2006; KVK, m. 17/5).
Tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanununun 207’nci maddesine uygun bir karşılık ayırmadan aynı
Kanunun 206’ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve
ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde, bu vergilerin asıl ve zamları
ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar (TC Yasalar,
2006; KVK, m. 17/7).
Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye memurları, işlemlerinin
vergi kanunları yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler. Dilekçenin verilmesinden itibaren en geç üç ay içinde vergi incelemelerine başlanarak aralıksız
devam edilir. Vergi incelemesinin bitmesini izleyen otuz gün içinde vergi dairesi
sonucu tasfiye memurlarına yazı ile bildirir (TC Yasalar, 2006; KVK, m. 17/8).
Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin,
tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak yapılacak her türlü vergi
tarhiyatı ve kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılacaktır. Limited şirket ortakları, tasfiye
öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete
koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olacaklardır. Tasfiye dönemi
için tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tasfiye artığı
tutarıyla sınırlı olacaktır (TC Yasalar, 2006; KVK, m. 17/9).
Maliye Bakanlığı; mükelleflerin hukuki statülerini, faaliyet gösterdikleri
alanları ve tasfiyeye giriş tarihindeki aktif büyüklüklerini dikkate almak suretiyle tasfiye işlemlerine yönelik inceleme yaptırmamaya yetkilidir (TC Yasalar, 2006; KVK, m. 17/10).
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7. SONUÇ
Anonim ve limited şirketlerin ekonomik faaliyetleri çeşitli nedenlerle sona
erebilmektedir. Sona ermenin tamamlanması da ancak tasfiye ve iflas işlemleri
ile mümkün olmaktadır. Tasfiye işlemleri ise hukukumuzda özel düzenlemelere bağlanmıştır. Anonim ve limited şirketlerin tasfiyesi mutlaka yasada öngörülen şekle uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Tasfiye süreci, ortaklığın mal
varlığının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi,
sonucunda olumlu bir bakiye varsa bunun tasfiye payı hükümleri gereğince
pay sahiplerine dağıtılması aşamalarından geçerek ticaret unvanının sicilden
silinmesi işlemiyle son bulur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirketlerin tasfiyesine ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiş olup söz konusu yeni düzenlemelerden bazıları; tasfiye haline girilmesiyle birlikte değişikliğe uğrayan ve
sınırlananın şirketin ehliyetinin değil organların yetkileri olduğunun netleştirilmesi, tasfiye memurlarının en az bir tanesinin Türk vatandaşı olma ve Türkiye’de ikamet etmesi, tasfiye memurlarının hiçbiri söz konusu şartlara uygun
değilse ilgililerin talebi üzerine mahkemece şartları taşıyan yeni bir tasfiye
memurunun atanması, alacaklıları davet için yapılacak ilanların şirketin web
sitesinde ilan edilmesi hükümlerinin getirilmesi ile ek tasfiye ve tasfiyeden
dönme müesseselerinin düzenlenmesidir.
Yapılan bu düzenlemeler ile 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu dönemindeki eksiklikler ve gereksinimlerin giderilmesi amaçlanmış, ayrıca getirilen ek tasfiye ve tasfiyeden dönme müesseseleri ile Eski Türk Ticaret Kanunu’nda bulunmayan, fakat uygulamanın ihtiyaçları nedeniyle doktrin ve yargı
tarafından benimsenip uygulanan bu iki hukuki müessese yasal düzenlemelerde yerini almıştır. Böylece doktrin ve mevzuat arasında uyum sağlanmıştır.
Ayrıca şirketlerin tasfiyeye giriş, tasfiye süreci ve tasfiyenin sona ermesi
vergisel açıdan da birçok özellik arz etmekte olup söz konusu hususlar 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17. maddesinde düzenlenmiştir.
8. ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI
Bulut Sanayi ve Ticaret AŞ …….. tarihli genel kurul toplantısında şirketin
sona ermesi kararını almıştır. Şirketin tasfiyesi için gerekli yasal işlemler yerine
getirilmiştir (Haftacı s. 212-217; Sağlam ve Şengel s. 225-236; Yıldırım, 2013).
Tasfiye memurlarının yaptıkları çalışma sonucunda oluşturulan tasfiye başlangıcı
bilançosu genel kurul tarafından onaylanmıştır. Bilanço aşağıda yer almaktadır.
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Bulut Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiyeye Başlama Bilançosu (TL)

Aktif
I-Dönen Varlıklar
100 Kasa
102 Bankalar
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
128 Ş. Ticari Alacaklar(-)
153 Ticari Mallar
II-Duran Varlıklar
252 Demirbaşlar
257 B. Amortisman (-)
Toplam

169.000
7.000
45.000
20.000
35.000
(18.000)
80.000
160.000
190.000
(30.000)

III-KVYK
300 Banka Kredileri
320 Satıcılar
321 Borç Senetleri
Özkaynaklar
500 Sermaye
540 Yasal Yedekler

Pasif
225.000
95.000
70.000
60.000
104.000
90.000
14.000

329.000

Toplam

329.000

Tasfiye ile ilgili bilgiler;
-Kasadaki para mevcudu şirketin banka hesabına yatırılmıştır,
-Müşterilerden olan alacaklar 15.000 TL olarak tahsil edilmiştir.
-Alacak senetleri 32.000 TL peşin değer üzerinden tahsil edilmiştir.
-Şüpheli ticari alacakların yalnızca 12.000 TL’si tahsil edilmiştir.
-Ticari mallar 100.000 TL + %18 KDV’ye satılmıştır.
-Demirbaşlar 200.000 TL + %18 KDV’ye satılmıştır.
-Bankalara olan kredi faizi ile birlikte 105.000 TL olarak ödenmiştir.
(10.000 TL faiz)
-Satıcılara olan borç bilançodaki değeri üzerinden ödenmiştir.
-Borç senetleri 50.000 TL peşin değer üzerinden ödenmiştir.
- Çeşitli tarihlerde 10.000TL+1.800TL KDV’lik tasfiye gideri ödenmiştir.
-KDV ile ilgili işlemler yapılmış ve KDV’den dolayı oluşan borç vergi
dairesine bildirilmiştir.
-….. tarihinde tasfiye işlemi sonuçlandırılmış ve tasfiye sonucu kalan para
mevzuata uygun olarak hesaplanarak ortaklara isabet eden tasfiye payları
ödenmiştir.
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Şirketin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.
Mad.
No

Mad.
No

Mad.
No

Mad.
No

Mad.
No

AÇIKLAMA

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
102 BANKALAR
100 KASA
Kasadaki paranın bankaya yatırılması

AÇIKLAMA

7.000

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
102 BANKALAR
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
120 ALICILAR
Müşterilerden yapılan tahsilat

AÇIKLAMA

15.000
5.000

20.000

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
102 BANKALAR
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
121 ALACAK SENETLERİ
Alacak senetlerinin tahsili

AÇIKLAMA

32.000
3.000

35.000

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
102 BANKALAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
Şüpheli alacağın tahsili ve karşılığın iptal edilmesi
AÇIKLAMA

7.000

12.000
18.000

18.000
12.000

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
102 BANKALAR
118.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
Ticari mal satışı

100.000
18.000
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AÇIKLAMA

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
621 SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ
80.000
153 TİCARİ MALLAR
Satılan ticari mallar maliyeti kaydı
AÇIKLAMA

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
102 BANKALAR
200.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
30.000
255 DEMİRBAŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 D. OLAĞANDIŞI GEL. VE KAR.
Demirbaşların satışı

AÇIKLAMA
....................................
.....................................
300 BANKA KREDİLERİ
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI
102 BANKALAR
Bankalara olan borcun ödenmesi
AÇIKLAMA
....................................
320 SATICILAR
102 BANKALAR
Satıcılara olan borcun ödemesi

.....................................

AÇIKLAMA
....................................
321 BORÇ SENETLERİ
102 BANKALAR
642 FAİZ GELİRLERİ
Borç senetlerinin ödenmesi
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80.000

190.000
36.000
4.000

BORÇ ALACAK
95.000
10.000

105.000

BORÇ ALACAK
70.000

70.000

BORÇ ALACAK
60.000

50.000
10.000

MALİ

Mad.
No

Mad.
No

Mad.
No

Mad.
No

Mad.
No

AÇIKLAMA

ÇÖZÜM

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
10.000
191 İNDİRİLECEK KDV
1.800
102 BANKALAR
Tasfiye giderlerinin ödemesi
AÇIKLAMA

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
391 HESAPLANAN KDV
54.000
191 İNDİRİLECEK KDV
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
KDV tahakkuku

AÇIKLAMA

52.200

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
10.000
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
18.000
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANS.
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA
7’li grup hesaplarının yansıtılması
AÇIKLAMA

1.800
52.200

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
52.200
102 BANKALAR
KDV borcunun ödenmesi

AÇIKLAMA

11.800

10.000
18.000

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA
10.000
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA
18.000
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
Yansıtma hesaplarının kapatılması

10.000
18.000
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AÇIKLAMA

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
108.000
621 SATILAN TİC. MALLAR MALİ.
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
Gider hesaplarının kapatılması

AÇIKLAMA

80.000
10.000
18.000

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
100.000
642 FAİZ GELİRLERİ
10.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
12.000
679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
36.000
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
158.000
Gelir hesaplarının kapatılması

Mevzuat gereği şirket tarafından ödenecek kurumlar vergisinin hesaplanması;
Dönem Karı*KV Oranı= 40.000*0,20=8.000 TL
Mad.
No

AÇIKLAMA

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
40.000
691 DÖNEM KARI VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ.
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Tasfiye karının dönem net karına devri

Mad.
No

AÇIKLAMA

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
691 DÖNEM KARI VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ.
8.000
370 DÖNEM KARI VER. VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ.
Dönem karı üzerinden kurumlar vergisi karşılığı ayrılması
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Mad.
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AÇIKLAMA

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
590 DÖNEM NET KARI
Dönem net karının bilanço hesabına kaydı

32.000

Bulut Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Sonu Bilançosu (TL)

Aktif
I Dönen Varlıklar
102 Bankalar
II Duran Varlıklar
-

Toplam
Mad.
No

Mad.
No

Pasif
8.000
8.000
136.000
90.000
14.000
32.000
144.000

144.000 I KVY Kaynaklar
144.000 370 D.K. ve D.Y.Y.Kar
V Özkaynaklar
500 Sermaye
540 Yasal Yedekler
590 Dönem Net Karı
144.000
Toplam
AÇIKLAMA

32.000

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK.
KARŞ.
Kurumlar Vergisi 8.000 TL
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
Vergi borcunun kesinleşmesi kaydı
AÇIKLAMA

8.000
8.000

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
102 BANKALAR
Vergi borcunun ödenmesi

8.000

8.000

Mevzuat gereği şirket tarafından ödenecek gelir vergisinin hesaplanması;
Yasal Yedekler*GV Oranı = 14.000*0,15=2.100 TL
Dönem Net Karı*GV Oranı= 32.000*0,15=4.800 TL
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No
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No

Mad.
No
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AÇIKLAMA
....................................
.....................................
540 YASAL YEDEKLER
590 DÖNEM NET KARI
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
Gelir Vergisi Tahakkuku

AÇIKLAMA
....................................
.....................................
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
102 BANKALAR
Vergi borcunun ödenmesi

AÇIKLAMA

BORÇ ALACAK
2.100
4.800

BORÇ ALACAK
6.900

6.900

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
500 SERMAYE
90.000
540 YASAL YEDEKLER
11.900
590 DÖNEM NET KARI
27.200
331 ORTAKLARA BORÇLAR
Sermayenin, yasal yedeklerin ve karın pay sahipleri
hesabına aktarılması

AÇIKLAMA

6.900

129.100

BORÇ ALACAK

....................................
.....................................
331 ORTAKLARA BORÇLAR
129.100
102 BANKALAR
Pay sahiplerine yapılan ödeme

129.100
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KALİTELİ FİNANSAL RAPORLAMADA
DENETİMİN ROLÜ İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR
DISCUSSIONS ON THE ROLE OF AUDIT IN
FINANCIAL REPORTING QUALITY
*
Doç. Dr. Çağnur Kaytmaz BALSARI13
**
Yrd. Doç. Dr. Seçil VARAN14

ÖZ
Dünyada kısıtlı ekonomik kaynakların verimli dağılımının anahtarı kaliteli finansal raporlamadır. Kaliteli finansal raporlamanın en önemli niteliği güvenilir olmasıdır. Finansal tabloların güvenilirliğinin güvencesi ise kaliteli bir
bağımsız denetimle mümkündür. Bu çalışmada, kaliteli denetim olgusu tartışılmakta, kaliteli bağımsız denetimi etkileyen faktörler Uluslararası Denetim ve
Güvence Standartları Genel Çerçeve’sine uygun olarak açıklanmakta ve bu faktörler ile ilişkili tartışmalara yer verilmektedir. Sonuç olarak, kaliteli denetimin
sağlanmasında etkin olan denetçi, denetim firması ve denetim ortamı özellikleri
literatürdeki tartışmalara dayanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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ABSTRACT
Financial reporting quality is a key to the efficient allocation of economic
resources. The most important attribute of financial reporting quality is reliability. Audit quality is an assurance to the reliability of the financial reports.
This study discusses the concept of audit quality and the factors that affect
audit quality within the framework of the International Auditing and Assurance Standards Board. This study reveals the qualifications of auditors, audited
firms, and audit environment that are effective in audit quality in regards to
the literature.
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1. GİRİŞ
Akademik çalışmalara göre denetim kalitesi, finansal raporlama kalitesini doğrudan etkiler. Teoride bağımsız denetim, firma sahipleri ve yönetimi
ile finansal tablo kullanıcıları arasındaki asimetrik bilgi problemini azaltarak,
finansal raporlamanın kalitesini arttırmaktadır (Watts ve Zimmerman, 1981).
Diğer bir deyişle bağımsız denetim firmalarda, paydaşlar arasındaki temsil
problemleri nedeniyle doğan maliyetleri azaltan bir mekanizma rolü oynamaktadır. Johnson vd. (2002: 641)’ne göre bağımsız denetimin finansal raporlama kalitesine etkisi, denetçinin denetlenen firmanın finansal raporlarında
kural ihlali tespit edebilme olasılığı ve bu tespit sonrasındaki davranışlarının
bir fonksiyonudur.
Bu görüşe paralel olarak DeAngelo (1981: 186) denetim kalitesini, denetçinin müşteri firmanın finansal raporlarında kural ihlali tespit edebilme ve bunu
raporlama olasılığı olarak tanımlar, ancak bu olasılık (denetim kalitesi) denetçinin söz konusu denetlenen firmadan bağımsız olma derecesine bağlıdır.
Finansal raporlama kalitesi, denetim sürecinin çıktısıdır. Ancak finansal
rapor kullanıcıları için, denetçinin bağımsızlığı ve denetim süreci gözlemlenebilir değildir. Bu nedenle, akademik çalışmalarda, denetim kalitesi ile ilişkili
kabul edilen değişkenler yolu ile denetimin kalitesi ölçülmeye çalışılır (DeAngelo, 1981: 186-187). Francis (2011)’e göre aşağıdaki denklem bu amaçla
kullanılabilir.
Finansal Raporlama Kalitesi= f {denetimin özellikleri + denetim harici
faktörler için kontrol değişkenleri}
Gözlenemeyen süreç, gözlenebilen veriler ile temsil edilerek, denetimin
hangi özelliklerinin finansal raporlama kalitesinde daha önemli olduğu sorusuna yanıt aranır. Gözlenebilen bu veriler, denetim özelliklerinden özellikle
bağımsızlıkla ilgili olduğu düşünülen, denetim şirketlerinin işletmelere denetim hizmetine ek olarak verdikleri ve gelirleri açısından önemli olan denetim
dışı hizmetler, denetleyen ile denetlenen arasındaki ilişkinin uzunluğu, açılan
davalar, denetçi görüşleri, denetçi özellikleri gibi değişkenlerdir.
Ancak bu denklemi kullanarak geçerli sonuçlara ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bunun nedeni ise denetim kalitesinin denetlenen, denetleyen, düzenleyici, finansal tablo kullanıcıları, toplum, hatta akademisyenler
açısından farklı tanımlanmasıdır. Carcello vd. (2002)’ye göre denetimin kalitesi denetçinin denetim için harcadığı çaba ile ölçülür. Daha çok zaman ve
çaba, daha kaliteli denetim sağlar. Durukan ve Kapucugil İkiz (2007) denetim
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kalitesini, şirketin finansal tablolarına ilişkin uygun görüşü sunmak ve bu görüşü gerekli kanıtlarla ve objektif yargılarla desteklemek olarak tanımlamıştır.
Tanımlardan ilki sürece yoğunlaşırken, sonraki sonuç odaklı bir tanımlama
yapmıştır. Diğer bir deyişle kimin gözüyle baktığınıza göre tanım değişmektedir. Bu nedenle denetim kalitesini tanımlamak ve araştırmak zordur. Finansal rapor kullanıcıları, karar vermeleri anlamında önemli hatalar içermeyen
denetçi raporlarını kaliteli olarak tanımlarken, denetçileye göre ise denetim
firmasının yöntemlerine ve denetim sürecine uygun olarak zamanında denetlenmiş finansal tablolar ve görüşler kalitelidir (Knechel vd., 2013). Kural ve
Standart koyucular tüm standart ve kurallara uygun olarak hazırlanan raporları kaliteli olarak tanımlarken, diğer paydaşlar ve toplum, kaliteli denetimi
firma ve piyasa açısından ekonomik problem çıkmasını engelleyen denetim
olarak tanımlamaktadırlar (Knechel vd., 2013). Bu nedenle yukarıdaki denkleme göre düşünürsek farklı görüş açıları için farklı değişkenler kullanılarak
denetim kalitesinin belirlenmesi uygun olacaktır.
Akademik çalışmaların bulguları ayrıca, denetim kalitesinin kurumsal yönetim uygulamaları, ülke, kültür, standart koyucuların niteliği gibi değişkenlerle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Ancak çalışmalarda aynı örneklemlerde dahi, yöntem değişiklikleri nedeniyle farklı bulgulara ulaşılabilmektedir.
Farkli bulgular, farklı tartışma alanları doğurmuştur.
Özetle denetim kalitesi çok tartışılan, çok araştırılan, ancak az anlaşılmış
olan bir konudur. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de denetim kalitesini
etkileyen faktörlerin incelenmesi ve kaliteli finansal raporlamada denetimin
rolü ile ilgili tartışmalar ışığında, ülkemizdeki mevcut durumun ortaya konularak, gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.
Denetim kalitesinin her paydaş için ortak bir tanımı olmadığından, çeşitli
kuruluşlarca denetim kalitesi genel çerçevesi oluşturma çabaları doğmuştur.
Bu nedenle çalışmanın ikinci bölümünde Uluslararası Denetim ve Güvence
Standartları Kurulunun oluşturduğu denetim kalitesi genel çerçevesi ve dünyada bu alanda yapılan tartışmalar incelenecektir. Sonraki bölümde ise denetim kalitesi alanındaki tartışmalar Türkiye bazında analiz edilecek ve sonuç
bölümünde gelecekteki uygulamalar için öneriler geliştirilecektir.
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2. ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE STANDARTLARI
KURULU DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİ
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu Aralık 2012’de, tüm
paydaşların katılımıyla denetim kalitesinin ana hatlarının belirlenmesi amacıyla, denetim kalitesi genel çerçevesini yayınlamış ve tartışmaya açmıştır
(IAASB, 2012). Kurulun oluşturduğu genel çerçeve ve bu konudaki başlıca
tartışma alanları kısaca Şekil 1’de gösterilmektedir. Kurul’a göre denetim kalitesinin girdileri “etik, değer ve tutumlar”, “bilgi düzeyi, tecrübe ve zaman”
ve “denetim süreci ile prosedür” olup, denetlenen finansal tablolar ve yıllık raporlar ise çıktılardır. Ancak genel çerçevede, denetim kalitesinin girdilerini ve
çıktılarını oluşturan bu maddelerde sadece denetleyenlerin değil, denetlenenler ve ulusal otoritelerin de çaba göstermesi gereken konular olduğu belirtilmiştir. Kısaca genel çerçevede denetimin kalitesi için, denetleyen, denetlenen
ve Standard koyucuların üzerine düşen görevler açıklanmıştır. Ayrıca denetimin kaliteli olabilmesi için tüm paydaşların düzenli iletişiminin önemi vurgulanmıştır. Bunlara ek olarak, denetim kalitesini belirleyen girdi ve çıktılar
ile paydaşların birbirleriyle olan iletişimlerinde, kurumsal yönetim, finansal
raporlama genel çerçevesi, kanunlar, standartlar, düzenlemeler ve kültür gibi
çevresel faktörlerin etkileri irdelenmiştir.
2.1 Denetim Kalitesinin Girdileri
2.1.1. Etik, Değer ve Tutumlar
Denetimde etik, değer ve tutumlar konusunda standart koyucular tarafından çeşitli düzenlemeler ve uygulama rehberleri yayınlanmıştır. Uluslararası
Denetim ve Güvence Standartları Kurulu Genel Çerçevesine göre, denetim kalitesinin önemli bir girdisi olan “etik” konusunda denetçiler, denetimin toplum
çıkarı için önemini kavrayarak, denetimi bağımsız, dürüst ve objektif şekilde
yapmalı; ulusal seviyede ise kanun-standart koyucu ve düzenleyiciler denetim ile ilgili etik kuralların düzenlenmesinde aktif olarak çalışmalıdırlar. (IAASB, 2012: 21) Bu doğrultuda, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun
(IFAC) Uluslararası Muhasebeciler için Etik Standartlar Kurulu tarafından
yayınlanan Etik Kurallar, Nisan 2011 tarihinde IFAC’ın izniyle TÜRMOB
tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Buna karşın bu konu, denetim kalitesi yönünden en çok tartışmanın yaşandığı alandır. Etik konusunda en fazla ön plana
çıkan tartışma ise denetleyenin bağımsızlığı konusundadır.
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Şekil 1: Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu
Genel Çerçevesi ve Başlıca Tartışma Konuları

IFAC Etik Kuralları’na göre denetleyenin bağımsızlığı, “düşüncede” ve
“görünümde” bağımsızlık olarak ikiye ayrılır. IFAC (2011)’ e göre:
 Düşüncede Bağımsızlık, profesyonel yargıyı tehlikeye düşürecek etkilerden etkilenmeden bir sonuç açıklamaya imkan veren zihin durumudur.
 Görünümde Bağımsızlık ise, üçüncü bir kişi tarafından algılanan bağımsızlıktır. Söz konusu üçüncü kişinin; bir firmanın veya güvence ekibi üyesinin dürüstlüğüne, tarafsızlığına ve profesyonel şüpheciliğe gölge düştüğü sonucuna haklı olarak ulaşmasına yol açacak kadar aşikar
olan olgu ve koşullardan kaçınma şeklinde ifade edilmiştir.
Denetleyenin bağımsızlığının azalması, profesyonel yargı ve mesleki şüpheciliğini etkileyerek, denetim kalitesinin girdisi olan etik, değer ve tutumlar
ile ilgili problemleri tetikleyecektir.
Giriş bölümünde de ifade edildiği gibi DeAngelo (1981: 186) denetim kaTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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litesini, denetçinin denetlenen firmadan bağımsız olma derecesine bağlamış
olup, bu tanım akademik literatür ve standart koyucular tarafından genel kabul
görmüştür. Denetim kalitesi ile doğrudan ilişkili kabul edilen bağımsızlık da,
denetim kalitesi gibi doğrudan gözlemlenemez. Bu nedenle bağımsızlık ile
ilişkilendirilebilinen gözlenebilir değişkenler yardımıyla ölçülmeye çalışılır.
Bu gözlenebilen değişkenler çok fazla çeşitlilik gösterse de, çok tartışılan başlıcaları aşağıda açıklanmıştır.
2.1.1.1. Denetim Süresi ve Denetleyenin Rotasyonu
Denetim şirketi ile denetlenen işletme arasındaki ilişkinin süre olarak
uzunluğu, bağımsızlığa, dolayısıyla denetim kalitesine etkisi ele alınan önemli bir faktördür. Denetleyen ile denetlenen arasındaki ilişkinin süre olarak
uzamasının denetimin kalitesine olumsuz etkisi olacağı, çünkü denetçinin bağımsızlığını ve sorgulayıcılığını kaybedeceği savunulmaktadır (Durukan ve
Kapucugil İkiz, 2007: 32). Bu doğrultuda, birçok ülkede, denetleyenin belirli
bir süre sonunda zorunlu olarak değişimi (rotasyon) gündeme gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar ve Amerika’da yaşanan muhasebe skandalları ve Arthur Andersen firması olayı ile 2002 yılındaki Sarbanes-Oxley
Kanununda, denetim kalitesinin ve denetçi bağımsızlığının sağlanması için
denetim süresinin sorumlu denetim ortağı bazında en fazla 5 yıl olabileceğine
karar verilmiştir.
Bu konu ile ilgili sorulan, ancak net yanıtları bulunamayan başlıca tartışma
konuları şu şekilde özetlenebilir:
 Zorunlu rotasyon, denetlenen firmalarda finansal raporlama kalitesini
arttıracak mıdır? Azaltma olasılığı var mıdır?
 Bazı sektörlerde “sektör tecrübesi” daha teknik öğeler içerir ve önemlidir. Her sektör için zorunlu rotasyon doğru mudur?
 Büyük firmalar ve kobilerde farklı uygulamalar gerekli midir? Her firma için zorunlu rotasyon doğru mudur?
 Denetim süresi olarak “uzun süre” ne kadarlık bir süredir?
Yapılan akademik çalışmalar çoğunlukla, denetim süresinin uzaması ile finansal raporlama kalitesinin, tecrübe ve müşteri firmayı daha iyi tanıma nedeniyle arttığı ya da etkilenmediği sonucuna varmışlardır. Casterella ve Johnson
(2012), bu konuda bir değerlendirme yaparak, Amerika başta olmak üzere,
diğer ülkelerdeki bulguları bir araya getirmiştir. Bu çalışmada kullanılan başlıca akademik bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir.
74

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo 1: Denetim Süresi ve Denetleyenin Rotasyonu Konusundaki
Bazı Çalışmalar
Yazar/Yıl

Örneklem

Bulgular

Zorunlu
Rotasyona
Destek?

Geiger ve Raghuandan (2002)

Amerika
1996-1998

Uzun süreli çalışma başarısız
denetimle negatif ilişkili

Hayır

Myers vd. (2003)

Amerika
1998-2000

Uzun süreli çalışma denetim
kalitesini düşürmüyor

Hayır

Ghosh ve Moon
(2005)

Amerika
1990-2000

Yatırımcılar uzun süreli çalışmayı kalite düşmesi olarak
algılamıyor

Hayır

Blouin vd. (2007)

Amerika
Eski Arthur
Andersen
Müşterileri

Uzun süreli çalışma denetim
kalitesini düşürmüyor

Hayır

Kealey (2007)

Amerika
Eski Arthur
Andersen
Müşterileri

Başarılı denetimlerde ücretler,
çalışma süresi ile doğru orantılı
olarak artıyor

Evet

Chen vd (2008)

Taiwan
1990-2001

Uzun süreli çalışma ile finansal
raporlama kalitesi arasında
anlamlı bir ilişki bulunmuyor

Hayır

Ruiz-Barbadillo
vd. (2009)

İspanya
(1991-2000)

Uzun süreli çalışma ile finansal
raporlama kalitesi arasında
anlamlı bir ilişki bulunmuyor

Hayır

Li (2010)

Amerika
(1980-2004)

Büyük firmalarda uzun süreli
çalışma ile finansal raporlama
kalitesi arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuyor, ancak küçük
firmalarda tam tersi

Evet ve
Hayır

Kwon vd. (2011)

Kore
2000-2007

Zorunlu denetçi rotasyonu
sonrasında denetim kalitesi
değişmiyor

Hayır

Kaynak: (Casterella ve Johnson, 2012)
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Tablo 1’de gösterildiği üzere, İspanya, Kore ve Taiwan gibi ülkelerde zorunlu rotasyon karşıtı bulgulara ulaşılırken, Amerika’da yapılan çalışmaların
bulguları daha karmaşıktır. Bu durum Amerika’daki çalışmalarda kullanılan
verilerin çeşitliliğinden kaynaklanıyor olabileceği gibi, bu ülkede yakın zamanda yaşanan denetim skandalları nedeniyle konunun daha ayrıntılı araştırılmasından da kaynaklanabilir. Casterella ve Johnson (2012: 112) karşıt bulgulara
rağmen, Amerika’da zorunlu rotasyon uygulamasının doğru olduğunu savunmuştur. Gerekçesi ise, yapılan akademik çalışmalarda veri olarak, zorunlu ve
gönüllü rotasyonun birlikte kullanılmasının yanıltıcı bulgulara yol açmasıdır.
2.1.1.2. Denetim Ücretleri ve Denetim Dışı Hizmetler
Bağımsızlığa, dolayısıyla denetim kalitesine etkisi ele alınan ve tartışılan
en önemli konulardan bir diğeri ise denetim ücretleri ve denetim firmalarının
denetim-dışı hizmetleri nedeniyle aldığı ücretlerdir.
Çalışmalara göre “anormal” (benzer firma-denetim firmalarına göre farklı)
denetim ücretleri, denetlenen firmalardaki finansal raporlama problemlerine
işaret etmektedir (eg. Stanley, 2011).
Tartışmalar özellikle, denetim-dışı danışmanlık ücretlerinin artmasıyla,
denetleyen ile denetlenen firma arasındaki finansal bağın fazlalaşmasının,
bağımsızlığı olumsuz yönde etkileyerek, finansal raporlama kalitesini düşürebileceği ekseninde yoğunlaşmıştır. Bu durum birçok akademik çalışmada
desteklenmektedir (e.g. Frankel vd., 2006). Amerika’da 2002 yılında Sarbanes-Oxley Kanunu ile denetim kalitesinin ve denetçi bağımsızlığının sağlanması amacıyla, denetçi firmaların defter tutma, finansal tablolar veya muhasebe kayıtları ile ilgili hizmetler, finansal bilgi sistemleri tasarımı ve uygulaması,
değerleme hizmetleri, iç denetim ve yönetim hizmetleri, insan kaynakları ve
yatırım danışmanlığı gibi hizmetler sunmaları yasaklanmıştır (Uzay, 2004:
442). Bu gelişme sonrasında Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de de denetçi
firmaların denetim dışı hizmetleri kısıtlanmıştır.
Ancak, bu konudaki akademik çalışmaların bulgularına göre denetim dışı
hizmetlerde finansal bağın güçlenmesinin olumsuz etkileri ile ilgili kanıtlar
tartışmalıdır. Hatta bazı çalışmalarda denetim dışı servislerin bazılarının, özellikle vergi danışmanlık hizmetlerinin “bilgi yayılma etkisi” yarattığı, denetçinin müşteri firma ile ilgili tecrübe ve uzmanlık derecesini arttırarak denetim
kalitesini olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır (Joe ve Vandervelde, 2007;
Lai ve Krishnan, 2009; Svanström ve Sundgren, 2012; Gleason ve Mills 2011).
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Zhang vd. (2013) Norveç firmaları örnekleminde yaptıkları bir çalışmada bu
konu ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşmışlardır. Bu çalışmaya göre, denetim dışı
serviler, “görünümde” bağımsızlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Yatırımcılara göre denetim dışı servis ücretlerinin artması bağımsızlığı ile olumsuz yönde
etkileyerek, finansal raporlama kalitesini düşürmektedir. Ancak buna reğmen denetim dışı servisler “düşüncede” bağımsızlığı olumsuz yönde etkilememektedir.
Bu bulgulara paralel olarak Zerni vd. (2012), ortaklık yapısı nedeniyle temsil
problemi ile ilgili maliyetleri yüksek olan denetlenen firmaların, denetim-dışı
hizmet alma kararlarını analiz etmiştir. Firmaların kontrolünü elinde bulunduran
ortakların “görünümde” bağımsızlık konusunda daha fazla hassasiyet gösterdikleri ve bu nedenle denetim-dışı ve denetim hizmetleri için farklı denetim firmaları ile çalışma eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir.
Bu konu ile ilgili sorulan, ancak net yanıtları bulunamayan başlıca tartışma
konuları şu şekilde özetlenebilir (Bedard vd., 2008: 197-198):
 Denetim dışı hizmetlerin kısıtlanması bağımsızlığa olumlu yönde etki
ederek finansal raporlama kalitesini arttırmış mıdır?
 Akademik çalışmalar özellikle vergi konusundaki danışmanlık hizmetlerinin finansal raporlama kalitesini arttırdığını göstermektedir. Bu servisler genel olarak kısıtlanmamış olsa da, SOX ve Avrupa Birliği’nce
diğer denetim dışı servislerin kısıtlanması sonucu azalma göstermiştir.
Bu durum finansal raporlama kalitesine nasıl etki etmiştir?
 Denetim dışı servislerin denetçi firmalar tarafından verilmesinin kısıtlanması, “başka” firmaların bu hizmetlerin verilmesi konusundaki önünü açmıştır. Diğer firmaların bu hizmetleri vermeleri finansal raporlama
kalitesini nasıl etkilemektedir?
2.1.1.3. Denetim Firmasının ve Denetlenenin Büyüklüğü
Denetim kalitesine etkisi ele alınan ve tartışılan önemli konulardan bir diğeri
ise dört büyük denetim firması olarak kabul edilen Pricewaterhousecoopers, Ernst and Young, Deloitte Touche Tohmatsu ve KPMG firmalarının bağımsızlığı
ile diğer denetçi firmaların karşılaştırılmasıdır. Bazı çalışmalarda ise “N” büyük
şeklinde ifade edilen, belli sayıdaki büyük denetim firması ile sektördeki diğer
denetim firmaları karşılaştırılır. Ayrıca denetlenen firma büyüklüğü de tartışma
konusudur. Denetlenen firma büyüklüğünün (ya da denetleyen için finansal açıdan öneminin), denetleyen ile denetlenen arasındaki finansal bağı güçlendirerek
bağımsızlığa olumsuz etki edeceği düşünülmektedir.
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Büyük denetim firmaları genel olarak diğer firmalara göre yüksek kabul
edilebilecek bir ücret “primi” ile çalışırlar. Birçok çalışma, bu ücret priminin
finansal raporlama kalitesini olumlu etkilediği yönünde kanıtlar sunmuştur
(e.g. Francis ve Wang, 2008; Rusmin, 2010). Bu çalışmalara göre denetim firmasının büyüklüğü finansal raporlama kalitesinde olumlu etkilidir. Ayrıca denetim süresinin uzunluğunun bağımsızlığa olumsuz etkisinin daha küçük denetim firmalarında belirgin olduğu gözlemlenmiştir (Carey ve Simnett, 2005).
Denetlenen firma büyüklüğü ile ilgili çalışmalarda benzer sonuçlar bulunmuştur. Örneğin, Chi vd. (2012)’nin yaptığı bir çalışmaya göre, denetleyen
firma büyüklüğü, müşteri firmanın finansal öneminin bağımsızlığa olumsuz
etkisinde kilit rol oynamaktadır. Büyük denetim firmalarında söz konusu
olumsuz etki bulunamazken, diğer denetim firmalarında müşterinin finansal
önemi arttıkça finansal raporlama kalitesi düşmektedir.
Bedard vd. (2008)’e göre, küçük denetim firmalarının denetim kalitesinde
gözlemlenen düşüşün nedeni, büyük firmalarla çalışamayan daha riskli küçük
firmaların onlarla çalışmasıdır. Bu görüşe göre, büyük denetim firmalardaki
denetim kalitesi, müşteri firmaların daha az riskli ve finansal raporlama kalitesi daha yüksek firmalar olmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda daha
fazla araştırma yapılarak, denetim hizmetlerinde büyük denetim firmalarından
küçük denetim firmalarına geçiş yapan firmalar özellikle analiz edilebilir.
IFAC etik kurallarına göre ayrıca, bağımsızlığı etkileyen diğer temel unsurlar diğer finansal çıkarlar, denetim müşterisi ile istihdam, denetim müşterisinde yönetsel veya denetleyici rol, aile ve diğer kişisel ilişkiler ve açılan veya
açılması muhtemel davalardır. Bu faktörlerle ilgili veriler kısıtlı olacağından,
akademik çalışmalar da sınırlıdır. Ancak bu unsurların da denetim kalitesinde
önemli rol oynadığı unutulmamalıdır.
2.1.2. Bilgi Düzeyi, Tecrübe ve Zaman
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu Genel Çerçevesine
göre, denetim kalitesinin bir diğer önemli girdisi, denetçinin bilgi düzeyi, tecrübesi ve denetime ayrılan zamandır.
Denetçiler, bu girdiyle ilgili olarak profesyonel yargının doğru kullanılabilmesi için, denetlenen firma ve faaliyet gösterilen sektör ile ilgili bilgi sahibi
olmalı ve denetim için firmaya gerekli zaman ayrılmalı; denetim firmaları,
düzenli olarak çalışanlarını eğitmeli ve bu eğitimlerde muhasebe ve denetim
konuları ile birlikte sektörel bilgilerde verilmelidir. (IAASB, 2012: 21-22).
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Ulusal seviyede ise denetim firmaları ve denetçilerin lisanslama ve eğitim gereksinimleriyle ilgili düzenlemeler yapılarak, bu konuda gerekli kaynak ayrılmalı, ayrıca denetim mesleğinin, eğitim ve entellektül seviyesi yüksek kişiler
tarafından seçilmesini teşvik edecek girişimlerde bulunulmalıdır (IAASB,
2012: 21-22).
Dolayısıyla bu girdi aşağıdaki sorular ekseninde tartışmaya açılmıştır.
 Denetçi kim olmalıdır?
 Denetçinin özellikleri ne olmalıdır?
 Ulusal düzeyde denetim firmalarının ve denetçilerinin eğitimi ve denetimi nasıl yapılmalıdır?
 Denetim mesleğinin, eğitim ve entellektül seviyesi yüksek kişiler tarafından seçilmesi nasıl sağlanabilir?
 Denetim firmalarında ve denetçilerde lisanslama nasıl yapılmalıdır?
Akademik çalışmalara göre denetçinin bilgi ve tecrübe düzeyi finansal raporlama kalitesine doğrudan etki eder. Denetçinin denetlediği firma ve sektörü ile ilgili bilgisi arttıkça finansal raporlama kalitesi yükselecektir. Ayrıca denetime ayrılan sürede kısıtlama ve baskı finansal raporlama kalitesini
düşürmektedir (Knetchel vd., 2012). Caramanis ve Lennox (2008) denetim
için denetçinin gösterdiği çabanın finansal raporlama kalitesini arttırdığını
bulmuşlardır.
Francis (2011: 142) denetim kalitesinde ulusal kurumların rolü ile ilgili
araştırmalara hız verilmesi yönünde önerilerde bulunmuştur. Hangi kurum denetim kalitesinde ne kadar önemlidir? Hangi kurum denetim kalitesi için nasıl
bir rol üstlenmelidir? Kamu gözetim kurumlarının, standart ve kanun koyucuların bu konudaki rolleriyle ilgili daha fazla araştırma yapılmalıdır.
Amerika’da 2002 Sarbanes-Oxley düzenlemelerin en önemlilerinden biri,
Kamu Gözetim Kurulu’nun oluşturulmasıdır. Bu kurum, bağımsız bir kamu
(bazılarına göre yarı kamusal) kuruluşu olup, ABD’de denetçilerin ve denetim
firmalarının denetimi görevini önemli ölçüde üstlenmiştir (Uzay, 2006). Paralel olarak, 8. Yönergesi ile AB’de yasal denetçilerinin ve denetim firmalarının
faaliyetlerini yasalara uygun ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirebilmek amacıyla bir gözetim sistemi oluşturmaları öngörülmüştür ve çoğu Avrupa ülkesinde kamu gözetim kurulları oluşturulmuştur (Uzay, 2006).
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2.1.3. Denetim Süreci ve Prosedür
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu Genel Çerçevesine
göre, denetim kalitesinin üçüncü girdisi ise denetim süreci ve prosedürdür.
Denetçiler, muhasebe-denetim standartlarına ve kanunlara uygun olarak denetim yapmalı; bu süreçte bilgi teknolojilerini doğru kullanmalı ve belgeleme
konusuna gerekli özeni göstermelidirler. (IAASB, 2012: 22). Denetim firmaları iç kalite kontrol sistemleri oluşturmalı, dış firmalardan kalite kontrol hizmetleri almalı ve belgeleme süreci, profesyonel şüphecilik ve yargının doğru
kullanılabilmesini destekleyici şekilde düzenlenmelidir; ulusal anlamda ise
denetim firmalarını denetleyecek mekanizmalar kurulmalı, ayrıca hatalı denetimler için disiplin tedbir ve cezaları düzenlenmelidir.
Knechel vd. (2013)’ e göre denetim firmasının müşteri ve ün kaybı riskleriyle nedeniyle oluşan kendi içindeki baskılar, denetçilerin profesyonel yargı
ve şüpheciliğini olumsuz yönde etkileyerek denetim kalitesini düşürür.
Bu girdi konusunda öne çıkan tartışmalar denetim firmalarının iç ve dış
denetimi, buna bağlı olarak denetimde kalite güvencesi kavramı ile ilgilidir.
2.2. Denetimin Kalitesine Etki Eden Çevresel Faktörler
Kurumsal yönetim uygulamaları ve kültürel farklılıklar denetim kalitesine
etki eden çevresel faktörlerin başlıcaları olarak sayılabilir.
Kurumsal yönetim en genel anlamıyla şirketleri yönlendiren, kontrol eden,
sorumlu tutan ve yöneten mekanizmalar bütünü olarak tanımlanabilir (Çakar,
2013., Macey, 1997; Peck and Ruigrok, 2000).
Bağımsız denetimin firmalarda, paydaşlar arasındaki temsil problemlerinden doğan maliyetleri azaltan bir mekanizma rolü oynaması nedeniyle kurumsal yönetim, denetim kalitesi ve finansal raporlama kalitesi tartışmalarında
önemli bir rol oynamaktadır. Denetlenen firmadaki iç denetim mekanizmaları
dış denetim için bir rehber olarak kullanılabilinir. Ayrıca literatürde araştırmacılar, başlıca kurumsal yönetim mekanizmaları olarak kabul gören, firmanın sahiplik yapısı ve yönetim kurulu ile ilgili değişkenlerin denetim kalitesini
etkilediğine dair bulgular sunmuştur. Hay vd. (2008)’e göre doğru kurumsal
yönetim mekanizmaları denetim kalitesini arttırmaktadır.
O’Sullivan (2000)’e göre firma yöneticilerinin sahip olduğu hisselerin denetim kalitesine negatif etkisi vardır. Ayrıca, yönetim kurulunda bağımsızlık arttıkça, denetim kalitesi yükselmektedir. Yönetim kurulu bağımsızlığı, firma ile
yöneticilik bağı bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin sayısı ile ölçülmüştür.
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Özellikle büyük ve/ya da halka açık firmalarda bulunan denetim komiteleri
de hem kurumsal yönetim mekanizmalarının doğru çalışmasına hem de denetim
kalitesinin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Ancak denetim komitelerinin de bağımsız olması bu olumlu etkileri güçlendirecektir (IAASB, 2012: 58).
Araştırmacılara göre, denetçiler özellikle mesleki yargı kullanırken içinde
bulundukları toplumun kültürel özelliklerinden de yüksek oranda etkilenmektedir. Ulusal kültürel farklılıklar, denetlenen ve denetleyen firma yönetimlerinin tutum ve davranışlarını biçimlendirerek, kanun ve standartların uygulamalarında bazı farklılıklara neden olabilir (IAASB, 2012: 60). Kleinman vd.
(2013)’ün bulgularına göre bu farklılıklar, denetim kalitesini kuşatmış durumdadır ve bu nedenle uluslar arası denetim standartlarının kültürel farklılıklar
nedeniyle ortaya çıkan olumsuzları irdelemesi gereklidir.
Özellikle Türkiye benzeri hiyerarşik toplumlarda denetçilerin toplumlarda
denetçilerin üstlerinin/müdürlerinin baskılarına karşı daha zor dayandikları,
karar verirken daha düşük etik standartlar uyguladığını ve kuralların içeriğinden çok kuralların şekline önem veren uygulamalara yöneldikleri saptanmıştır
(Balsarı, 2013:73; Cohen vd., 1992; Tsui, 1996).
2.3. Değerlendirme
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulunun oluşturduğu
denetim kalitesi genel çerçevesi uyrınca yapılan değerlendirmede öncelikli
girdilerden bir tanesi etik, değerler ve tutumlar olmaktadır. Bu konuda tartışmalar denetçinin bağımsızlığı konusunda odaklanmıştır.
Denetçinin bağımsızlığı, denetim süresi, denetim dışı hizmetler ve denetçi büyüklüğü bağlamında tartışılmıştır. Bulgulara göre, denetim süresinin denetim kalitesi ile ya ilişkisinin olmadığı ya da denetim kalitesini arttırı rolü olduğu görzlemlenmektedir. Ancak bu konuda çalışmaların ülke ve kültür olarak çeşitlenmesi
daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Denetiçinin bağımsızlığını etkileyen diğer bir faktör olarak denetim dışı hizmetler incelenmiştir. Bu konudaki
bulgulara göre, denetim dışı hizmetin ne olduğuna ve denetçinin finansal durumunda denetim dışı hizmetlerin etkisine göre sonuçlar farklılık göstermektedir.
Bu sonuçlarla uyumlu olarak SOX ve IFAC bazı denetim dışı hizmetlerin denetçiler tarafından verilmesini yasaklamıştır. Son olarak, denetçinin büyüklüğünün
denetim kalitesini olumlu etkilediği yönünde çalışmalar vardır. Buna neden olarak, büyük denetim şirketlerinin müşteri seçiminde daha seçici olabildiklerinden
bağımsızlık konusunda daha avantajlı oldukları düşünülmektedir.
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Denetçinin bilgi düzeyi ve tecrübesi arttıkça denetimin ve dolayısı ile finansal raporlamanın kalitesinin artacağı öngörülmektedir. Bu öngörü denetçilerin eğitimi ve lisanslaması tarışmalarını beraberinde getirmektedir. Çeşitli
ülkelerde eğitim ve lisanslama faaliyetleri farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ek olarak, denetim süreç ve prosedürlerinin denetlenmesi konusunda bağımsız Kamu Gözetim kurumlarının olmasının önemi literatürde
vurgulanmaktadır.
3. KALİTELİ FİNANSAL RAPORLAMADA DENETİMİN
ROLÜ İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN BAZI AKADEMİK
ÇALIŞMALAR
Aşağıdaki tabloda, konu ile ilgili olarak Türkiye’de yapılan bazı akademik
çalışmalar özetlenmiştir.
Tablo 2: Kaliteli Finansal Raporlamada Denetimin Rolü ile İlgili
Türkiye’de yapılan Bazı Akademik Çalışmalar
Kaliteli Finansal Raporlamada Denetimin Rolü ile İlgili Bulgular
 4 büyük denetim firması tarafından
denetleniyor olmak isletmelerde
2005-2008 yılları
finansal raporlama kalitesini arttırKaracaer ve
arasında İMKB
maktadır.
Özek (2010)
örnekleminde, Kar
 İlk 4 denetim firmasının denetlediği
Muhasebe ve
yönetimi ile denetim
şirketlerde denetim zorluğu arttıkça
Finansman Der- firmasının büyüklüğü
kar yönetiminin de arttığı, finansal
gisi
arasındaki ilişki araşraporlama kalitesinin düştüğü
tırılmıştır
gözlemlenmiştir.
İMKB’de 2005-2009
yıllarındaki 805
Karaibrahimoğ Kurumsal yönetim uygulamaları
firma-yıl verisi ile
lu (2013)
bakımından zayıf olan firmalar 4
kurumsal yönetim
Ege Akademik
büyük denetim firması ile çalışmayı
ve denetçi seçimi
Bakış
diğer firmalara göre daha fazla terarasındaki ilişkiyi
cih etmektedir.
araştırmaktır.
Yazar /Yayın
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 4 büyükler tarafından denetlenen
2003-2007 yılları
veya 4 büyüklerden birisi tarafından
Özkan ve Balsa- arasında İMKB ördenetlenmeyen şirketlerin hasılat
rı (2009)
nekleminde, Denetim
politikalarında tam bilgi verme
IX. Türkiye Mukalitesinin hasılat
oranları eşittir.
hasebe Denetimi politikasının sunumu  Hasılat politikasının kalitesi deneSempozyumu
üzerindeki etkileri
tim 4 büyük tarafından denetlenmek
araştırılmıştır.
ya da denetlenmemek şeklinde ölçülen denetim kalitesiye ilgili değildir.
 Denetim dışı hizmetler: denetim
firmaları işletmelere %29,1 vergi
konusunda, %24,2 oranında muhasebe sistemlerini kurmak yada mevcut sistemlerini inceleyerek önerilerde bulunmak konusunda, %20
,9 oranında kamu kuruluşlarının
istediği belgelerin onayı konusunda
ve %12,9 oranında da işletmelere
yönetim danışmanlığı konusunda
hizmet sunmaktadır. Vergi denetiminin daha çok ön plandadır.
 Bağımsız denetim alanında en etkili
78 Bağımsız Dış
çalışan örgütlenme hangisidir soruDenetim ve Yeminli
suna; %84 oranında Sermaye PiyaMali Müşavirlik Firsası Kurulu, %8 TÜRMOB ve %8
ması örnekleminde
oranında da hiçbirisi yanıtını verbağımsız denetim
mişlerdir. Bağımsız dış faaliyetlerifirmaları bakış açıne ilişkin düzenlemeleri ülkemizde
sıyla Türkiye’de ki
hangi örgüt üstlenmelidir sorusuna;
bağımsız dış denetim
%52 oranında “Sermaye Piyasası
sisteminin değerlenKurulu”, %4 oranında “Maliye
dirilmesidir.
Bakanlığı”, %16 oranında “TÜRMOB”, %12 oranında “hiçbirisi” ve
%16 oranında da “hepsi” yanıtını
vermişlerdir.
 Denetim firmaları arasında yaşanan
rekabet sorunun çözümüne ilişkin
olarak ta; bu sorunun daha çok denetim ücretinden kaynaklandığı ve
denetim ücretinin işletmeler yerine
oluşturulacak bir havuzdan denetim
firmalarına ödenmesinin bu sorunu
çözeceği belirtilmiştir.
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Acar, Şenal ve
Usul (2011)
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

2009 yılı itibari ile
Sermaye Piyasası
Kurulu’nun listesinde
yer alan 94 denetim
firması örnekleminde
anket yapılarak, Türkiye için bağımsız
denetimin kalitesi
konusunda bir değerlendirme yapılması
amaçlanmıştır.

Turk ve Avcılar
(2010)
Research Journal of Business
Management

2007 yılında
İMKB’de işlem
gören 207 firmanın
yöneticileri ile anket
yapılarak, denetlenen
firmaların denetim
kalitesi ölçütleri araştırılmıştır.
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 Denetçilere göre kalite farkı yaratan
en önemli kriter, “hizmet içi eğitime
gerekli önemin verilmesidir” ikinci
kriter ise teknik bilgidir. Denetim
firmalarında en fazla eğitim desteği
muhasebe standartları konusunda,
sonra bağımsızlık ilkeleri ve vergi
konusundadır.
 Kuruluşların %32,6’sının denetim
dışı hizmet gelirlerinin denetim gelirlerine oranı %41 veya daha fazla,
%19,6’sının %21-%40 aralığında,
%13,0’ının ise %20 veya daha azdır. Yüksek oranların müşteriye olan
finansal bağımlılığını arttırabileceği
için denetim kalitesini etkileyebileceği düşünülmektedir. Denetim ücretleri genel olarak çalışma süresine
ve denetlenen firma büyüklüğüne
bağlıdır.
 Kuruluşların büyük çoğunluğunun
denetim standartları bilgi düzeyinin
yetersiz olduğu, ayrıca yayınlanan
denetim raporlarının kamuyu aydınlatama ve şeffaflığı sağlama hususundaki yeterlilik düzeyini kısmen
yetersiz buldukları görülmüştür.
 Kuruluşlarının çoğunlukla kalite
güvence sistemi oluşturmadıkları
tespit edilmiştir.
 Denetim firması çalışanlarının bilgi düzeyi ve nezaketi denetlenen
firmalara göre, denetim hizmeti
kalitesinin en önemli unsurudur.
İkincil olarak denetim hizmetinin
güvenirliği (Hizmetin tam olarak
zamanında sunulabilmesi) ifade
edilmiştir.
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İMKB’de faaliyet
gösteren işletmelerin
 Denetim şirketleri uygun koşulların
2009 yılına ait
oluşmasına rağmen olumsuz görüş
denetim raporları
beyan etmemektedirler.
örnekleminde hileli
Varıcı (2012)
 Denetçilerin bir kısmının hem mesişlemlerin denetçiler
leki hem de sosyal anlamda sorumtarafından hangi raluluklarını yerine getirmedikleri
porlarla nasıl ifade
sonucuna ulaşılmıştır.
edildikleri araştırılmıştır.
80 denetim firma Denetçi bağımsızlığına etki eden en
sına uygulanan anket
önemli faktör müşterinin etkin bir
Uzay (2004)
ile denetçi bağımsızmuhasebe ve iç denetim sisteminin
lığına etki eden fakolmamasıdır.
törler incelenmiştir.
 Türkiye’de denetim firmalarının
sayısı artırılmalıdır.
 YMM’ler ağırlıklı olarak vergi deTürkiye’de muhasebe
netimi yapmaktadır. YMM’lerden
denetiminin
yönetim danışmanlığı konusunda
mevcut durumudaha çok yararlanılmalıdır.
Uzay vd. (2009)
nu tanıtmak ve
 Denetçi adaylarının eğitimine daha
geleceğe yönelik
çok önem verilmelidir.
bazı öngörülerde
 Türkiye’de “Kamu Gözetim Kurubulunmak
lu” oluşturulmalıdır.
 Türkiye’de meslek mensuplarına
yönelik “kalite güvence sistemi”
oluşturulmalıdır

Ülkemizde bu alanada yapılan çalışmalara bakıldığında öncelike denetim firması büyüklüğünün fainansal raporlama kalitesine etkisini ölçmeye yönelik çalışmalar göze çarpmaktadır. Bu çalışmaların net bir sonuç verdiğini söylemek zordur.
Oldukça çok yapılan anket çalışmalarında denetim kalitesi ile ilgili denetçilerin ve denetlenenlerin düşünceleri ortaya konmuştur. Anket çalışmaları denetim firmalarının yoğun olarak denetim dışı hizmetler sunduğunu, hizmet içi
eğitim, denetlenen firmanın kurumsal yönetim düzeyi ve denetim için kalite
güvence sisteminin geliştirilmesinin denetim kalitesini etkileyen önemli faktörler olarak algılandığı ortaya konulmuştur. Ek olarak, Türkiye’de denetim
firmalarının olumsuz görüş vermekten çekindiği gözlemlenmiştir.
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4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Kaliteli bağımsız denetim, finansal raporların güvenilirliğini sağlayan en
önemli unsurlardan birisidir. Denetim kalitesi, akademisyenler, finansal rapor
kullanıcıları ve denetçiler tarafından farklı tanımlanmaktadır. Bu durum, denetim kalitesi olgusunun tartışılması ve anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Ancak
yapılan tanımlamalarda iki unsur ön plana çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi
denetim sürecine yoğunlaşırken diğeri denetim sonucuna yoğunlaşmaktadır.
Öncelikle hangi unsurun denetim kalitesinin belirleyicisi olduğu konusunda
fikir birliğine varılması hem uygulama hem akademik yönden bu alanda çalışılmasını kolaylaştıracaktır.
Denetim kalitesini etkileyen faktörler arasında denetçinin bağımsızlığı, uygulamacılar, standart koyucular ve akademisyenler tarafından, üzerinde en çok
tartışılan konu olarak ön plana çıkmaktadır. Bağımsızlık tehditinin engellenmesi için, denetçilerin verdiği denetim dışı hizmetlerin ve denetim süresinin
kısıtlanması literatürde en sık tartışılan konulardır. Ancak henüz bir fikir birliği
oluşturulduğunu söylemek mümkün değildir. Bu konuda farklı ülkeleri kapsayan, kültür, kurumsal yönetim anlayışı ve hukuk sistemi farklılıklarını gözönüne alan yeterli çalışma olduğunu söylemek zordur. Denetçinin eğitimi ve
lisanslaması konularında üniversitelere ve meslek örgütlerine düşen görev oldukça fazladır. Bu konuda, öncelikle nitelikli adayların bu mesleğe çekilmesi ve
eğitimlerinin eksiksiz yapılarak adil lisanslama yapılması önem kazanmaktadır.
Ancak dünya üzerinde bu konuda tek bir sistematik bulunmamaktadır. Farklı
sistemlerin çıktılarına bakılarak en doğrusunun uygulanması zaman alacak bir
süreçtir. Denetçinin denetiminin ise bağımsız kamu gözetim kurumları tarafından yürütülmesi konusunda dünyada yeterli görüş birliği bulunmaktadır.
Denetim süreci ve uygulanan prosedürler şeffaf olmadığından kalitenin direkt ölçülmesi oldukça zordur. Ancak hizmet içi eğitimlerin arttırılması, gerekirse zorunlu kılınmasının denetim kalitesine büyük katkılar sağlayacağı gözönüne alınmalıdır. Son olarak, özellikle ülkemizde tatışılan bir konu denetlenen
firmanın kurumsal yönetim anlayışının denetim kalitesine etkisidir. Bu konuda
yeni TTK oldukça cesur adımlar atmıştır. Gelecek dönemde iyi kurumsal yönetim uygulamalarının denetim üzerindeki etkisi daha net ortaya çıkacaktır.
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ÖZ
Globalleşen ekonomilerde son zamanlarda uygulama standardizasyonuna
büyük önem verilmektedir. Türkiye de bu çerçevede muhasebe standartlarını
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GİRİŞ
Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde olduğu gibi muhasebe ve vergi
kurallarındaki farklılıklar şirketlerin hesaplarının tutulmasında ve mevcut durumlarının gösterilmesinde sorunlara yol açmakta ve işletmeler iki veya daha
çok kayıt tutmak zorunda kalabilmektedir. Örneğin; 2003 yılında yapılan değişiklik117 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ile Uluslararası Muhasebe
Standartları (IASs) arasında bağlantı kurulmasından önce Finansal Kiralama
Şirketleri her dönemde birbirinden çok farklı iki ayrı bilanço ve gelir tablosu
düzenlemekteydiler. Günümüzde ise işletmeler tarafından daha sonra açıklayacağımız şekilde kullanılması zorunlu tutulan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile VUK arasında farklar oluşması benzer sorunlar yaratacak gibi görünmektedir.
Muhasebe alanındaki ayrımlı uygulamalar bireysel ve kurumsal yatırımcıların karar verme süreçlerini olumlu ve/ya olumsuz yönde etkileme gücüne sahiptir. Ayrıca, çoklu muhasebe sistemleri kayıtdışı ekonomileri ve suç
ekonomilerini teşvik edici bir olumsuz ortamın hazırlanmasına katkı sunar.
Çoklu muhasebe uygulamaları devletin ve kurumsal yapıların denetim yeteneğini olumsuz yönde etkiler; bilgilere sağlıklı biçimde ulaşılmasını engeller.
Bu yolla denetimin etkinlik ve niteliğini doğrudan etkiler. Bu olumsuzlukları
ortadan kaldırmanın yolu, muhasebede olabildiği kadar tekil bir yapının benimsemesi ile olanaklıdır. Muhasebe alanında özellikle sektörel ve ülkesel
farklılıklar nedeniyle tekil yapı kurmak son derece güç ve sancılıdır. Ancak,
son yıllarda uluslararası sermayenin akışkanlığında ortaya çıkan gelişmeler,
ekonomik etkinliklerde küresel anlamda yaşanan zorunluluklar, uluslararası
birlikler (AB, NEFTA, ASEAN vb.) muhasebe alanında tekil (uniform) uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmeler muhasebe alanında uluslararası
standartların gelişmesine çok ciddi bir katkı yapmıştır.
Muhasebe ve verginin tekil yapıya kavuşturulması gereken en çnemli konularından bir tanesi de amortisman konusudur. Amortisman; işletme faaliyetleri sırasında, sabit varlıklarda fiziksel ve teknolojik olarak yıpranma,
eskime şeklinde oluşan değer yitimleridir (Kahraman, http://www.deu.edu.tr/
userweb/bayram.kahraman/dosyalar/Amortisman.pdf).
1 Nisan 2003 tarih ve 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25. maddesi
179
ile 4 Ocak 1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na mükerrer 290. madde eklenmiş ve Finansal
Kiralama işlemlerinde amortisman ayrılması işleminin yöntemi 1 Temmuz 2003’ten itibaren yapılacak
işlemler için değiştirilmiştir.
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VUK’un 313. maddesi uyarınca; işletmede bir yıldan fazla kullanılabilen
ve yıpranmaya, aşınmaya, veya kıymetten düşmeye maruz kalan gayrimenkullerle, gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin; alet, edevat, mefruşat,
demirbaş ve sinema filmlerinin değerlemeye ilişkin kanuni esaslara göre tespit
edilen değerlerinin, amortismana tabi tutulması gerekir. VUK’un 315. maddesi
uyarınca; mükellefler amortismana tabi duran varlıklarını % 20’yi aşmamak
koşuluyla serbestçe tespit ettikleri oranlar üzerinden amortismana tabi tutarlar.
Amortisman, bir yandan işletmenin gerçek değerinin ortaya konulması anlamında bir muhasebesel ölçüt ve aynı zamanda bir mükellef hakkıdır.
Vergilemenin pasif süjesi olarak mükelleflerin, aktif vergi süjesi olan Devlet
karşısındaki hakları, en az yükümlülükleri (ödevleri) kadar kutsal ve önemlidir. Çağdaş hukuk ölçütlerini benimsemiş bir hukuk devletinde mükelleflerin
(vergi veren kutsalların) haklarına ve hukukuna çok büyük özen gösterilmesi
gerekir. Özen de yeterli değildir, bu hakların çağın gereklerine koşut biçimde
geliştirilmesi gerekir (Erol, 2011, 18-23).
Mükellef haklarının geliştirilmesinden amaç; mükellefin vergi alan organlar karşısında tüm haklarına özen gösterilmesi ve bu hakların uygulamada
çiğnenmemesidir. Bu haklara özen göstermeyen, mükellefin herhangi bir biçimde hukukunu sınırlayan veya sınırlama çabasına girişen, mükellefin hukuki küçük dünyasına hukuk normları dışında el atmaya çalışan veya buna
kalkışan, mükellefleri hukuk dışı biçimde herhangi bir yolla tehdit ve icbar
edenler hakkında çok ağır hukuki yaptırımların getirilmesi ve bunların da etkin şekilde uygulanması gerekir (Erol, 2011, 23).
Genel hukuk düzeninde bireyin genel haklarının vergi hukukundaki görünümü “vergi mükellefinin hakları” seklinde ortaya çıkmaktadır. Ekonomik gelişmişlik düzeyinin yüksek veya düşük olması o ülkedeki diğer sosyal verileri
de etkilemektedir. insan haklarına saygılı, refah düzeyi yüksek ülkeler diğer
ülkelere göre mükellef haklarına daha fazla duyarlıdır (Çetin, 2010, 23-46).
Mükellef hakları, vergi mükelleflerine olumlu (mükelleflerin bilgi alma hakkı
gibi) ya da olumsuz talepte bulunma (özel hayatın gizliliği gibi) yetkisi veren ve
ihlal edildiğinde hukuki korunma sağlayan haklardır (Dönmez, 2004, 126-127).
Amortisman, mükelleflere işletmelerinin değerlerini doğru ölçmeleri ve
kazançları üzerinden adaletli şeklide vergi ödemeleri için getirilmiş hukuki bir
mükellef hakkıdır. Maliye Bakanlığı tarafından amortismana yönelik olarak
yapılacak hukuki düzenlemelerde ve uygulama işlemlerinde bu müessesenin
bir hak olduğu unutulmamalıdır.
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VUK, gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlendirilen kıymetleri tanımlamış, bunların maliyet bedelinin nasıl hesaplanacağını, hangi giderlerin maliyet bedeline dahil edileceğini belirlemiştir. Ayrıca VUK, hangi varlıkların
amortisman konusuna girdiği ve nasıl amortisman ayrılacağı konularını da
düzenlenmektedir. Birinci bölümde genel olarak bu hususlara değinilecektir.
Öte yandan Avrupa Birliği’nin (AB) oluşması sonrasında pek çok konuda
olduğu gibi muhasebe konusunda da ülkelerin uygulamalarının uniform (tek
tip) hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve Amerika Birleşik Devlet2 (GAAP)
leri’nde uygulanmakta olan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri18
ile paralellik içerisinde olan Uluslararası Muhasebe Standartları 319(IASs) ve
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 420(IFRS) benimsenmiştir.
AB’ye katılma yolunda olan Türkiye’de de IASs ve IFRS aynen benimsenerek, bunların çeviri standartları Türk Muhasebe Standartları (TMS) ve
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) adı altında çeşitli tarihlerde
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun (TTK) Geçici 1. maddesinde yine TTK’nın 6335 sayılı
5
Kanun’un 39. maddesi ile değişik21
1534. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan
sermaye şirketlerinin 01.01.2013 tarihinden itibaren TMS ve TFRS ve yorumlarını uygulamakla yükümlü oldukları yer almaktadır. Bu şirketler dışında kalan işletmelerin de küçük ve orta boy İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (KOBI/TFRS) uygulamaları zorunlu tutulmuştur. Her iki
standart da genel olarak amortismanlarla ilgili benzer hükümler içermektedir.
Yazımızın ikinci bölümünde de TMS 16 standardının özellikle VUK hükümlerinden farklı yönleri irdelenmektedir.
Değişen koşullar çerçevesinde geliştirilmiş ve Türkiye’de de yürürlüğe
girmiş olan bu standartlara uymak zorunluluğundaki şirketler, amortisman
ayırma sırasında farklı uygulamalar yapabilecek iken, VUK hükümleri gereği
daha kısıtlı yöntemler uygulamak durumunda kalmaktadırlar. Belki de bu gerekçe ile firmaların, özellikle yabancı sermayeli olanların, daha önce olduğu
gibi amortismanla ilgili olarak VUK’a göre ve TMS/TFRS’ye göre ayrı ayrı
bilanço çıkarmaları gerekebilecektir.
2 Generally Accepted Accounting Principles
18
3 International Accounting Standards
19
420 International Financial Reporting Standards
521 26 Haziran 2012 tarih ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 39. maddesi ile daha önce
1534. maddenin ikinci fıkrasında yer alan ‘Küçük ve Orta Ölçekli Sermaye Şirketleri’ ibaresi kaldırılmış ve
TMS/TFRS’nin bu şirketler tarafından uygulanma zorunluluğu ertelenmiştir.
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Üçüncü bölümde yeni VUK taslağı ile TMS 16 çerçevesinde değiştirilmek
istenen hususlar ele alınmaktadır.
Çalışmamızda maddi duran varlıklarla ilgili amortisman kurallarına genel
olarak değinilmekte, önemli olmaları nedeniyle farklılıklarla ilgili kısımların
ve önerilerin ayrıntısına inilmektedir.
1. VERGİ USUL KANUNU’NDA AMORTİSMANLAR
1.1. Amortismana Tabi Varlıklar
VUK’un 313. ve 314. maddelerinde amortisman konusunu teşkil eden varlıklar tanımlanmıştır. Bunlar:
• Gayrimenkuller,
• Gayrimenkullerin tamamlayıcı, ayrılmaz parça ve ayrıntıları22
• Tesisat ve makinalar
• Gemiler ve diğer taşıt araçları
• Gayrimaddi Haklar
• Alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmleri (VUK 313. md.)
• Tarım işletmelerince kullanılan meyvelik, dutluk, fındıklık, güllük, incirlik, bağ gibi ağaçlandırılan ve kullanılan tarım tesisleri ve
• İşletmelerde inşa edilmiş her tür yollar ve harklar (VUK 314. md.)
arasından bir yıldan daha fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya ve
değerden düşmeye maruz bulunanlardır. Kanunda ‘... bir yıldan fazla
kullanılan...’ tabiri yer almakla beraber burada kastedilenin ilgili varlığın bir yıldan daha fazla kullanılabilir olması gerektiğidir (Deran ve
Yakupçebioğlu, 2006, 2).
1.1.1. Arsa ve Arazilerde Amortisman
Yıpranma ve aşınmaya maruz kalmadıkları için boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildirler. Ancak, işletmelerce kullanılan arsalar üzerine inşa
edilen bina, tesis, yol, hark gibi iktisadi kıymetler ile zirai kazanç elde etme
amaçlı olarak kullanılmakta olan meyvalık, dutluk, fındıklık vb. bir yıldan
uzun kalıcı tarım tesisleri amortismana tabidir. Her ne kadar V.U.K.’un 214.
Maddesi bu konuda çok net değil ise de ‘boş’ arsa ve arazinin amortismana
tabi tutulamayacağının belirtilmesinden sonra ‘ancak’ sözcüğü ile yukarıdaki
istisnaların veriliyor olması, üzerinde tesis bulunan arsa ve arazilerin de amortismana tabi olacağı şeklindeki yorumların önünü açmaktadır. Bu çerçevede
622‘Gayrimenkul gibi değerlendirilen iktisadi kıymetler’ VUK’un 269. maddesinde sıralanmakta olup
listenin 1. sırasında bulunan ‘… mütemmim cüzüleri ve teferruatı’.

TEMMUZ - AĞUSTOS 2014

95

MALİ

ÇÖZÜM

örneğin bir zeytinliğin, üzerinde bulunduğu arazi bedeli ile birlikte aktifleştirileceği ve amortismana tabi tutulacağı (Odak, 2003, 10-12) üzerine bina inşa
edilen arsaların bedelinin de inşa edilen binanın bedeline ilave edilerek amortismana tabi tutulması gerektiği (Kutlu, 2003, 200) savunulmaktadır.
1.1.2. Canlı Hayvanlarda Amortisman
Ayrıca, işletme ve üretim amacıyla kullanılan ve VUK’un 313. maddesindeki nitelikleri içeren damızlık veya süt veren büyükbaş hayvanlar ile yumurta veren tavuk benzeri hayvanlar da VUK 234 Seri Nolu Genel Tebliği’nde
belirtilen oranlar çerçevesinde canlı demirbaş olarak amortismana tabi tutulmaktadır (Özkan, 2002, 106).
1.1.3. Madenlerde Amortisman
İşletilmekte olan bir madenin rezervlerinin yıldan yıla azalması nedeniyle
bir değer kaybı söz konusu olacaktır. VUK bu konuyu 316. maddede ele almış
ve aşağıdaki koşullar çerçevesinde maden için ödenmiş olan imtiyaz bedeli
veya maliyetin amortismana tabi olacağına hükmetmiştir. Koşullar:
• İlgililerin amortismana tabi tutmak için müracaat etmesi
• Madenin büyüklüğüne göre her bir maden veya taş ocağının amortisman oranının özel olarak belirlenmesi
• Madenin fiilen işletiliyor olması ve içindeki cevherin miktarının azalıyor olması
Oran belirleme konusunda Maliye ve Sanayi Bakanlıkları müştereken yetkili kılınmıştır. (Atila ve Tekin, 2009, 110) Genellikle Oran şu şekilde belirlenir:
Yıllık Amortisman Oranı = Yıllık Üretim / Tahmini Rezerv
1.1.4. Fevkalade (Olağanüstü) Amortisman
Normalde amortisman konusu iken yangın, deprem, su basması benzeri
yıkımlar (afetler) nedeniyle ekonomik değerini kısmen ya da tamamen yitiren,
yeni buluşlar nedeniyle teknik verim ve değerlerini yitirerek kısmen ya da
tamamen kullanılamaz hale gelen veya cebri çalışmaya tabi tutulmaları nedeniyle normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan varlıklar olağandan
daha yüksek oranda fevkalade amortisman konusu yapılabilirler.
Mükelleflerin bu konudaki başvurusu üzerine ilgili bakanlıkların görüşünü
alarak Maliye Bakanlığı her işletme için işin niteliğine bağlı olarak ayrı bir
fevkalade amortisman oranı belirler (VUK 317. md.).
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1.1.5. Amortisman Uygulanmayabilecek Varlıklar
Niteliği itibarıyle normalde amortismana tabi olup değeri 800 TL’yi723 aşmayan peştemallıklar ile yine değeri 800 TL’yi aşmayan ve işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda amortisman uygulanıp uygulanmayacağının kararı işletmelere bırakılmıştır. Bu tür varlıkların bedelleri,
bütünlük arz etseler dahi toplam değerleri bu miktarı aşmıyorsa, doğrudan
gider yazılabilir [VUK 313. md. (Ek:30.12.1980 – 2365/54).]
1.2. Vuk’a Göre Amortisman Uygulaması
1.2.1. Amortisman Başlangıcı
VUK’un 320. maddesinde kıymetin aktife girdiği yıldan itibaren amortisman süresinin başladığı yer almaktadır. Bu çerçevede yılın son günü dahi
aktife girmiş olsa bir iktisadi kıymet için (binek otomobilleri hariç) o yıl bir
tam yıllık amortisman ayrılması söz konusu olacaktır. Binek otolarında ise yıl
değil ay hesabı ile amortisman ayrılmaktadır (VUK Mükerrer 320. md.) (Bkz.
1.4.1.2. Binek Otolarında Normal Amortisman).
Ancak VUK, “aktife grime”nin tam olarak ne anlama geldiğini net şekilde açıklamamaktadır. Bu çerçevede Hesap Uzmanları Danışma Kurulu’nun
bu konudaki tanımı kullanılmakta, amortisman konusu olabilecek bir iktisadi
varlığın aktife girip girmediği bu tanıma göre belirlenmektedir. Bu tanımda
“…Amortismana tâbi bir iktisadî kıymetin aktife girmesi, o kıymetin iktisap
edilerek defter kayıtlarına geçirilmesi, değerleme gününde envantere dahil
olması ve “kullanılmaya hazır halde bulunması” olarak değerlendirilmesi gerekir... Bu nedenle, “aktife girme” deyiminde “fiilen kullanılmayı” aramaya
gerek yoktur…” denilmektedir (Yüksel, 1988).
Buradaki “kullanılmaya hazır halde bulunması” kavramı nedeniyle daha
sonra oluşan tereddütlü bir husus ile ilgili Danıştay Kararında “...davacı şirketin 18.12.2003 ila 31.12.2003 gümrük beyannameleriyle ithal ettiği makinelerin 31.12.2003 tarihinde işletme aktifine girmiş olduğu anlaşıldığından uyuşmazlık yılında bu makineler için amortisman ayrılmasında aykırılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla, aksi görüşle yapılan ikmalen tarhiyatta ve bu tarhiyat
kısmına ilişkin davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık
görülmemiştir(Danıştay 4. Dairesi 08.02.2011 ) denilerek “aktife girme”nin
“kullanıma hazır olma”yı gerektirmediği belirtilmektedir.
723Maliye Bakanlığı’nın VUK 432 Sıra No.lu Tebliği ile 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olan tutar.
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1.2.2. Amortismana Tabi Değerin Tespiti
VUK’un 269. Maddesi ujyarınca, her türlü gayrimenkul ve gayrimenkuller
gibi değerlendirilecek varlıklar maliyet bedeli ile değerlenir. VUK’un 262.
maddesinde ise maliyet bedelinin tanımı yapılmıştır. Buna göre ‘maliyet bedeli’, bir varlığın edinilmesi veya değerinin artırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara bağlı (bütünlük oluşturan) her türlü giderlerin toplamını ifade
eder. Hangi iktisadi kıymetin nasıl değerlendirileceği VUK’un 269 ila 290.
maddeleri arasında sayılmaktadır.
Bunlara ek olarak, VUK 163 Sıra No’lu Genel Tebliği ile amortismana tabi
sabit kıymetlerin edinilmesi ile ilgili olarak kullanılan kredilerin faizlerinin ve
edinilinceye kadar belli olmuş kur farklarının ilgili sabit kıymetin amortismana tabi değerine ilave edileceği açıklığa kavuşturulmuştur.
Ayrıca daha önce de değindiğimiz gibi arsa ve araziler üzerine tesisler kurulması halinde ilgili tesisin amortismana tabi maliyetine üzerinde bulundukları arsa veya arazinin de maliyeti eklenmektedir (Bkz.1.1.1. Arsa ve Arazilerde Amortisman).
1.2.3. Amortisman Oranları
VUK’un 315. maddesinde iktisadi kıymetleri için uygulanacak amortisman
oranlarının Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan edileceği, yapılacak tespitte de
bu iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı belirtilmektedir.
Maliye Bakanlığı’nca VUK 333, 339, 365 ve 389 Sıra No’lu Genel Tebliğleri
ile çeşitli sabit kıymet gruplarının faydalı ömürleri ve 1 rakamının bu faydalı
ömür rakamına bölünmesi suretiyle de ilgili amortisman oranları tespit ve ilan
edilmiştir. Bu oranlar %1 (yeraltı tünelleri vb.) ile %85 ( Sinema Filmleri– 1.
Yıl %85, 2. Yıl %15) (Özdemir, 2013, 52) arasında değişmektedir.
1.2.4. Amortisman Hesaplama Yöntemleri
Amortisman hesaplanmasına yönelik olarak VUK’a göre iki yöntem uygulanabilir:
1.2.4.1. Normal Amortisman
1.2.4.1.1. Genel Olarak
VUK’un 315. maddesinde bahsi geçen ‘Normal Amortisman’ rakamı,
amortismana tabi sabit kıymetin yazımızın 2.2. kısmında anlatılan şekilde belirlenen değerinin 2.3. kısmında belirtilen şekilde tespit ve ilan edilmiş amortisman oranı ile çarpılarak bulunacak rakamdır. Böylece her yıl eşit miktarda
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değer düşümü yapılarak sabit kıymetin defter değeri faydalı ömrünün sonunda
sıfıra eşitlenecektir. Tespit edilen faydalı ömrünün bitiminden sonra satılması
halinde bu sabit kıymetin satış bedelinin tamamı işletmenin gelir tablosunda
gelir olarak yer alacak ve vergiye tabi matrahını artıracaktır.
Örnek 1: İşletme toplam maliyeti 100.000.- TL olan bir makinayı
15.12.2014 tarihinde aktifine eklemiş olsun. Makinanın Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen ekonomik ömrü de 5 yıl olsun. İşletme 31.12.2014
tarihinden başlayarak her yıl bu değerin % 20’sini amortisman gideri olarak
ayırabilecektir. 31.12.2018 tarihi itibariyle makinanın aktifteki değeri ve ilgili
birikmiş amortisman tutarı eşit olacağı için makinanın defter değeri sıfırlanacaktır. Diyelim ki, faydalı ömrü iyi hesaplanmış olsun, işletme hemen sonra
bu makinayı hurda olarak 10.000.- TL’ye satacak olsa, bu satıştan elde edeceği tutarın tamamını gelir olarak yazacaktır.
1.2.4.1.2. Binek Otolarında Normal Amortisman
Binek otosu kiralama ve çeşitli şekillerde işletme işi ile meşgul olmayan
işletmelere ait binek otolarında amortisman ayrılması ile ilgili olarak, VUK’un
320. maddesine 04.06.1994 tarih ve 4008 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenip, 25.05.1995 tarih ve 4108 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değiştirilmiş olan
Ek Maddede bu otoların aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılacağı ve amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değerin, itfa süresinin son yılında tamamen
yok edileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede konuyu şöyle örneklendirebiliriz:
Örnek 2: Yukarıda Örnek 1’de bahsettiğimiz işletmenin aynı verilerle bir
binek otomobili aldığını düşünelim. Yani faydalı ömrü 5 yıl ve toplam maliyeti
100.000.- TL olan bir binek otosu 15.12.2014 tarihinde alınmış olsun. Bu durumda 2014 yılı için ayrılacak amortisman tutarı, ay kesri tam sayılacağından,
1/12*0.20*100.000 = 1.667 TL olacaktır. 2015- 2016 ve 2017 yıllarının her birinde 20.000 TL ayrılacak ve 2018 yılı sonunda 20.000.-TL + (ilk yıl ayrılmamış bulunan 20.000 – 1.667= )18.333.-TL= 38.333.-TL amortisman ayrılmış olacaktır.
1.2.4.2. Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman
VUK tarafından kabul edilen ikinci amortisman yöntemi azalan bakiyeler
yöntemidir (VUK 315. md. Ek: 19.02.1963 tarih ve 205 Sayılı Kanun, 19. md.).
Bu yöntemi bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerden dileyenler kullanabilmektedir. Bu yönteme göre her yıl sabit kıymetin amortisman uygulanaTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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bilir değerinden daha önce ayrılmış amortisman toplamı düşülerek kalan tutara
amortisman oranının uygulanmasıyla o yılki amortisman tutarı bulunur. Faydalı
ömrün en son yılında da kalan tutar tam olarak amortisman konusu olacaktır.
Azalan bakiyeler yöntemine göre %50’yi geçmemek üzere o sabit kıymet
için Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilmiş yıllık normal amortisman oranının iki katı kullanılır.
Örnek 3: Bir işletme 15.12.2014 tarihinde aldığı, 100.000.-TL amortismana tabi değeri ve 5 yıllık faydalı ömrü olan bir sabit kıymeti normal koşullarda
yılda % 20’lik bir oran ile normal amortismana tabi tutacaktır. Bu işletme söz
konusu sabit kıymet için azalan bakiyeler yöntemini benimseyecek olursa,
bakiyelere uygulanacak amortisman oranı % 20 değil, % 40 olacaktır. Bu çerçevede sabit kıymetin amortismanı yıllara göre aşağıdaki şekilde ayrılacaktır:
Yıl

Amortismana Tabi
Tutar (TL)

Amortisman Oranı
(%)

Yıla Ait Amortisman
Tutarı (TL)

2014

100.000

40

40.000

2015

60.000

40

24.000

2016
2017
2018

36.000
21.600
12.960
TOPLAM

40
40
100

14.400
8.640
12.960
100.000

2. TMS/TFRS’DE AMORTİSMANLAR
GENEL
Amortismanlar genel olarak ‘Maddi Duran Varlıklar’ başlıklı Türkiye Muhasebe Standardı 16 (TMS 16)’da düzenlenmektedir824. İşletme tarafından edinilerek (iktisap edilerek) kullanılmış ve çeşitli nedenlerle kullanımı durdurulmuş
824“TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Standardı 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri
için uygulanmak üzere ilk olarak 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu standart, Uluslararası Muhasebe Standartlarında meydana gelen değişikliklere koşutluk
sağlanması amacıyla;
13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 sıra no’lu
13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 sıra no’lu,
13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 71 sıra no’lu,
28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 111 sıra no’lu,
28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 122 sıra no’lu,
08.01.2009 tarih ve 27104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 133 sıra no’lu,
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 sıra no’lu,
17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 sıra no’lu
Tebliğler aracılığıyla güncellenmiştir.
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ve elden çıkarılmak istenen maddi sabit kıymetler ile ilgili ‘Satış Amaçlı Elde
Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler’ (TRFS 5), Tarım işletmelerinde kullanılan bitki ve hayvanlar ile ilgili ‘Tarımsal Faaliyetler’ (TMS
41), Madenlerle ilgili arama, hazırlık, çıkarma ve değerlendirme harcamalarının
ve varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesine yönelik Türkiye Finansal
Raporlama Standardı 6 (TFRS 6) – ‘Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi’ ve petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan
doğal kaynak ve madenler üzerindeki haklar bu standart dışında tutulmuştur.
Ancak bu standartlarda söz edilen varlıkların geliştirilmesi ya da korunmasında
kullanılan maddi duran varlıklar için de yine TMS 16 uygulanmaktadır.
2.1. Amortismana Tabi Varlıklar
2.1.1. Genel Olarak
TMS 16 maddi duran varlıkları ‘Mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak
üzere elde tutulan ve bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemler’ olarak tanımlamaktadır. Ancak standart, nelerin maddi duran varlıkları oluşturduğuna
ilişkin olarak net bir belirlemede bulunmamaktadır. Bu konu, standardın uygulanmasında işletmenin muhakemesine bırakılmıştır(TMS 16, 9. Paragraf.).
Bir duran varlığın finansal tablolara yansıtılabilmesi (aktife alınabilmesi)
için iki önemli koşul belirlenmiştir. Bu koşullar:
a) Bu varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması.
b) İlgili varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi.
Normal koşullarda yedek parça ve bakım malzemeleri stoklarda izlenirken, işletmenin bir dönemden fazla kullanmayı umduğu önemli yedek parça
ve bakım malzemeleri maddi duran varlık olarak değerlendirilmektedir (İbid,
8. Paragraf ). Ayrıca, eğer bir yedek parça veya bakım malzemesi sadece bir
maddi duran varlık kalemi ile ilişkili ise, (Örneğin; bir kamyonun yedek lastiği), yine maddi duran varlık olarak dikkate alınacaktır (İbid ).
Öte yandan, bir varlığın kullanımından vazgeçildi ve o varlık bilanço dışına çıkarıldı ya da satılmak üzere “TRFS 5 – Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi
Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” standardı uyarınca başka bir hesapta tutulmaya başlandı ise o maddi duran varlık için amortisman ayrılma işlemi de duracaktır. Yani amortisman kullanımı devam eden ve aynı işletmede
devam edecek maddi duran varlıklar için uygulanır (İbid, 55. Paragraf.).
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2.1.2. Önemli Parça Kavramı
TMS 16’ya göre işletmeler, maddi duran varlığı muhasebeleştirdikten sonra
“önemli parçalar”a ayırır ve her bir parçayı ayrı ayrı amortismana tabi tutar
(İbid, 44. Paragraf.). Bu konu ile ilgili olarak standart içerisinde bir uçak gövdesi ile motorunun ayrı şekilde amortismana tabi tutulma örneği verilebilir925.
İşletmenin bir duran varlığın önemli kısımlarını ayrı olarak amortismana
tabi tutması halinde geri kalan parçaları da yine aynı şekilde amortismana tabi
tutuacaktır (TMS 16, 46. Paragraf.).
2.1.3. Arsa ve Arazilerde Amortisman
TMS 16’da arsa ve binaların birlikte alındıklarında dahi ayrı ayrı muhasebeleştirilmeleri gerektiği belirtilmektedir (İbid, 58. Paragraf.). Standarda göre
bir arsa üzerindeki bina amortismana tabi tutulurken, arsa amortismana tabi
tutulmamalıdır. Bu husus yukarıda bahsettiğimiz ‘önemli parça’ kavramı ile
tutarlıdır. Bu çerçevede herhangi bir arsanın değerinde artış olması, o arsanın
üzerindeki binanın amortisman değerini etkilemeyecektir (İbid ).
Bir arsanın maliyetinin; alanın, sökülme, kaldırma ve restorasyon maliyetini içermesi durumunda arsanın söz konusu maliyetlere ilişkin bölümü, bu
maliyetlere katlanılmasından elde edilen faydalardan yararlanma süresi boyunca amortismana tabi tutulacaktır (İbid, 59. Paragraf.).
Arsanın kendisinin kısıtlı bir yararlı ömrü olabildiği durumlarda, arsanın
kullanımından sağlanacak faydaları yansıtacak şekilde amortisman ayrılacağı
belirtilmektedir (İbid.).
Bu verilerden yola çıkarak üzerine dikilen meyve ağaçlarının mahsulünden yararlanılması halinde dahi bir tarım işletmesine ait olan arazi için amortisman ayrılmayacağı; ancak, ağaçlara amortisman ayrılacağı, benzer şekilde
arazi üzerine yol veya hark gibi tesisler yapılsa dahi arsa/arazi için amortisman ayrılmayacağı, üzerinde bulunan bu tesisler için amortisman ayrılabile26
ceği sonucu çıkarılmaktadır10
.
2.1.4. Alt Değer Sınırlaması Olmaması
TSM 16’nın herhangi bir yerinde bir maddi duran varlığın amortismandan
istisna edilebileceğine ilişkin bir alt tutar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ma-

925 VUK “önemli parça” kavramına yer vermemekte, örneğin uçağı sadece bir taşıt aracı olarak bütün
halinde görmekte (Uçağın kendisini ve ferilerini tek araç olarak amortismana tabi tutmaktadır.); uçağın
gövde, motor olarak ayrılabileceğini dikkate almamaktadır.
26 VUK uygulamasında bu amaçla ağaçlandırılmış arazi veya üzerine tesis kurulmuş arsa da amortismana
10
tabi tutulmaktadır (Bkz. 1.1.1. Arsa ve Arazilerde Amortisman).

102

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

liyeti her ne kadar olursa olsun, maddi duran varlık niteliğine sahip her kalem
11.
uygun şekliyle amortismana tabi tutulacaktır27
2.2. TMS 16’ya Göre Amortisman Uygulaması
2.2.1. Amortisman Başlangıcı
Amortisman, TMS 16’ya göre bir varlığın amortismana tabi tutarının, faydalı ömrü süresince sistematik olarak dağıtılması olarak tanımlanmaktadır(TMS 16, 6. Paragraf.).
TMS 16 işletmelere, ancak varlık kullanılabilir olduğunda amortismanı
başlatma olanağını vermektedir. “Kullanılabilir olma”, yönetim tarafından
istenilen yer ve duruma getirilme olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; parça
parça olarak yurtdışından getirilmiş ama tek bir varlık olarak aktife kaydedilmiş; ancak, henüz montajı yapılmamış bir makina için amortisman ayrılması
28
söz konusu olmayacaktır12
.
2.2.2.2. Amortismana Tabi Değerin Tespiti
2.2.2.1. Tanım
TMS 16, amortismana tabi tutarı “Bir varlığın maliyetinden veya maliyet
yerine geçen diğer tutarlardan, kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutar”
olarak tanımlamaktadır.
2.2.2.2. Amortismana Tabi Varlığın Maliyeti
Maliyet TMS 16’da “Bir varlığın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen
nakit veya nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda, (diğer TFRS‘lerin özel hükümleri uyarınca) ilk
muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Maliyet tespiti ile ilgili açıklamalar standardın (TMS 16) 16-28. Paragrafları arasında yapılmaktadır. VUK usullerinden farklı olan maliyet tespit yöntemleri genel olarak şunlardır:
• Varlık peşin fiyatına eşdeğer maliyet ile değerlenir, vade farkı ve/veya
13.
faizler ayrıca gösterilir29
• Zaman içerisinde üzerindeki parçaların yenilenmesi gereken mad27
11 VUK’un 313. maddesine göre 2014 yılı için 800.- TL’yi aşmayan varlıklar doğrudan giderleştirilebilir.
12 Oysa VUK amortisman ayrılması için varlığın “aktife girmiş” olmasını yeterli bulmaktadır (Bkz.
28
Önceki bölüm 1.2.1. Amortisman Başlangıcı).
13 TMS 16, 23. Paragraf – VUK’a göre maliyete faiz ve vade farkları da dahil edilmektedir.
29
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di duran varlık kalemlerinin yenilenen parçaları ve bazı durumlarda
bakım maliyetleri defter değerine ilave edilecek, değişen parçalar bi14.
lanço dışına çıkarılacaktır30
Zaman içerisinde düzenli olarak varlığın değeri gözden geçirilebilir ve
defter değerine yansıtılır (TMS 16, 31 – 42. Paragraflar arası.).

2.2.2.3. Kalıntı Değer Kavramı
Buradaki “kalıntı değer” ise yine tanımlarla ilgili 6. paragrafta “Bir varlık
tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaşına ulaştığında elden
çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutar” olarak belirtilmiştir. Yani
100.000.-TL’ye mal olan bir makinanın 5 yıl faydalı ömrü olacağı tahmin ediliyorsa, bu sürenin sonunda bu makinenin 10.000.- TL’ye elden çıkarılacağı;
ama bunun için aracılara ve sökme, nakliye işlemi yapacaklara 3.000.- TL
ödeme yapılacağı tahmin ediliyorsa, bu makinanın “kalıntı değeri”; 10.000
– 3.000 = 7.000.- TL olacaktır. Dolayısıyla, bu makinanın amortisman değeri 100.000 – 7.000 = 93.000 olarak alınacak ve uygulanacak yönteme göre
amortisman bu tutar üzerinden hesaplanacaktır.
Kalıntı değer ve yararlı ömür her hesap dönemi sonunda gözden geçirilir
(İbid, 51. Paragraf.). Eğer varlığın defter değeri, kalıntı değerin altında kalırsa, kalıntı değer defter değerinin altına ininceye kadar amortisman gideri sıfır
olarak alınır (İbid, 54. Paragraf.). Dolayısıyla, kuramsal olarak, uygulamanın
sağlıklı yapılması halinde duran varlığın gelecekteki satışından sonra olağanüstü gelir olarak kar/zarar tablosuna yansıtılacak bir tutar oluşmayacaktır.
2.2.3. Amortisman Oranları
TMS 16, işletmeleri amortisman oranını belirleme konusunda serbest bırakmaktadır. Buradaki temel ölçüt, varlığın amortismana tabi tutarının sistematik bir biçimde yararlı ömür boyunca dağıtılmasıdır (TMS 16, 50. Paragraf.). Yararlı ömrün tespiti ve hatta zaman zaman değişen koşullara göre gözden geçirilmesi (İbid, 51. Paragraf.) de, yine işletmelerin sorumluluğundadır.
Bu şekilde yapılan tüm işlemlerin, finansal tablo açıklamalarında gösterilmesi
zorunludur (İbid, 73. Paragraf.).
30 TMS 16, 13, 14 ve 70. Paragraflar – Önceki uygulamada son alınan parçanın ya da bakımın maliyeti
14
giderleştirilirken, TMS/TFRS uygulamasında daha önce satın alınmış parçalar/bakım maliyetleri bilanço
dışına çıkarılmaktadır.
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Bir varlığın yararlı ömrünün belirlenmesinde aşağıdaki tüm faktörler dikkate alınır:
“(a) Varlığın beklenen kullanımı. Kullanım varlığın beklenen kapasitesine
ya da fiziksel üretimine bağlı olarak değerlendirilir.
(b) Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma. Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma, varlığın kullanıldığı vardiya sayısı, bakım onarım programı ve varlığın
atıl kaldığı zamanlardaki tamirat ve bakım gibi operasyonel faktörlere bağlıdır.
(c) Üretimdeki değişiklikler veya gelişmeler veya varlığın ürettiği ürün
veya hizmetin pazar talebindeki değişiklikler nedeniyle teknik ya da ticari değer yitirme.
(d) İlgili kiralama işlemlerinin geçersiz olacağı tarihler gibi, varlığın kullanımındaki yasal ya da benzeri kısıtlamalar.”
Standartta işletmelerin amortisman ayırmayabileceklerine yönelik bir kayıt bulunmamaktadır. Bu pek çok çalışmada amortisman ayırma zorunluluğu
olarak yorumlanmaktadır (Hatipoğlu, 2012, 185-216 ve Şen, 2011, 133-159).
Öte yandan, şirketlerin bir yıl içerisinde en yüksek hangi oranda amortisman ayırabileceklerine ilişkin de herhangi bir kısıtlama ya da kayıtlama söz
konusu değildir (Hatipoğlu, 2012, 203.). Örneğin; yararlı ömrü 3 yıl olarak
belirlenen ve yılın ilk günü kullanıma hazır hale gelmiş bir maddi duran varlığın (daha sonra ayrıntılı şekilde açıklayacağımız) azalan bakiyeler yöntemine
göre ilk yıl uygulanan amortisman oranı % 66 olabilir.
31
2.2.4. Kıst15
Amortisman Konusu
Maddi duran varlıklarla ilgili olarak TMS 16 metninde geçen yararlı öm32
rün, “sistematik16
” olarak dağıtılması(TMS 16, 50. Paragraf.) ve varlığın
“kullanılabilir” olduğu zaman amortismanın başlatılması(İbid, 55. Paragraf.)
yönündeki ifadelerden, VUK’da binek araçları için kullanılacağı belirtilen
“kıst amortisman” benzeri bir uygulamanın yapılacağı sonucu çıkarılmaktadır. Ancak burada faydalı ömrün son yılında ilk yıl ayrılmayan amortisman
rakamının toptan indirilmesi sistematikliği bozacağı için uygulanmayacak ve
tam olarak faydalı ömrün sonunda amortisman uygulamasına son verilecektir.
Ancak TMS 16, bu sistematik dağıtmanın hangi dönemsellik iiçinde yapılacağı konusunda bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle öğretide farklı
görüşler vardır. Örneğin; bazı yazarlar amortisman ayrılması işleminin ay ay
yapılacağını (Şen, 2011, 156) savunurken, bazıları da gün bazlı olacağını (Ha-

31 Eksik Dönem.
15
16
32 Düzenli.
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tipoğlu, 2012, 203) belirtmektedir. Öte yandan araştırdığımız yabancı kaynaklarda kıst amortisman örnekleri aylık olarak verilmektedir (http://www.
calculatorsoup.com/calculators/financial/depreciation-declining-balance.php
veya http://accountinginfo.com/study/dep/depreciation-01.htm). Yine de kanaatimizce tam sistematiklik ancak gün gün hesaplama ile mümkün olabilir.
Dolayısıyla bundan sonraki örneklerimizde günlük hesaplama kullanılacaktır.
2.2.5. Amortisman Hesaplama Yöntemleri
VUK’ta amortisman yöntemleri arasında kısıtlamalar mevcut iken, TMS
16 işletmeleri bu konuda serbest bırakmıştır.
TMS 16’ya göre kullanılan amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarına ilişkin olarak işletme tarafından uygulanması beklenen tüketim modelini yansıtır (TMS 16, 60. Paragraf.) ve bu çerçevede en azından
her hesap döneminin sonunda gözden geçirilir (İbid., 61. Paragraf.).
33
2.2.5.1. Normal Amortisman17
Normal amortisman; maddi duran varlığın amortismana tabi değerinin
(Maliyet – Kalıntı Değer) gün olarak yararlı ömrüne bölünmesi ile bulunacak
birim rakamın (günlük amortisman oranı), o dönem içerisindeki gün sayısı ile
çarpılması sonucunda bulunan tutarın amortisman gideri olarak hesaplanmasını öngörür.
Maliyet / Yararlı Ömür (Gün) x Dönem içerisindeki gün sayısı
Örnek 1 : Tüm maliyetleri ile 100.000.- TL’ye mal olmuş bir varlığın kullanıma hazır hale geldiği tarih 22 Aralık 2013 ise, bu varlığın kalıntı değeri 10.000.TL ve yararlı ömrü 5 yıl olarak tahmin ediliyor / hesaplanıyor ise 31 Aralık 2013
34
tarihli finansal tabloları için amortismanı şu şekilde hesaplanacaktır18
:
(100.000 – 10.000) / (5 x 365) x 10 = 493,15 TL
2018 yılı hariç takip eden her yıl için bu tutar 90.000/5 = 18.000 TL olarak
hesaplanacak ve nihayet 2018 yılında da amortisman tutarı; 18.000 – 493,15
= 17.506,85 TL olacaktır.

19
2.2.5.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi35
TMS 16’da azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayrılacağından bahsedilmiş ama VUK’da olduğu gibi net bir tanımlama yapılmamıştır.
33 Straight Line Method
17
34 Artık yıl için bir gün daha ilave edilebilir.
18
35 Diminishing Balance Method
19
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20
2.2.5.2.1. İki Katlı Azalan Bakiyeler Yöntemi36
Bu yöntem VUK ile de düzenlenmiş olan normal amortisman oranının iki
katının alınarak uygulandığı azalan bakiyeler amortisman yöntemidir. Ancak
TMS 16’ya göre defter tutma yöntemi ne olursa olsun her işletme bu yöntemi
kullanabilir.
Ayrıca uygulamada normal amortisman oranının 1,5 katı alınarak hesaplanan azalan bakiyeler usulü ile amortisman hesaplama yöntemlerine rastlanmaktadır.
Örnek 2: Yararlı ömrü 5 yıl ve değeri 100.000.- TL olan bir varlığın kalıntı
değeri 5.000.- TL olsun. Bu varlığın İki katlı azalan bakiyeler yöntemine göre
amortismanı şu şekilde ayrılacaktır:

Yıl
1
2
3
4
5

Yıl Başı Defter
Değeri (TL)

Amortisman
Oranı (%)

100.000
60.000
36.000
21.600
12.960
TOPLAM

40
40
40
40
40

Yıla Ait
Amortisman
Tutarı (TL)
40.000
24.000
14.400
8.640
7.960*
95.000

Yıl Sonu Defter
Değeri
(TL)
60.000
36.000
21.600
12.960
5.000

* Burada son yıl kalıntı değer defter değerine eşitlenecek şekilde amortisman ayrılacaktır.
21
2.2.5.2.2. Formüllü Azalan Bakiyeler Yöntemi37
Sistematiklik açısından bu yöntem azalan bakiyeler yöntemlerinin en ideali olarak kabul edilmektedir. Zira, ne kalıntı değerin yüksek olması halinde
amortismanın erken durmasına, ne de kalıntı değer sıfıra yakınsa son yıl daha
önceki yıldan daha fazla amortisman ayrılmasına neden olur. Sistematik düşümlerle hep defter değeri kalıntı değere eşit hale gelir.
Burada amortisman oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanır (Taştan, Azaltun ve Mert, 2012, 10).

r = 1� n s / c
36
20 Double Declining Balance Method
37
21 Reducing Balance Method
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Bu formülde;
r = Bakiyeler üzerine uygulanacak amortisman oranı
n = yararlı ömür yıl sayısı
s = kalıntı değer
c = Varlığın değerini gösterir
Örnek 3: Bir önceki örnekte kullandığımız verileri burada uygularsak;
n = 5, s = 5.000, c = 100.000 iken r = 0,45072 olacaktır.

Yıl
1
2
3
4
5

Yıl Başı Defter
Değeri (TL)

Amortisman
Oranı (%)

100.000
54.928
30.171
16.572
9.103
TOPLAM

45,072
45,072
45,072
45,072
45,072

Yıla Ait
Amortisman
Tutarı (TL)
45,072
24.757
13.599
7.469
4.103
95.000

Yıl Sonu Defter
Değeri
(TL)
54.928
30.171
16.572
9.103
5.000

22
2.2.5.2.3. Yıl Sayılarının Toplamı Yöntemi38
Varlığın yararlı ömrü ne kadar yıl olarak tahmin ediliyorsa birden o rakama
kadar olan sayıların toplamı hesaplanır paydaya yazılır. Yıl numaraları tersten
başlanarak paya yazılır ve böylece her yıl için bir oran saptanır (Taştan, Azaltun ve Mert, 2012, 8). Örneğin; yararlı ömür 5 yıl olarak tahmin ediliyor ise
paydadaki rakam 1+2+3+4+5 = 15, pay rakamları ise birinci yıl için 5, ikinci
yıl için 4, ..., beşinci yıl için 1 şeklinde olacaktır.
Örnek 4: 160.000.- TL değeri ve yararlı ömrü 5 yıl olan bir varlık ve bu
varlığın kalıntı değeri 10.000.- TL olsun. Bu varlığın ‘yıl sayılarının toplamı’
yöntemi ile amortismanı şu şekilde olacaktır:

Yıl
1
2
3
4
5

Yıl Başı Defter
Değeri (TL)

Amortisman
Oranı (%)

150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
TOPLAM

38 Sum of the Years’ Digits Method.
22
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5/15=0.3333
4/15=0.2666
3/15=0.2000
2/15=0.1333
1/15=0.0666

Yıla Ait
Amortisman
Tutarı (TL)
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
150.000

Yıl Sonu
Defter Değeri
(TL)
110.000
70.000
40.000
20.000
10.000
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2.2.5.3. Üretim Miktarı Yöntemi
Üretim miktarı yöntemine göre amortismanda, beklenen kullanım ya da
üretim miktarı varlığın yararlı ömrünü belirler. Örneğin; VUK kapsamında
madenlerde kullanılacak amortisman oranları genellikle bu yöntem baz alınarak tespit edilmektedir.
Bu yönteme göre varlığın kullanımı ile yıpranması arasında bir bağlantı
kurulur ve yıl sayısına değil kullanım miktarına göre yararlı ömür saptanır.
Örneğin; yararlı ömrü 5 yıl olarak tahmin edilmiş iki otomobilin birisi yılda 5.000 km kullanılırken diğeri 80.000 km kullanılıyor olabilir. Her iki aracın sadece ömürleri değil ikinci el piyasa değerleri de farklı olacaktır. Oysa
amortisman yöntemleri ile sistematik bir şekilde varlıkların piyasa değerleri
ile defter değerleri dengelenmeye çalışılmaktadır.
Üretim miktarı yönteminin bir önemli yararı da çevre açısından olabilir.
Yoğun kullanılan araçların hızlı bir şekilde amortismana tabi tutulması ciddi
çevresel yararlar sağlar. Yıpranmış, parçaları aşınmış, yağ yaktığı için yoğun
egzoz dumanı çıkaran araçların trafikten daha erken ve yoğun sayıda çekilmesini sağlayacak ve bu da çevre sağlığı açısından olumlu sonuçlara yol açacaktır.
3. YENİ V.U.K. TASLAĞINDAKİ AMORTİSMANLA İLGİLİ
DEĞİŞİKLİKLER
GENEL
Yeni VUK taslağı (Taslak) 30.09.2011’de tartışmaya açılmış ve ilgili yerlere gönderilmiştir. Bu bölümde Taslakta önerilen ve amortismanlara yönelik
yazımızda değinmiş olduğumuz hususlarla ilgili değişiklikler taslaktaki sırasıyla incelenmekte ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.
3.1 Amortismana Tabi Varlıklar
Taslakta, “gayrimenkul” kelimesinin yerini “taşınmaz” kavramının almakta olduğu ve TMS 16’ya koşut olarak arsaların maliyet bedellerinin amortis23 .
man konusundan çıkarıldığı görülmektedir39
3.1.1. Arsa ve Arazilerde Amortisman
Bu konu Taslağın 220. maddesinde “Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemelerinde

23
39 Taslak VUK 219. madde “(1) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya
kıymetten düşmeye maruz bulunan taşınmazlar (arsa maliyet bedeli hariç) ile bu Kanunun 191 inci
maddesi gereğince taşınmaz gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, mefruşat, demirbaş ve sinema
filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi
amortisman konusunu oluşturur.”
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Amortisman” başlığı ile yer almaktadır. Bu maddede arsa ve arazi değerleri
kesin çizgilerle TMS 16 paralelinde amortisman konusu olmaktan çıkarılmaktadır. Tarım işletmelerinde oluşturulacak tarım tesisleri ve işletmelerde inşa
edilen yol ve sulama kanalları hususları aynen devam ettirilmektedir.
3.1.2. Amortisman Uygulanmayabilecek Varlıklar
Taslakta TMS 16’nın tersine amortisman ayrılmayacak tutar 1.000.- TL’ye
çıkarılarak korunmaktadır (VUK Taslağı, 219. md.)
3.2. Amortisman Yöntemleri
3.2.1. Normal Amortisman
Taslakta amortisman oranlarının tespiti hususunda bir değişiklik yapılmamıştır. Amortisman oranları standartlar çerçevesinde işletmeler tarafından
değil, yine Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek oranlar üzerinden ayrılacaktır.
3.2.2. Azalan Bakiyeler Usulü ile Amortisman
Daha önce bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bu yöntemi uygulayabiliyorken, VUK taslağında dileyen tüm mükelleflerin bu yöntemi uygulayabilecekleri belirtilmektedir.
Öte yandan, mevcut azalan bakiyeler usulü ile amortisman yönteminin uygulamasında ve amortisman geçişlerinde bir değişiklik yapılmamaktadır.
3.3. Amortisman Başlangıcı
Taslakta amortisman başlangıcı madde 225’te yine varlığın aktife girdiği
tarih olarak belirlenmiştir. “Kıymetin aktife girdiği hesap dönemi için gün esasından hareketle amortisman ayrılır.” denmekle Taslakta TMS 16 ile koşutluk
sağlanmakta ve gün bazlı kıst amortisman tüm varlıklara yayılmaktadır.
Öte yandan mükelleflere Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu sürelerden daha uzun amortisman ayırma süre serbestisi de verilmiştir. Ancak “ilk
hesap döneminde ayrılmamış amortismanın son dönem amortismanına dahil
edileceği”ne ilişkin ibareye Taslakta yer verilmemiştir.
4. SONUÇ
Küreselleşme ve bu çerçevede dış ticaretin gelişmesi sonucunda çok uluslu şirketler oluşmuş ve tüm dünyaya yayılmıştır. Yurdumuzun da jeopolitik
konumu ve artan sermaye gereksinimi nedeniyle Türkiye, bir yandan yabancı
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yatırımcıların ilgisini çekerken bir yandan da özelleştirmeye aç hale gelmiştir.
Bu iki faktörün birleştirilmesi ile özellikle son yıllarda Türk şirketleri birer
birer yabancılarla ortaklıklar (evlilikler) kurmuş veya satılmış ve yabancı sermayeli şirketler haline dönüşmüşlerdir.
Küresel şirketler ya da sınıraşan şirketler, merkezi yapıdan yönetilirken;
çevredeki (periferdeki) şirketlerini takip için, yatırımcılar dünya çapındaki yatırım ve kredilerinin akıbetini sağlıklı şekilde görebilmek için standart ölçütler
içeren raporlara gereksinim duymaktadırlar.
Bu çerçevede Türkiye’de de Avrupa’da uygulanmakta olan Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama standartları aynen benimsenmiş; TMS ve TFRS’ler yürürlüğe konmuş ve pek çok kuruluş için uyulması zorunlu standartlar olarak Türk Ticaret Kanunu’ndaki yerlerini almıştır.
Öte yandan Türkiye, 1961 tarihli VUK ile mevcut muhasebe standartları
kapsamında düzenlenen finansal hesaplar üzerinden değil, öteden beri uygulanan mevcut kurallar çerçevesinde vergi sistemini devam ettirmektedir. 2011
yılında tartışmaya açılan VUK taslağı göz önüne alındığında bazı hususlar hariç
amortisman konusunda yine aynı klasik eğilimin sürdürüleceği görülmektedir.
Çalışmamızda olabildiğince nesnel bir gözle VUK ile TMS 16 arasındaki
çelişkili hususları ortaya koymaya çalıştık ve yeni VUK taslağında ne gibi
değişikliklerin yapılmak istendiğini irdeledik.
Mevcut durumda şirketler bir yandan Türk Ticaret Kanunu’nun amir hükümleri kapsamında “kıst amortismanı”, “kalıntı değeri”, arazi, arsa değerleri amortismana tabi göstermeksizin, belki ana firmanın talebi ile (çok uluslu
şirketlerde) üretim miktarı üzerinden, alt tutara bakmadan amortisman ayırır
ve bu çerçevede finansal tablolarını üretirken; bir yandan da VUK gereklerine
uygun ayrı finansal tablolar üretiyor olabilirler.
Düşüncemize göre, TMS 16 ve VUK arasında daha fazla koşutluğun ve hatta
tekil yapının sağlanması ve bu çelişkili durumların giderilmesi gerekmektedir.
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BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLME
ESASLARININ 23 NOLU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI
(TMS 23) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF ACCOUNTING PRINCIPLES OF
BORROWING COSTS UNDER THE TURKISH ACCOUNTING
STANDARDS 23 (TAS 23)
*
Doç. Dr. Ali DERAN40
41
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ÖZ
Günümüzde işletmeler sosyal sorumluluğunun gereği olarak anlaşılabilir,
ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir nitelikteki finansal tablolarını
hem ulusal, hem de uluslararası bilgi kullanıcılarına sunmak zorundadırlar.
İşletmelerin söz konusu niteliklere sahip finansal tablolarının hazırlanması
amacıyla, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) yayınlanmıştır. Uluslararası Muhasebe
Standartları’ndan biri olan 23 Nolu Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS
23) Borçlanma Maliyetleri Standardı olup, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirme esaslarını açıklamaktadır. UMS 23, 2005 yılında 23 Nolu Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS 23) olarak Türkçe’ye çevrilerek Resmi Gazetede
yayınlanmıştır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, işletmelerin kısa ve uzun
vadeli borçlanmalarına ilişkin faizler, kredi komisyonları, kur farkları, vade
farkları gibi borçlanma maliyetlerinin TMS 23’e göre muhasebeleştirme esaslarını uygulamalı örnekler yardımıyla açıklamak ve uygulamada karşılaşılan
problemlere çözüm önerileri getirmektir.
Anahtar Sözcükler: Borçlanma Maliyeti, Finansman Kaynakları, Türkiye
Muhasebe Standartları, TMS 23.
ABSTRACT
Nowadays, as required its social responsibilities, enterprises should present the reliable, appropriate, and comparable financial statements, through
the national and international information users. The purpose of preparing
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ternational Accounting Standards (IAS) have been published by International
Accounting Standards Board (IASB). IAS 23 Borrowing Costs is one of the
International Accounting Standards and clarifies the fundamental accounting
principles of borrowing costs. IAS 23 has been translated into Turkish and
as an Turkish Accounting Standard No. 23 (TAS 23) is published in the Official Gazette in 2005. On this respect the aim of this study is to explain the
accounting principles related to borrowing costs such as isterest rates to short
and long-term loans, loan commissions, exchange differences and maturity
differences according to the TAS 23 by several examples, and recommend the
troubles arising from the applications.
Keywords: Borrowing Costs, Turkish Accounting Standards, TAS 23
1.GİRİŞ
Günümüzde yaşanan küreselleşme süreci, ülkeler arasındaki ticari sınırların önemli ölçüde ortadan kalkmasına ve işletmelerin uluslararası alanda daha
kolay faaliyetlerde bulunmalarına olanak tanımaktadır. İşletmelerin faaliyetlerini uluslararası alanda gerçekleştirmesi rakiplerinin artmasına neden olmaktadır. İşletmeler bu yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek için fiziksel
anlamda işletmelerini ve yönetim politikalarını yenilemeleri gerekmektedir.
İşletmeler bu yenilikleri hayata geçirebilmek için finansmana ihtiyaç duyarlar.
İşletmeler ihtiyaç duydukları fonu ya yabancı (satıcı, banka, finansal kiralama şirketi, para piyasaları gibi) ya da özkaynaklarından (hissedarlar) sağlarlar. İşletmeler ihtiyaç duydukları nakdi yabancı kaynaklarla mı, özkaynaklarla
mı finanse etmelerinin daha uygun olacağına karar verirken birden çok faktörü
bir arada göz önünde bulundururlar. Bu faktörlerden en önemlisi ise söz konusu finans kaynağının maliyetidir. Vergi etkisi ve beklenen kar gibi nedenlerden
dolayı öz kaynak maliyetinin genelde yabancı kaynak maliyetinden daha büyük olması beklenir. Bu nedenle işletmeler genelde ihtiyaç duydukları parayı
yabancı kaynaklardan borçlanmak yolu ile temin etmeye çalışırlar. Şüphesiz
işletmenin tüm para ihtiyacını yabancı kaynaklarla sağlaması da mümkün değildir. Her işletme içinde bulunduğu ekonomik ve sektörel koşullar ile kendi
özel durumunu göz önünde bulundurarak, işletme veya yatırım faaliyetleri
için ihtiyaç duyduğu paranın ne kadarını yabancı kaynaklardan borçlanarak
sağlayacağını, ne kadarını özkaynaklardan sağlayacağının kararını verir.
İşletmelerin nakit ihtiyaçlarını yabancı kaynaklardan sağlamaları durumunda faiz, kur farkı, vade farkı, dosya masrafı ve komisyon giderleri gibi
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çeşitli maliyetlere katlanırlar ki bu maliyetlerin hepsine birden borçlanma maliyetleri denilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Muhasebe Standartları
kapsamında yer alan borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilme esaslarını
örnek uygulamalarla açıklamaktır.
2. BORÇLANMA MALİYETLERİ KAVRAMI
İşletmeler nakit ihtiyaçlarını özkaynaklar dışındaki herhangi bir kaynaktan
elde etmeleri karşılığında katlanmak durumunda oldukları finansal yük, genellikle “borçlanma maliyeti” veya “finansman gideri” olarak ifade edilmektedir.
Ancak söz konusu finansal yükün dönem gideri veya maliyet olarak muhasebeleştirilmesine karar verme aşamasında temel alınacak kriterler konusunda çeşitli
sorunlarla karşılaşılmaktadır: Konu “borçlanma maliyetleri” olarak ele alınacak
olursa ilgili tutarın direkt ilgili varlıklarla ilişkilendirilmek suretiyle maliyet
olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği, “finansman giderleri” olarak ele alınacak
olursa ilgili tutarın ortaya çıktığı dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmesi
gerektiği izlenimi ortaya çıkmaktadır (Kepçe, 2001, 1). Borçlanma Maliyetlerini
açıklayan 23 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23)’nda finansman giderleri kavramı yerine, borçlanma maliyetleri kavramının kullanılması; bu giderlerin finansman fonksiyonunun yarattığı maliyetler olduğunun vurgulanmasını
sağlamaktır (Sevilengül, 2003, 600). Bu anlamda borçlanma maliyetleri kavramı
finansman giderleri kavramından daha geniş bir anlamı ifade etmektedir.
Borçlanma maliyetlerinin tanım ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve
esaslar TMS 23’te yer almaktadır. Bu standarda göre borçlanma maliyetleri;
“İşletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer giderler” şeklinde tanımlanmaktadır (TMS 23, Madde 5).
Standarda göre borçlanma maliyeti olarak sayılan giderler aşağıdaki gibi
sıralanabilir (TMS 23, Madde 6):
• TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardında
tanımlanan etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz gideri,
• TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı uyarınca finansal tablolara yansıtılan finansal kiralamalara ilişkin borçlanma maliyetleri,
• Yabancı para ile borçlanmalarda, faiz maliyetleri ile ilgili düzeltme
olarak dikkate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur farkları.
• Bu standartta açıkça tanımlanmasa bile diğer standartlardan kaynaklanan faiz niteliğindeki aşağıdaki unsurlarda bu standart kapsamındadır
(Örten, Kaval ve Karapınar, 2010, 371):
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•
•
•
•

Vadeli alışlarda vade farkı ve kur farkları,
Vadeli satışlarda vade farkı ve kur farkları,
Kıdem tazminatı karşılık giderlerinin hesaplanmasındaki faiz maliyeti,
Borçların, alacakların, karşılıkların net şimdiki değerinin hesaplanmasından doğan reeskont giderleri.
Standart sadece yabancı kaynak kullanımı sonucunda katlanılan borçlanma
maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi konusuna eğilmektedir (Mirza, Orrell ve
Holt, 2008, 170). Bu nedenle borç olarak sınıflandırılmayan, imtiyazlı hisse
senedi dâhil olmak üzere, özkaynakların gerçekleşen veya tahmini maliyetleri
ile ilgili konular bu standardın kapsamında değildir (TMS 23, Madde 3).
3. BORÇLANMA MALİYETLERİNİN TMS 23 KAPSAMINDA
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
TMS 23 Borçlanma Maliyeti Standardı’na göre işletmeler tarafından bir
özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlığın maliyetinin bir parçası olarak
muhasebeleştirilerek aktifleştirilir ve bilançoda özellikli varlık değerinin içinde raporlanır. İşletmeler, diğer borçlanma maliyetlerini oluştukları dönemde
gider olarak muhasebeleştirerek gelir tablosunda raporlar (TMS 23, Madde 8).
Bu açıklamalar ışığında TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı’nın kapsamındaki borçlanmaya ilişkin harcamaların muhasebeleştirilmesinde “Temel
Yöntem” ve “Uygulanabilir Alternatif Yöntem” olmak üzere iki yöntem yer
almaktadır (Sağlam vd., 2007: 708). Söz konusu yöntemlerin esaslarına ve
uygulamalı örneklerine aşağıda yer verilmiştir.
3.1. Temel Yöntem
Temel yönteme göre; borçlanma maliyetleri (faiz, kur farkı, vade farkı, vergi, fon ve diğer ilişkili maliyetler) gerçekleştikleri anda, borçlanmanın niteliği
ve yöntemi dikkate alınmaksızın dönem gideri olarak muhasebeleştirilerek gelir
tablosuna yansıtılırlar (Yükçü, İçerli ve Uğurluel, 2008, 34). Borçlanma maliyetleri gider olarak gelir tablosuna yansıtılırken en önemli muhasebe temel kavramı olan dönemsellik kavramının mutlaka gözönünde bulundurulması gerekir.
Bu anlamda borçlanma tarihinde katlanılan borçlanma maliyetlerinin etkin faiz
yöntemi kullanılarak tüm borçlanma süresine dağıtılması gerekir.
Borçlanma maliyetlerinin temel yönteme göre muhasebeleştirilme esasları
yukarıda açıklanmaya çalışılmıştır. Söz konusu esasların nasıl uygulamaya
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koyulacağı ile ilgili örnek çalışmaya aşağıda yer verilmiştir.
Uygulamalı Çalışma 1: Aylık finansal tablo düzenleyen Y Üretim İşletmesi genel faaliyetlerde kullanmak amacıyla 01.02.2013 Tarihinde ABC Bankasından aylık %1,25 faiz oranlı 1 yıl vadeli, 200.000 TL kredi kullanmıştır.
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) %15, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Oranı ise % 5’tir. Kredi anapara taksitleri ile faizler
her ay sonunda eşit taksitler halinde ödenecektir.
SIRA

BRÜT

KALAN

FAİZ

ANAPARA

125,00

3.000,00

184.664,00

115,42

2.769,96

169.097,96

317,06

105,69

2.536,47

153.298,43

287,43

95,81

2.299,48

137.261,91

1.715,77

257,37

85,79

2.058,93

120.984,84

16.521,23

1.512,31

226,85

75,62

1.814,77

104.463,62

16.769,04

1.305,80

195,87

65,29

1.566,95

87.694,57

18.336,00

17.020,58

1.096,18

164,43

54,81

1.315,42

70.673,99

18.336,00

17.275,89

883,42

132,51

44,17

1.060,11

53.398,10

10

18.336,00

17.535,03

667,48

100,12

33,37

800,97

35.863,08

11

18.336,00

17.798,05

448,29

67,24

22,41

537,95

18.065,02
0,00

TAKSİT

ANAPARA

FAİZ

KKDF

BSMV

1

18.336,00

15.336,00

2.500,00

375,00

2

18.336,00

15.566,04

2.308,30

346,25

3

18.336,00

15.799,53

2.113,72

4

18.336,00

16.036,52

1.916,23

5

18.336,00

16.277,07

6

18.336,00

7

18.336,00

8
9

NO

12

18.336,00

18.065,02

225,81

33,87

11,29

270,98

TOPLAM

220.031,98

200.000,00

16.693,32

2.504,00

834,67

20.031,98

Kredi alındığında aşağıdaki gibi kayıt yapılmalıdır.
-------------------01.02.2013-------------------------102 BANKALAR HS			
200.000
		
300 BANKA KREDİLERİ HS
200.000
--------------------//
-------------------------Her ayın sonunda ise rakamlar farklı olmak üzere aşağıdaki gibi bir kaydın
yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki kayıtta görüldüğü gibi borçlanma maliyeti Faiz, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini kapsamakta ve söz konusu tutar herhangi özellikli (nitelikli) bir
varlıkla ilişkili olmadığı için dönem gideri olarak muhasebeleştirilmektedir.
-------------------01.02.2013-------------------------780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS		
3.000
		
300 BANKA KREDİLERİ HS		
3.000
--------------------//
-------------------------TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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1. Kredi taksitinin ödenmesinin kaydı;
-------------------28.02.2013------------------------300 BANKA KREDİLERİ HS			
18.336
		
102 BANKALAR HS 			
18.336
--------------------//
-------------------------Finansman giderinin gelir tablosu hesabına yansıtılmasının kaydı;
--------------------//
-------------------------660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HS 18.336
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HS
18.336
--------------------//
-------------------------3.2. Alternatif Yöntem
Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulanabilir alternatif yönteme göre işletmeler, bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası
veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerini, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilebilir (TMS 23,
Madde 8). TMS 23 Borçlanma Maliyeti standardında borçlanma maliyetinin
aktifleştirilebilmesi için özellikli varlık olması gerektiği belirtilmiş ve özellikli varlığın tanımına yer verilmiştir.
Standardartta “özellikli varlık; amaçlanan kullanıma veya satışa hazır
duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar”
şeklinde tanımlanmaktadır (TMS 23, Madde 5). Standartta özellikli varlıklar
aşağıdaki gibi sayılmıştır (TMS 23, Madde 7);
• Satılabilir duruma gelmesi uzun yıllar alan varlıklar; yıllanmış şarap gibi,
• İmalat tesisleri; Üretime başlaması 3 yıl alması beklenen bir üretim
tesisi (fabrika),
• Enerji üretim tesisleri; yapımı iki yıl sürmesi beklenen bir hidroelektrik santrali,
• Maddi duran varlıklar; yapımı 2 yıl sürmesi beklenen fabrika binası,
• Yatırım amaçlı gayrimenkuller; Yapımı üç yıl sürmesi ve tamamlandıktan sonra kiraya verilmesi düşünülen alış veriş merkezi.
TMS 23’e göre; Finansal varlıklar (hisse senedi, tahviller vb) ve birkaç gün
gibi kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen stoklar (ayakkabı, peynir,
gazoz vb) özellikli varlık değildir. Elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma
veya satışa hazır hale gelen varlıklar (satış amaçlı edinilen televizyon, buzdo118
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labı vb.) da, özellikli varlık değildir. Özellikli varlıklarla ile ilgili borçlanma
maliyetlerinin aktifleştirilmesine ilişkin esaslara aşağıda yer verilmiştir.
3.3. Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi
Aktifleştirilecek borçlanma maliyeti belirlenirken, söz konusu borçlanma
maliyeti ile özellikli varlık arasındaki ilişkiye bakılır. Standarda göre; bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen
borçlanma maliyetleri, özellikli varlıkla ilişkili harcamaların hiç yapılmamış
olması durumunda ortaya çıkmayacak borçlanma maliyetleridir. Bir işletme,
sadece bir özellikli varlığın edinimi amacı ile borçlanmışsa, o varlıkla ilgili
olan borçlanma maliyetleri kolaylıkla belirlenebilir (TMS 23: Madde 10).
Bu tür borçlanma maliyetleri, güvenilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve işletmeye gelecekte ekonomik fayda sağlamalarının muhtemel olması durumunda,
özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak muhasebeleştirilerek aktifleştirilir ve bilançoda raporlanır (TMS 23: Madde 9). Örneğin, bir enerji üretim santralinin inşası için alınan krediye ilişkin faiz giderleri, banka ile yapılan anlaşma
gereği doğru ölçülebilecek ve söz konusu faiz gideri yapılmakta olan yatırımın
maliyeti olarak değerlendirilebilecektir. Ancak standarda göre, işletmenin hammadde ihtiyacını sağlamak amacıyla kullandığı kredilere ilişkin faiz giderleri
edinilen stok maliyetiyle ilişkilendirilemeyecektir (Bekler, 2007, 57).
Bazı durumlarda borçlar ile bir özellikli varlık arasında doğrudan bir ilişki
olup olmadığının tespit edilmesi ve belirli bir harcamanın hiç yapılmaması
halinde kaçınılabilecek borçlanmaların belirlenmesi zor olabilir. Bu tür bir
güçlük, finansman faaliyetlerinin tek bir merkezden yürütüldüğü durumlarda
meydana gelir (TMS 23, Madde 11). Bu gibi durumlarda genellikle borçlanmalar bu merkez tarafından ve tek bir projeye yönelik değil de tüm projelerin
finansmanına yönelik olarak yapılabilir. Örneğin A İnşaat A.Ş. Z Bankasından
500.000 TL kredi çeker ve çekmiş olduğu bu krediyi köprü inşaatı, toplu konut inşaatı ve yol inşaatında kullanırsa, bu durumda 500.000 TL’nin maliyeti
olan faizin bu inşaatlar arasında dağıtılmasını gerektirmektedir.
Bir şirketler topluluğunun, borçlanma ihtiyaçları için çok sayıda değişik
faiz oranlı borçlanma araçları kullandığı ve bu fonları değişik esaslara göre
grup şirketlerine kullandırdığı durumlarda da güçlükler ortaya çıkar (TMS
23, Madde 11). Örneğin Şirketler Topluluğu % 10, 12, 13 gibi değişken faiz
oranları ile farklı finansman araçlarını kullanarak borçlanabilir ve bu kredileri
sabit faizle kendi şirketlerine kullandırabilir. Bu gibi durumlarda da faiz maliTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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yetinin dağıtımında önemli güçlüklerle karşılaşılabilir.
Bir başka zorluk ise, yüksek enflasyonlu ekonomilerde faaliyet gösteren bir
grubun, döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak kullandığı krediler ile döviz kurlarında dalgalanmalar olduğu durumlarda ortaya çıkar. Örneğin merkezi
ABD’de olan bir şirketler topluluğunun Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortaklığına Dolar veya Euro üzerinden borç vermesi gibi. Sonuç olarak, özellikli
varlıkların elde edilmesi ile doğrudan ilişkili borçlanma maliyetlerinin tutarını
belirlemek zordur, yorum yapılmasını gerektirebilir (TMS 23, Madde 11).
Özellikli bir varlığın finansmanına ilişkin yapılan işlemler; fonların bir kısmının veya tamamının belirli bir süre önce sağlanmasını ve bu süre için borçlanma maliyetlerinin oluşması sonucunu doğurabilmektedir. Böyle durumlarda bu fonlar genellikle özellikli varlıklara ilişkin yatırım yapılana kadar geçici
yatırımlarda değerlendirilir. Bir döneme ilişkin aktifleştirilebilecek borçlanma
maliyetlerinin belirlenmesinde, bu tür borç alınmış fonlardan sağlanan yatırım
gelirleri katlanılan borçlanma maliyetlerinden indirilmelidir (TMS 23, Madde
13). Bir başka ifade ile bir özellikli varlık elde edilmesi için borçlanmalardan
elde edilen fonlar geçici olarak herhangi bir şekilde gelir sağlayacak biçimde
değerlendirilmiş ise bu gelir borçlanma maliyetlerinden düşülerek kalan kısım
aktifleştirilir. Bu duruma ilişkin olarak aşağıdaki örneği vermek mümkündür.
Uygulamalı Çalışma 2: AB Spor A.Ş. kendi stadyumunu inşa etmektedir.
Stadyum inşaatına 15.01.2013 tarihinde başlanılmıştır. 01.03.2013 tarihinde
stadyum inşaatında kullanmak amacıyla Z Bankasından 5 yıl vadeli 2.000.000
TL kredi çekilmiştir. 01.03.2013 tarihinde hava koşullarından dolayı inşaata
bir ay ara verilmiştir. Bu nedenle bankadan çekilen kredi, vadeli banka mevduatı hesabına yatırılmıştır ve bu süre içinde toplam 2.020 TL faiz geliri tahakkuk etmiştir. Aynı döneme isabet eden kredi faiz tutarı ise 2.500 TL’dir.
AB Spor A.Ş. elde ettiği faiz gelirini aynı süre içinde ortaya çıkan maliyetten düşmelidir. Bu nedenle aşağıdaki gibi bir kayıt yapması gerekmektedir.
Kredi faiz tutarının gider yazılması kaydı;
-------------------31.03.2013-------------------------780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS			
2.500
		
300 BANKA KREDİLERİ
HS		
--------------------//
--------------------------
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Faiz gelirinin kaydı;
-------------------31.03.2013-------------------------102 BANKALAR HS				
2.020
		
642 FAİZ GELİRLERİ HS			
---------------------31.03.2013-------------------------258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS
480
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA
GİDERLERİ HS					
2.020
		
781 FİNANSMAN GİDERLERİ
		
YANSITMA HESABI			
--------------------//
----------------------------------------------31.03.2013-------------------------258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS
480
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA
GİDERLERİ HS					
2.020
-Kanunen kabul edilmeyen gider
		
781 FİNANSMAN GİDERLERİ
		
YANSITMA HESABI			

2.020

2.500

2.500

---------------------31.03.2013-------------------------781 FİNANSMAN GİDERLERİ
YANSITMA HESABI				
2.500			
		
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS		
2.500
--------------------//
-------------------------Bazı kaynaklarda, katlanılan toplam borçlanma maliyeti Yapılmakta Olan
Yatırımlar Hesabı’na kaydedildikten sonra elde edilen faiz geliri aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilmektedir.
-------------------31.03.2013-------------------------642 FAİZ GELİRLERİ HS				
2.020
		 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS 2.020
--------------------//
-------------------------Ancak böyle bir kayıt gelir ile giderin mahsuplaştırılması (netleştirilmesi)
anlamına gelir ki, bu uygulama muhasebe kuram ve standartlarının ruhuna
aykırıdır. TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nın 32. Paragrafı’nTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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da “İşletme, bir TFRS zorunlu kılmadıkça veya izin vermedikçe varlıkları ve
borçları ya da gelirleri ve giderleri netleştiremez” şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Kanaatimizce TMS 23 Paragraf 12’deki “Bir işletme bir özellikli
varlığın edinilmesi amacıyla özellikle borçlanmış ise, bu durumda aktifleştirilecek borçlanma maliyeti tutarı; ilgili dönem boyunca söz konusu borçlanmaya ilişkin oluşan borçlanma maliyetlerinden, söz konusu fonların geçici
olarak nemalandırılması ile sağlanan gelirlerin düşülmesi suretiyle belirler”
ifadesi de netleştirme yapılabilir dememektedir. Bu ifadeye göre “aktifleştirilen borçlanma maliyeti” özellikli varlık için katlanılan toplam borçlanma
maliyetinden, elde edilen faiz geliri düşülmesiyle ortaya çıkacak tutardır. Bu
kapsamda toplam borçlanma maliyetinden geriye kalan tutarın dönem gideri
olarak yazılması kanaatimize göre TMS 1 ve TMS 23’e göre uygundur.
Bir işletmenin genel amaçlı olarak borçlandığı fonların bir kısmının, bir
özellikli varlığın finansmanı için kullanıldığı durumlarda; aktifleştirilebilecek
borçlanma maliyeti tutarı, ilgili varlığa ilişkin yapılan harcamalara uygulanacak bir aktifleştirme oranı yardımı ile belirlenir. Bu aktifleştirme oranı, özellikli varlık alımına yönelik yapılmış borçlanmalar hariç olmak üzere, işletmenin
ilgili dönem süresince mevcut tüm borçlarına ilişkin borçlanma maliyetlerinin
ağırlıklı ortalamasıdır (TMS 23, Madde 14). Örneğin iki kredi alınması durumunda ortalama borçlanma maliyeti oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Ortalama Borçlanma Maliyeti Oranı

Aktifleştirilecek Borçlanma Maliyeti
Varlığa İlişkin Yapılan Harcamalar x Aktifleştirme Oranı
Ağırlıklı ortalama maliyetin hesaplanmasına ilişkin olarak aşağıdaki örneği vermek mümkündür.
Uygulamalı Çalışma 3: ABC İşletmesi tahmini maliyeti 100.000.000 TL
olan satış mağazası inşaatına başlamıştır. Bu maliyetin 60.000.000. TL’si %
8 faizli uzun vadeli direkt krediyle finanse edilirken, geriye kalan 40.000.000
TL’si ise genel amaçlı borçlanma ile finanse edilmektedir. Genel amaçlı borçların 14.000.000 TL’sinin maliyeti % 10 iken, 26.000.000 TL’nin maliyeti %
12’dir (IFRS Workbooks, Sayfa 11’den uyarlanmıştır).
Bu durumda birinci yıl borçlanma maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
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Doğrudan kredi borç maliyeti
60.000.000 x 0,08
= 4.800.000
Genel borçlanma maliyeti					
=4.520.000
40.000.000 x 0,35 x 0, 10 = 1.400.000
40.000.000 x 0,65 x 0, 12 = 3.120.000
Projenin ortalama borçlanma maliyeti			
=9.320.000
9.320.000 % 100.000.000			
		
= % 9,32
Genel borçlanmanın ağırlıklı ortalama borçlanma (aktifleştirme oranı) maliyeti oranı ise;

Özellikli Varlıkların Defter Değerinin Geri Kazanılabilir Tutarını
Aşan Kısmı
Bir özellikli varlığın defter değeri veya beklenen nihai maliyeti, geri kazanılabilir tutarını veya net gerçekleşebilir değerini aşarsa; ilgili varlığın defter
değeri, diğer Türkiye Muhasebe Standartları’na (TFRS’lerine) uygun olarak
azaltılır veya tamamen kayıtlardan silinir. Belli durumlarda, azaltılan veya kayıttan silinen tutarlar, diğer Türkiye Muhasebe Standartları’na (TFRS’lerine)
uygun olarak yeniden kayıtlara alınır (TMS 23, Madde 16). Bunu aşağıdaki
gibi bir örnekle açıklayabiliriz;
Uygulamalı Çalışma 4: ABC İşletmesi 30.04.2014 tarihi itibari ile önceki
yıllarda başlamış olduğu fabrika binası inşaatını tamamlamıştır (fabrika binası
özellikli varlık olarak kabul edilmiştir). İnşaatın toplam maliyeti 5.000.000
TL’dir. Fabrika binası inşaatı ile ilgili olarak 30.04.2014 tarihine kadar fabrika
binası ile ilişkili olarak aktifleştirilen (5.000.000 TL’nin içine dâhil edilen)
toplam borçlanma maliyeti 500.000 TL’dir. Fabrikanın 30.04.2012 tarihindeki
geri kazanılabilir değeri 5.150.000 TL olarak hesaplanmıştır. 2014 yılına isabet eden borçlanma tutarı 50.000 TL’dir. Bu durumda aşağıdaki gibi bir kayıt
yapılacaktır.
-------------------31.03.2013-------------------------780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS			
50.000
Kanunen Kabul edilmeyen Gider
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HS 300.000
Kanunen Kabul edilmeyen Gider
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
350.000
--------------------//
-------------------------TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı”nda aktifleştirme işleminin ne
zaman başlayacağına, ne zaman sona ereceğine ve aktifleştirmeye ne zaman
ara verileceğine ilişkin hükümler de yer almaktadır. Bu konulara ilişkin hükümler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.
3.5. Aktifleştirmenin Başlaması
İşletmelerce borçlanma maliyetlerinin bir özellikli varlığın maliyetinin
parçası olarak aktifleştirilmesine, aktifleştirme koşullarının sağlandığı tarihte
başlanır. Aktifleştirmenin başlama tarihi, işletmenin aşağıdaki koşulların tümünü sağladığı tarihtir (TMS 23, Madde 17).
• İşletme, varlık için harcama yaptığında,
• Borçlanma maliyetleri oluştuğunda,
• İşletme, ilgili varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma
getirilmesi için gerekli işlemlere başladığında.
Bir özellikli varlığa ilişkin harcamalar sadece; nakit ödeme, diğer varlıkların transferi veya faiz içeren yükümlülüklerin üstlenilmesini kapsar. Söz konusu varlıkla ilgili olarak tahsil edilen hakedişler ve devlet teşvikleri “TMS
20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” standardı gereğince özellikli varlığa ilişkin harcamalardan düşülür
(TMS 23, Madde 18).
Uygulamalı Çalışma 5: ABC İşletmesi 01.07.2012 tarihinde tahmini maliyeti 5.000.000 TL olan bir okul inşaatına başlamıştır. Okul inşaatının 18 ay
süreceği tahmin edilmektedir (okul inşaatı özellikli varlık olarak nitelendirilmektedir). Devlet maliyetin % 10’unu teşvik kapsamında nakit olarak vermiştir. Ayrıca işletme işin başında 1.000.000 TL hakediş avansı almıştır. İşletme
söz konusu okul inşaatı için 01.07.2012 tarihinde 5.000.000 TL kredi çekmiş
ve inşaata başlamıştır. Kredi faiz oranı % 20’dir.
Bu durumda ABC İşletmesi, 5.000.000 - (1.000.000 + 500.000) =
3.500.000 TL’in borçlanma maliyetini okul inşaatının maliyetine dâhil edebilir. İşletmenin teşvik ve hakediş bedelinin inşaat için yapılan harcamalardan düşmesi gerekmektedir. Çünkü işletme 5.000.000 TL tahmini maliyetin
1.500.000 TL’sini nakit olarak almıştır.
Standarda göre varlığa yapılan yatırıma ilişkin aktifleştirmenin yapılabilmesi için mutlaka fiziki olarak yatırıma başlama gerekli değildir. Varlıkla ilgili
fiziksel inşaatın başlamasından önceki, gerekli izinlerin alınması gibi teknik
ve idari faaliyetler de aktifleştirmenin başlaması için yeterlidir. Ancak bu tür
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faaliyetler, varlığın durumunu değiştiren herhangi bir üretim veya gelişme olmaksızın varlığın elde tutulmasını kapsamaz (TMS 23, Madde 19).
Örneğin bir arazinin inşaata hazır duruma getirilmesine ilişkin tesviye,
dolgu veya inşaat izin gibi işlemleri sırasında oluşan borçlanma maliyetleri,
arazideki ilgili çalışmaların yapıldığı dönem boyunca aktifleştirilir. Ancak,
bina yapma amacıyla alınan bir arazinin herhangi bir gelişme olmaksızın elde
tutulması sırasında oluşan borçlanma maliyetleri aktifleştirilemez.
3.6. Aktifleştirmeye Ara Verilmesi
TMS 23’e göre; bir varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa
hazır duruma getirilmesi için gerekli işlemlerin uzun süreli olarak kesintiye
uğraması durumunda borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ara verilmelidir (TMS 23, Madde 20).
Borçlanma maliyetleri, bir varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya
satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına uzun süre
ara verildiği dönemde de oluşabilmektedir. Bu tür maliyetler kısmen tamamlanmış varlıkların elde tutulmasından kaynaklanan maliyetler olup, aktifleştirilmesi mümkün değildir. Ancak önemli teknik ve idari çalışmalara devam
edildiği bir dönemde ve işlemlerdeki gecikmenin, varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli olan işlemlerin
kaçınılmaz bir parçası olması durumlarında, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine devam edilmektedir. Örneğin, bir stok kaleminin olgunlaşması
için ihtiyaç duyulan ek süre boyunca veya yüksek su seviyesinin alışılagelmiş
bir olay olduğu coğrafi bir bölgede yapılmakta olan bir köprünün inşaatının
yüksek su seviyesi nedeni ile gecikmeye uğradığı ek sürelerde borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine devam edilmektedir (TMS 23, Madde 21).
Uygulamalı Çalışma 6: Bir köprü inşa edilirken bölgenin özelliğinden
ötürü olağan bir şekilde suların yükselmesi nedeniyle köprü inşaatına ara verilmiş olsa bile borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine devam edilir. Ya
da muson iklimin hakim olduğu bir ülkede yağışlardan dolayı inşaatın durması durumunda borçlanma maliyetleri inşaat maliyetine dahil edilir. Çünkü bu
durum öngörü kapsamındadır (IFRS Workbook).
Uygulamalı Çalışma 7: ABC İşletmesi Suriye’de Şam uluslararası havaalanı inşaatı ihalesini 500.000.000 Dolar’a almış ve bunun için de bankalardan
150.000.000 Dolar uzun vadeli kredi almıştır. Suriye’de yaşanan devrim veya
iç savaş sonucu inşaata ara verilmiştir. Bu durumda inşaata ara verildiği tarihTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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le, tekrar inşaata başlanacağı süre arasında geçen zamana isabet eden borçlanma maliyetinin inşaat maliyetine dâhil edilmemesi gerekir.
3.7 Aktifleştirmenin Sona Ermesi
Bir varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için
gerekli tüm işlemler esas itibarıyla tamamlandığında, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir (TMS 23, Madde 22). Burada açıklanması gereken bir nokta da, özellikli varlığın fiziki inşası tamamlandıktan sonra
özellikli varlık ile ilgili idari işlemler devam ederken aktifleştirme işleminin
devam edip etmeyeceğidir.
TMS 23’e göre; özellikli varlığın inşası tamamlandığında varlık kullanıma hazır hale geldiğinden varlıkla ilgili idari işlemler devam etse dahi aktifleştirmeye son verilir. Örneğin özellikli varlıkla ilgili olarak müşterinin veya
kullanıcının talebine göre yapılan dekorasyon işlemleri için katlanılan maliyet
aktifleştirilemez. Çünkü dekorasyon işlemleri varlığın kullanımına başlamak
için engel teşkil etmez.
Aynı şekilde, özellikli varlığın yapımı parçalar halinde gerçekleşmekte
ise bir parçanın yapımı tamamlandıktan sonra diğer parçaların yapımı devam
ederken yapımı tamamlanan parça bağımsız olarak kullanılabiliyor ise ilgili
parçaya ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. Burada tamamlanan parça için aktifleştirme işleminin son bulması bu parçanın
diğerlerinden bağımsız olarak kullanılabilmesine bağlıdır. Örneğin, birbirinden bağımsız olarak kullanılabilen birkaç binadan oluşan bir iş merkezinde
bir bölümde inşaat devam ederken, diğer bölümler kullanılabiliyor ise inşaatı
devam eden bölüm için yapılan harcamalar aktifleştirilmeye devam ederken
kullanılan bölümler için yapılan harcamalar aktifleştirilemez. Burada iş merkezinde bulunan binalar bağımsız olarak kullanılabildiği için aktifleştirme işlemi parça parça yapılabilmektedir. Buna karşılık çelik fabrikası gibi birbirine
bağımlı iş süreçlerinden oluşan tesislerde tesisin faaliyete geçebilmesi için
tüm iş süreçlerinin kullanıma hazır hale gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla
birbirine bağımlı olarak yapılandırılmış otomasyona dayalı sistemlerde parça
parça aktifleştirme işlemi yapılamaz (TMS 23, Madde 24, 25).
Uygulamalı Çalışma 8: ABC İşletmesi TOKİ’den 20 blokluk bir site ile
Alışveriş Merkezi ve bir okul inşaatını bir paket halinde almıştır. İşletme işe
2010 yılında başlamış, 2012 yılının sonunda 20 blok bina inşaatını tamamlayarak TOKİ’ye teslim etmiştir. Bu sürede işletme bankadan 3.000.000 TL
kredi çekmiş ve 720.000 TL faiz ödemiştir. İşletme alışveriş merkezi ve okul
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inşaatlarını ise 2013 yılında tamamlayarak TOKİ’ye teslim etmiştir. 2013’te
inşaat için çekilen krediye 120.000 TL faiz ödenmiştir.
Bu durumda; 2011 ve 2012 yılı faiz gideri tüm inşaatlara, 2013 yılı faiz gideri ise sadece Alışveriş Merkezi ve okul inşaatı maliyetine dâhil edilecektir.
Uygulamalı Çalışma 9: ABC İşletmesi gemi inşa etmektedir. Gemi inşaatının tamamlanıp geminin satışa hazır hale gelmesi durumunda hiçbir alıcı olmasa dahi, bu aşamadan sonraki borçlanma maliyetleri gemi maliyetine dâhil
edilemez. Ancak geminin tam anlamı ile inşaatının tamamlanmasından sonra
faaliyete geçeceğinde gemi parçalarına ayrılıp borçlanma maliyeti bu parçaları arasında tamamlanma zamanına göre dağıtılmaz. Borçlanma maliyetleri
gemi kullanılabilir hale geldiği ana kadar bir bütün olarak gemi maliyetinin
tamamına verilmelidir.
4. SONUÇ
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardında açıklanan borçlanma maliyetlerinin tespiti, muhasebeleştirme ve finansal tablolarda raporlama esasları
doğrudan TMS 2: Stoklar, TMS 16: Maddi Duran Varlıklar, TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TMS 40: Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller Standartlarında açıklanan varlıkların ölçümü, muhasebeleştirilmesi ve finansal raporlarda
sunulması ile ilgilidir. Bir işletmede stok, maddi ve maddi olmayan duran varlık
oranının toplam aktiflerin önemli bir bölümünü oluşturduğu düşünüldüğünde,
TMS 23’te açıklanan ilke ve esasların uygulanmasının gerçeğe uygun bilgi üretimi açısından ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu kapsamda çalışmada,
TMS 23’e göre borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik esaslar açıklanmış ve açıklayıcı uygulama örneklere yer verilmiştir.
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı’na göre işletmelerin borçlanma
yoluyla sağladıkları finans kaynağına ilişkin giderlerin maliyete dâhil edilmesi
yada doğrudan dönem gideri yazılması, finans kaynağının kullanıldığı varlığın niteliğine göre farklılaşmaktadır. Varlığın kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi zorunlu olarak uzun bir süre gerektiriyor ise söz konusu varlık
özellikli bir varlıktır ve bu varlıkla ilgili olan borçlanma maliyetleri varlığın
maliyetine dâhil edilmektedir. Bu koşulları sağlamayan diğer tüm borçlanma
maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak gelir tablosunda raporlanmaktadır.
TMS 23’e göre borçlanma maliyetlerinin özellikli varlığın maliyetinin parçası olarak aktifleştirilebilmesi için; varlığa ilişkin harcama yapılması, borçlanma maliyetlerinin oluşması ve varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa
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hazır duruma getirilmesi koşullarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Söz konusu koşulların tamamının sağlandığı tarihte borçlanma maliyetleri aktifleştirilmektedir.
İşletmeler zorunlu olarak (işin gereği) ya da isteyerek varlığın kullanıma
veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli işlemlere ara verebilir ve bu
dönemde borçlanma maliyetleri oluşabilir. İşletmenin ara verdiği süre, varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi
için gerekli ise, bu dönemde oluşan borçlanma maliyetleri varlığın maliyetine
dahil edilmekte; gerekli değil ise borçlanma maliyetleri dönem gideri olarak
muhasebeleştirilmektedir. Varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlandığında borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine de son verilmektedir.
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MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN MUHASEBE MESLEK
MENSUPLARININ ETİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF BURNOUT ON ACCOUNTING
PROFESSIONS’ ETHICAL ATTITUDES
Yrd.Doç.Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ
Yrd.Doç.Dr. Serhan GÜRKAN
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının idealist ve rölativist
etik tutumları üzerinde mesleki tükenmişliğin duygusal tükenmişlik, başarısızlık
hissi ve duyarsızlaşma boyutlarının etkisini belirleyebilmektir. Bu amaç kapsamında, Türkiye’deki dört büyük kentte (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa) serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ve yeminli mali müşavir (YMM) olarak
çalışmakta olan 260 muhasebe meslek mensubundan anket yöntemi kullanılarak
veriler elde edilmiştir. Hipotezleri test etmek amacıyla, yapısal eşitlik modellemesi kapsamında oluşturulan yol analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, mesleki tükenmişliğin üç boyutunun da muhasebe meslek mensuplarının
idealist etik tutumları üzerinde olumsuz etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, mesleki tükenmişliğin duygusal tükenmişlik ve başarısızlık hissi
boyutlarının muhasebe meslek mensuplarının rölativist etik tutumlarını arttırıcı
bir etkisinin bulunduğu, fakat duyarsızlaşma boyutunun ise anlamlı bir etkisinin
bulunmadığı çalışmanın diğer bir sonucudur.
Anahtar Sözcükler: Mesleki Tükenmişlik, Etik Tutumlar, Muhasebe
Meslek Mensupları.
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect of emotional exhaustion, personal accomplishment and depersonalization which were the dimensions of burnout on idealist and relativist ethical attitudes of accounting
professions. For this purpose data for the sample was collected from 260 accounting professions who are working as public accountant and certified public accountant in four big cities (Istanbul, Ankara, Izmir ve Bursa) in Turkey
via survey method. Within the structural equation modeling, path analysis was
conducted to test the hypotheses. The results show that the three dimensions
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of burnout had a reducing effect on idealist ethical attitudes of accounting
professions. On the other hand, emotional exhaustion and personal accomplishment dimensions of burnout had an increasing effect, but depersonalization
dimension of burnout had an insignificant effect on relativist ethical attitudes
of accounting professions.
Keywords: Burnout, Ethical Attitudes, Accounting Professions.
1. GİRİŞ
Muhasebe mesleği, çoğu zaman teknik bir süreç olarak algılanmakta
ve dolayısıyla diğer meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında ahlaki boyutun
daha önemsiz kaldığı izlenimi ortaya çıkabilmektedir. McPhail ve Walters
(2009:4)’ın çalışmasında muhasebe öğrencilerinin, diğer öğrencilere nazaran,
mesleki ahlakın sınırları ve sosyal boyutu konusunda daha az farkındalığı olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla muhasebe öğrencileri ile yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların, başta belirtilen savı destekler nitelikte olduğu
söylenebilir. Dünya genelinde yaşanan muhasebe hileleri, yaşanan yolsuzlukların sadece işletme ile ilişkili grupları değil, toplumun genelini etkilediğini
ve ekonomik sonuçların yanında sosyal sonuçlara da neden olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, muhasebe meslek mensuplarının kural dışı uygulamalarının toplumsal maliyetleri olmaktadır. Muhasebe hileleri, muhasebe
mesleğine karşı şüphe oluşmasına ve güvenin zedelenmesine yol açmaktadır.
Zedelenen güvenin yeniden inşa edilmesi noktasında meslek etiği önemli bir
araç olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada muhasebe meslek etiğini standart
yapıcılar ve meslek mensupları açısından ikili yapıda ele almak mümkündür.
Standart yapıcı kurumların temel görevlerinden bir tanesi; değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilecek muhasebe standartlarının hayata geçirilmesidir. Değişen ve karmaşıklaşan ekonomik ilişkiler, türev finansal araçlar,
emeklilik fonları, bilgi ekonomisi gibi faktörler muhasebe uygulamalarının
yeniden düzenlenmesini ve yeni koşullara ayak uydurmasını gerektirmektedir. Standart yapıcıların söz konusu düzenlemeleri belirli çıkar grupları yerine
toplumun genelinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak hazırlaması, muhasebe etiği içerisinde değerlendirilebilir. Bunun yanında, muhasebe meslek
mensuplarının değişen koşullara ayak uydurması ve meslek ahlakı içerisinde
çalışmalarını sürdürmesi muhasebe etiğini tamamlamaktadır. Bu çalışmada
muhasebe etiği, standart yapıcılar açısından değil; meslek mensupları açısından ele alınmaktadır.
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Özellikle muhasebe mesleği gibi toplumun çok çeşitli kesimlerine doğrudan veya dolaylı olarak etkisi olan mesleklerde etik algısını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve tespitler doğrultusunda iyileştirici önlemler üzerinde
tartışılması önemli bir konudur. Bu bakış açısıyla çalışmamızda Türkiye’de
muhasebe meslek mensuplarının etik tutumları üzerinde mesleki tükenmişliğin etkili olup olmadığı araştırılmaktadır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Etik Tutumlar
Etik kavramının, muhasebe meslek mensupları açısından diğer gruplara
göre, nispeten daha az önemli görülmesinin veya ön planda tutulmamasın temel nedeni olarak; muhasebenin kurallara dayalı teknik bir süreç olduğu şeklindeki inanış ve işletmenin temel amacının, karını artırmak olduğunu ifade
eden ekonomi politikaları gösterilebilir (McPhail ve Walters, 2009:22). Fogarty (1995) kişileri çalıştıkları ortamdan ayırarak tekil kişi olarak değerlendirip etik açısından yargıda bulunmanın zorluğuna dikkati çekmektedir. Muhasebecilerin etik davranışları üzerinde, kişilerin dahil olduğu karmaşık sosyal
– ekonomik çevrenin önemli etkileri bulunmaktadır. Bu faktörler, kültürel ve
örgütsel etkiler olarak ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir (McPhail ve
Walters, 2009:28-29).
Kültürel farklılıkların muhasebecilerin etik tutumları üzerinde farklılaşmaya neden olduğunu ortaya koyan farklı çalışmalar bulunmaktadır. Bununla
birlikte Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of
Accountants – IFAC) da yayımladığı etik kodların bazı ülkelerin ihtiyaçlarıyla
ilişkisiz olarak değerlendirilebileceğini belirtmektedir.
Örgütsel faktörler ise muhasebecinin dahil olduğu gruplar, örgüt kültürü,
gruptaki kişi sayısı, çalışılan pozisyon veya kişinin mesleki tatmini gibi araçlar
üzerinden etik tutumlara etki edebilmektedir (McPhail ve Walters, 2009:3032). Dolayısıyla meslek mensubunun dahil olduğu gruplar içerisinde kendini
nasıl konumlandırdığı veya grubun kültürünü ne kadar benimsediği önemli
bir konu olarak değerlendirilebilir. Bu bakış açısıyla, ilk bakışta kişinin etik
tutumu ile doğrudan ilişkilendirilemeyecek örgütsel veya mesleki faktörlerin
de araştırılması gerektiği düşünülmektedir.
Amaçsal kuramcı açıdan bakıldığında muhasebecilerin etik konusundaki
en önemli sıkıntısı, sayısal sonuçlara odaklanmaları olarak görülebilir. Herhangi bir etik ikilemle karşılaşıldığında kendilerinden beklenen şekilde sadece
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finansal rakamlardan hareketle karar almaları, diğer olası sonuçları göz ardı
edebilmeleri ahlaki tehlikeye yol açabilmektedir. Muhasebecilerin aldıkları
kararların ve uygulamalarının diğer insanlara etkisi olduğu için etik konusunda daha hassas davranmaları önemlidir.
Etik davranışlarının oluşumunda bireye özgü etik tutumun önemli rolü bulunmaktadır. Dolayısıyla muhasebe meslek mensuplarının etik tutumları/etik
felsefesi, üzerinde durulması gereken bir konu olarak değerlendirilebilir. Etik
oryantasyonu veya etiksel yönelim olarak da adlandırılan kavram, kişilerin etiğe yönelik temel inanış ve değerleri arasındaki farklılıkları temsil etmektedir.
Etik felsefesi, kişilerin etik yargılarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Forsyth (1980)’in etik felsefesinin temellerini kavramlaştırmasından itibaren çok sayıda araştırmacı, etik tutumlar ile kişisel farklılıklar arasındaki ilişkiler üzerinde
incelemeler yapmaktadır. Bu kapsamda bireyler, etik davranışın ne olduğuna
ilişkin tutumlarına bağlı olarak sınıflandırılabilir. Forsyth (1980), etik tutumları
temelde (i) idealist ve (ii) rölativist olarak ikili sınıflandırmaya tabi tutmaktadır.
İdealist etik tutuma sahip bireyler, davranışlarının sonuçlarının diğer insanları nasıl etkileyeceği konusunda son derece duyarlıdır. İdealist etik felsefesinin temelinde diğer insanlara zarar verebilecek hiçbir davranışın kabul
edilebilir olamayacağı düşüncesi yatmaktadır. Rölativist etik felsefesinde ise
genel etik kurallarının ve kodlarının olamayacağı; etik davranışın duruma
ve koşullara göre değişebileceği düşüncesi yatmaktadır. Rölativist felsefede
“doğru davranış” kişiye, aileye, topluma, geleneklere, kültüre göre farklılaşabilmektedir. Dolayısıyla neyin doğru neyin yanlış olduğu noktasında kesin
yargılarda bulunulamayacağı ifade edilmektedir (Forsyth, 1980).
Muhasebe işletme ile ilgili parasal olayların sonuçlarını raporlarken; bu raporlarda sunulan finansal bilgiler toplumun çeşitli kesimlerine etki etmektedir.
Her bir işlemde birden fazla taraf olmasından ve tarafların çıkarlarının çoğu
zaman birbirleriyle çelişmesinden dolayı muhasebe meslek mensubu problemlerin çözümünde mesleki yargılarını kullanmak durumunda kalabilmektedir.
Mesleki etik kurallarla bu mesleki yargıların sınırları çizilmeye çalışılsa da halen kişiye ve mesleğe özgü faktörlerin etkisinin tam olarak ortadan kaldırıldığı
söylenemez. Bu bilgi ışığında meslek mensuplarının mesleki etik tutumlarının
önemli bir faktör olarak değerlendirilmesi mümkündür. Etik tutum, muhasebe
mesleği açısından değerlendirildiğinde idealist etik tutuma sahip meslek mensuplarının hangi koşulda olursa olsun hile, sahtekârlık gibi kamu çıkarlarını göz
ardı edecek eylemleri kötü olarak nitelendirmesi beklenmektedir. Buna karşılık
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rölativist etik tutuma sahip meslek mensuplarının koşullara bağlı olarak bazı
grupların çıkarlarını göz ardı etmesi daha muhtemeldir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta; hangi etik tutuma sahip olursa olsun kişilerin etik davranma çabası içerisinde bulunduğudur. Bunun karşısında kişilerin mesleki açıdan
etik algısının kaybolmuş olabileceği gerçeği yer almaktadır.
2.2. Mesleki Tükenmişlik
Mesleki tükenmişlik, modern zamanların yaygın problemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir ve hem bireyler, hem örgütler, hem de toplum üzerinde büyük olumsuz etkilere neden olabilmektedir (Maslach vd., 2001).
Mesleki tükenmişlik, ilk olarak Freudenberger tarafından, işyerinde çalışanın bir tür mesleki zihinsel bitkinlik durumunu tanımlamak amacıyla
kullanılmıştır (Iacovides vd., 2003:212; Maslach vd., 2001:399). Roma vd.
(2006:166) ise, mesleki tükenmişliği çalışanın kendisini bitik hissetmesi, yaptığı iş hakkında devamlı olarak olumsuz düşüncelere sahip olması ve yaptığı işin kişiye hiçbir fayda sağlamadığını hissetmesi şeklinde ortaya çıkan bir
tepki olarak tanımlamaktadır. Günümüzde en sık kullanılan tanıma göre ise
mesleki tükenmişlik, çalışanın sürekli olumsuz düşüncelere sahip olması ve
işine olan dikkatinin azalmasına neden olan bir duygusal bitkinlik durumunu
ifade etmektedir (Maslach ve Jackson, 1981:99; Maslach vd., 2001:402).
Mesleki tükenmişliğin; duygusal tükenmişlik, başarısızlık hissi ve duyarsızlaşma olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır (Maslach ve Jackson,
1981). Bu kapsamda ilk ve en önemli boyutun duygusal tükenmişlik olduğu
düşünülmektedir. Duygusal tükenmişlik durumunda bireyi, çalıştığı kuruma
ve gerçekleştirdiği işe bağlayan tüm duygusal kaynakların tükenmesi söz
konusudur. Dolayısıyla birey, psikolojik olarak kendini daha fazla işine veremeyeceği şeklinde bir düşünceye sahiptir (Maslach ve Jackson, 1981:99;
Iacovides vd., 2003:212). Duygusal tükenmişlik yaşayan birey, yeni bir güne
başlayacak enerjiden yoksun, sürekli olarak yorgun ve duygusal yönden yıpranmış hissetmektedir (Cordes ve Dougherty, 1993:623).
Duygusal tükenmişlik, mesleki tükenmişliğin stres boyutunu yansıtmaktadır.
Bireyin, kendisine yüklenen işlerle baş edememesi sonucu, bu işlerden bir kaçış
yolu araması ve sonucunda duygusal ve zihinsel olarak işinden uzaklaşması ile
duygusal olarak tükenmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de, duygusal
tükenmişlik, tükenmişliğin en fazla görülen ve üzerinde en fazla araştırılma yapılan türünü oluşturmaktadır (Maslach vd., 2001:402-403; Roma vd., 2006:166).
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Duyarsızlaşma boyutu ise, mesleki tükenmişliğin kişilerarası boyutunu
temsil etmektedir. Bu durumda birey, çevresine karşı olumsuz, sinirli duygular ve davranışlar sergilemektedir. Diğer bir ifadeyle duyarsızlaşan birey, çevresindeki insanlara önem vermemekte; duygudan yoksun şekilde davranışlar
sergilemektedir. Mesleki tükenmişliğin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma boyutlarının birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduğu düşünülmektedir
(Maslach ve Jackson, 1981:99; Maslach vd., 2001:403).
Başarısızlık hissi boyutu ise, bireyin kendisini yaptığı işte ve özel hayatında
devamlı olarak olumsuz değerlendirme eğiliminde olması anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda birey, kendisini devamlı mutsuz hissetmekte ve gerçekleştirdiği başarılardan hiçbir şekilde tatmin olamamaktadır. Başarısızlık hissi,
bireyin kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin olumsuz bir nitelik kazanması sonucu, işle ilgili çeşitli olaylarda kendini yetersiz algılaması ve işyerinde karşılaşılan kişilerle olan ilişkilerde de başarısızlık duygusunun ortaya çıkması sonucu
gerçekleşmektedir (Maslach ve Jackson, 1981:99; Maslach vd., 2001:403).
Freudenberger, mesleki tükenmişliğin görülebileceği üç çalışan tipini, kendini işine aşırı adamış çalışanlar, işine bağımlı çalışanlar ve otoriter çalışanlar
şeklinde sıralamaktadır (Iacovides vd., 2003:212). Bununla birlikte tükenmişliğin, işlerinde sürekli olarak insanlarla yüz yüze çalışan bireylerde de sıklıkla
görüldüğü ileri sürülmektedir (Maslach vd., 2001:405). Bu kapsamda, muhasebe meslek mensupları açısından mesleki tükenmişlik önemli bir örgütsel
değişken olarak ele alınmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının iş yükleri,
toplumsal baskı, müşterilerin farklı beklentileri, sadece rakamlar üzerinden
hareket etmeleri gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurulduğunda, zaman
geçtikçe muhasebecilerde mesleki anlamda tükenmişliğin yaşanması muhtemel görülmektedir.
3. HİPOTEZLER VE ARAŞTIRMA MODELİ
Literatür incelendiğinde etik algı ve tutumlara ilişkin farklı çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Barnett vd. (1994) bireylerin etik tutumlarının etik kararlar
üzerindeki etkisini araştırmış ve idealist etik tutuma sahip bireyler ile rölativist etik
tutuma sahip bireylerin etik davranış biçimlerinin farklı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde etik davranışlar açısından idealist tutuma ve rölativist tutuma
sahip bireylerin farklılaştığını ortaya koyan farklı çalışmalar da bulunmaktadır
(Tansey vd., 1994; Bass vd., 1998). Bununla birlikte bireylerin idealist etik tutumunun rölativist etik tutuma göre etik davranışlar üzerinde daha güçlü etkisinin
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bulunduğu, çalışmaların diğer bir sonucudur (Barnett vd., 1994; Bass vd., 1998).
Etik tutumlar üzerinde etkili olan unsurlar ise genel olarak demografik faktörler çerçevesinde incelenmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar,
yaş ile idealist etik tutum arasında pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir (Trevino 1992; Bass vd., 1998). Diğer bir ifadeyle araştırma sonuçlarına göre, daha yaşlı çalışanlar genç çalışanlara oranla daha fazla idealist
tutuma sahip olmaktadır (Bass vd., 1998; Hartikainen ve Torstila, 2004). Etik
tutumlar ile cinsiyet arasında da anlamlı bir ilişki olduğu farklı çalışmalarla
ortaya konulmaktadır (Meising ve Preble, 1985; Borkowski ve Ugras, 1992;
Arlow 1999). Bu kapsamda kadınların erkeklere göre daha fazla idealist etik
tutuma sahip olduğu görülmektedir. (Bass vd., 1998).
Bununla birlikte farklı çalışmalarda bireylerin etik tutumları üzerinde etkili olduğu düşünülen bireysel ve örgütsel faktörler de incelenmektedir. Bu
kapsamda bireylerin duygusal durumları (Gaudine ve Thorne, 2001), iş tatmini (Valentine vd., 2010) ve örgütsel bağlılık (Özer ve Uyar, 2010) gibi farklı
unsurların etik tutumlar ile ilişkili olduğu görülmektedir. Etik tutumlar üzerinde etkisi olabilecek bir diğer faktörün de mesleki tükenmişlik olduğu ileri
sürülebilir. Bu çerçevede, tükenmişlik seviyesi arttıkça bireylerin etik konusunda daha fazla rölativist tutuma, tükenmişlik seviyesi azaldıkça ise daha
fazla idealist tutuma sahip olacakları düşünülmektedir. Dolayısıyla, mesleki
tükenmişliğin muhasebe meslek mensuplarının etik tutumları üzerindeki etkisini test etmek amacıyla hipotezler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
H1: Mesleki tükenmişliğin, muhasebe meslek mensuplarının idealist
etik tutumları üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H1a: Mesleki tükenmişliğin duygusal tükenmişlik boyutunun, muhasebe meslek
mensuplarının idealist etik tutumları üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H1b: Mesleki tükenmişliğin başarısızlık hissi boyutunun, muhasebe meslek
mensuplarının idealist etik tutumları üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi
vardır.
H1c: Mesleki tükenmişliğin duyarsızlaşma boyutunun, muhasebe meslek mensuplarının idealist etik tutumları üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H2: Mesleki tükenmişliğin, muhasebe meslek mensuplarının rölativist
etik tutumları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H2a: Mesleki tükenmişliğin duygusal tükenmişlik boyutunun, muhasebe
meslek mensuplarının rölativist etik tutumları üzerinde pozitif ve anlamlı bir
etkisi vardır.
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H2b: Mesleki tükenmişliğin başarısızlık hissi boyutunun, muhasebe meslek
mensuplarının rölativist etik tutumları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi
vardır.
H2c: Mesleki tükenmişliğin duyarsızlaşma boyutunun, muhasebe meslek
mensuplarının rölativist etik tutumları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi
vardır.
Belirlenen hipotezler kapsamında oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de
sunulmaktadır.
Şekil 1. Araştırma Modeli

4. METODOLOJİ
4.1. Amaç ve Katkı
Bu çalışma, muhasebe meslek mensupları tarafından sahip olunan etik tutumlara odaklanmakta ve bu kapsamda etik tutumların mesleki tükenmişlikten
ne oranda etkilendiğini belirlemeye çalışmaktadır. Çalışmanın amacı, meslek
mensuplarının idealist ve rölativist etik tutumları üzerinde mesleki tükenmişliğin duygusal tükenmişlik, başarısızlık hissi ve duyarsızlaşma boyutlarının
etkisini belirleyebilmektir.
Ülkemizde muhasebe meslek mensuplarının etik tutumlarını belirlemeye
yönelik olarak çeşitli araştırmalar yapılmakta, fakat etik tutumlar üzerinde etkili olan faktörlerin neler olduğu üzerinde çok fazla durulmamaktadır. Bu çerçevede, tükenmişlik seviyesinin etik tutumlar üzerindeki etkisini belirlemeye
yönelik olarak gerçekleştirilen bu çalışma ile literatüre ve uygulamaya katkı
sağlanılacağı düşünülmektedir.
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4.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini, Türkiye›deki dört büyük kentte (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa) yer alan muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Bu kapsamda belirtilen illerde serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ve yeminli
mali müşavir (YMM) olarak çalışmakta olan meslek mensupları evren içerisinde yer almaktadır. Gerçekleştirilen internet araştırmaları sonucunda 4000
meslek mensubunun mail adresine ulaşılmış ve geri dönüş oranları da hesaba
katılarak basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 1500 kişiye anketler
elektronik posta aracılığıyla gönderilmiştir. Posta kutularının dolu olması ve
sunucudan kaynaklı hatalar gibi nedenlerden dolayı 129 kişiye anket formu
ulaştırılamamıştır. Dolayısıyla 1371 kişinin anket formunu gördüğü düşünülmektedir. Cevaplayıcıların 260›ından geri dönüş sağlanmıştır ve anketlerin
geri dönüş oranı %18,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilen
analizlerde 260 kişilik örneklemden yararlanılmıştır.
Katılımcıların %35,8’i (93 kişi) kadın ve %64,2’si (167 kişi) erkektir.
Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında %64,6’sının (168 kişi) evli
ve %35,4’ünün (92 kişi) bekar olduğu görülmektedir. Yaş dağılımı itibariyle
katılımcıların %13,1’nin (34 kişi) 30 yaş altında, %40’ının (104 kişi) 31-40
yaş arasında, %30,8’nin (80 kişi) 41-50 yaş arasında ve %16,1’inin (42 kişi)
50 yaş üstünde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların %71,5’i
(186 kişi) serbest muhasebeci mali müşavir ve %27,7 si (72 kişi) yeminli mali
müşavirdir. 2 kişi (%0,8)ise unvanını belirtmemiştir. Çalışma süresi bakımından dağılımlara bakıldığında ise, katılımcıların %21,2’sinin (55 kişi) 5 yıldan
az süredir bu meslekte çalıştığı, %25,3’ünün (66 kişi) 5 ile 10 yıl arasında
çalıştığı, %23,1’inin (60 kişi) 11 ile 15 yıl arasında çalıştığı, %16,2’sinin (42
kişi) 16 ile 20 yıl arasında çalıştığı ve %13,4’ünün (35 kişi) 20 yıldan fazla
süredir bu meslekte çalıştığı görülmektedir. Yine 2 kişinin (%0,8) çalışma süresini belirtmediği tespit edilmiştir.
4.3. Veri Toplama Yöntemi
Çalışmada veri toplama amacıyla anket yöntemi kullanılmış, bu kapsamda online anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların idealist ve rölativist etik tutumlarının
derecesini belirlemeye yönelik ifadeler bulunmaktadır. İkinci bölümde mesleki tükenmişliğin üç boyutu olan duygusal tükenmişlik, başarısızlık hissi ve
duyarlaşmanın derecesini belirmeye yönelik ifadelere yer verilmiştir. Anket
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formunun üçüncü bölümü ise çalışanların demografik özelliklerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır.
4.4. Analiz Yöntemi
Örneklemden elde edilen veriler kapsamında oluşturulan modele ilişkin
analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle çalışma kapsamında kullanılan ölçeklere ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeklere ilişkin yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi, daha önce keşfedilmiş ve daha az faktör altında
birleştirilmiş ölçeklerin, araştırmanın yapıldığı örneklemde de benzer olup
olmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir (Anderson ve Gerbing,
1988:412; Bryne, 2010:5-6; Meydan ve Şeşen, 2011:21).
Güvenilirlik analizi kapsamında ise ölçeklerin içsel tutarlılığını belirleyebilmek için Cronbach Alfa (α) katsayısından yararlanılmıştır. Cronbach Alfa
katsayısı, ölçekte yer alan soruların homojen bir yapıyı açıklamak üzere bir
bütün oluşturup oluşturmadıklarını araştırmak amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve 0 ile 1 arasında değerler almaktadır (Nunnally ve Bernstein, 1994:264-265; Kline, 2011:69). Cronbach Alfa istatistiği, testin homojenliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir ve dolayısıyla katsayının
düşük olması, ölçeğin birkaç özelliği bir arada ölçtüğünü gösterebilmektedir
(Tavşancıl, 2010:29). Genel olarak Cronbach Alfa istatistiği için kabul edilen en düşük değer 0.70 olarak ifade edilmektedir (Nunnally ve Bernstein,
1994:265; Tavşancıl, 2010:29).
Çalışmada yer alan hipotezler ise yapısal eşitlik modellemesi kapsamında
oluşturulan yol analizi ile test edilmiştir. Genel olarak yapısal eşitlik modellemesi belirli bir teori tarafından öngörülen çeşitli sayıdaki değişken arasındaki
ilişkinin, veri seti tarafından ne derece doğrulandığını belirleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır (Schumacker ve Lomax, 2004:2; Byrne, 2010:3). Yapısal eşitlik modellemesi çerçevesinde bir modelin bir bütün olarak kabul edilebilir olması için, modeldeki ilişkilerin örneklem verisi ile ne derece tutarlı
olup olmadığını gösteren bazı uyum iyiliği indekslerine ihtiyaç duyulmaktadır
(Şimşek, 2007:47). Bu kapsamda oluşturulan modellere ilişkin uyum iyiliği,
ki kare uyum testi (χ2/sd), uyum iyiliği indeksi (GFI), düzeltilmiş uyum iyiliği
indeksi (AGFI), normlandırılmış uyum indeksi (NFI), Tucker-Lewis indeksi
(TLI), karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) ve yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) aracılığıyla test edilmiştir. χ2/sd değerinin 5›in altında, GFI
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ve AGFI değerinin 0,85›in üstünde, NFI, TLI, CFI değerinin 0,90›ın üstünde
ve RMSEA değerinin ise 0,08›in altında olması kabul edilebilir uyum anlamına gelmektedir (Schumacker ve Lomax, 2004:81-84; Bryne, 2010:73-84;
Kline, 2011:193-209; Meydan ve Şeşen, 2011:31-37).
Araştırma sonucunda elde edilen verilere SPSS 21 ve AMOS 21 programlarından yararlanılarak analizler uygulanmıştır.
4.5. Ölçekler
Çalışma kapsamında belirlenen hipotezlerin test edilmesi amacıyla, daha
önce çeşitli çalışmalarda kullanılan ölçekler incelenmiş ve araştırma yapısına
uygun olduğu düşünülen ölçekler anket formunda kullanılmıştır.
Etik Tutum Ölçeği
Meslek mensuplarının etik tutumlarının derecesini belirleyebilmek amacıyla Forsyth (1980) tarafından geliştirilen ve 20 ifadeden oluşan ölçekten
yararlanılmıştır. Belirtilen ölçekte 10 ifade idealist etik tutumun ve 10 ifade
de rölativist etik tutumun derecesini belirlemeye yönelik unsurlardan oluşmaktadır. Söz konusu ölçekte “Bir insan, eylemlerinin başka insanlara az da
olsa zarar vermeyeceğinden emin olmalıdır” ve “Neyin ahlaki olup olmadığı
durumdan duruma ve toplumdan topluma değişir” gibi ifadeler bulunmaktadır. Beşli likert tipinde uygulanmakta olan ölçekte maddeler, “1= Kesinlikle
Katılmıyorum” ile “5= Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen cevaplar
barındırmaktadır. Bu çerçevede yüksek skorlar, belirtilen unsura ilişkin etik
tutumun yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçekte olumsuz tutum ifadesi
bulunmamaktadır.
Çalışma kapsamında kullanılan etik tutum ölçeğinin Türkçe geçerlemesi
Yazıcı ve Yazıcı (2010) tarafından gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizleri
sonucunda ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,90 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte idealist etik tutuma ilişkin Cronbach alfa güvenilirlik
katsayısının 0,92 ve rölativist etik tutuma ilişkin Cronbach alfa güvenilirlik
katsayısının 0,84 olduğu belirtilmektedir (Yazıcı ve Yazıcı, 2010:1011).
Etik tutum ölçeğinin literatürde birçok çalışma tarafından kullanılmış olduğu ve bu çalışmalar kapsamında ölçeklerin iki faktörlü yapısının doğrulandığı görülmektedir (Özyer ve Azizoğlu, 2010; Yurtsever, 2000). Bu nedenle
ölçeğin yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla test edilmiştir.
Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin iki
faktörlü yapısına uyum sağladığı, fakat idealist tutum ölçeğinde yer alan iki
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ifadenin (7. ve 9. maddeler) faktör yapısını ve uyum iyiliğini olumsuz olarak
etkilediği gözlenmiştir. Dolayısıyla iki ifade analiz dışı bırakılarak ölçümler
tekrarlanmıştır. Belirtilen iki ifadenin analiz dışında bırakılması ve düzeltme
indeksleri sonucunda uyum iyiliğine ilişkin kriterler incelendiğinde χ2/sd değerinin 1,79, GFI değerinin 0,91, AGFI değerinin 0,88, NFI değerinin 0,93,
TLI değerinin 0,96, CFI değerinin 0,97 ve RMSEA değerinin 0,05 olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla uyum iyiliği kriterleri çerçevesinde modeldeki ilişkilerin örneklem verisi ile tutarlı olduğu söylenebilmektedir. Analiz sonucunda
ölçeğe ilişkin faktör yüklerinin ise 0,66 ile 0,88 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar kapsamında, etik tutum ölçeğine ilişkin iki faktörlü yapı
doğrulanmıştır (idealist etik tutum= 8 ifade, rölativist etik tutum= 10 ifade).
Çalışma kapsamında etik tutum ölçeğinin güvenilirliği, Cronbach alfa
güvenilirlik katsayısı aracılığıyla belirlenmiştir. Gerçekleştirilen güvenilirlik
analizi sonucunda idealist etik tutum ölçeğine ilişkin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,95 olarak ve rölativist etik tutum ölçeğine ilişkin Cronbach alfa
güvenilirlik katsayısı 0,92 olarak tespit edilmiştir. Genel etik tutum ölçeğinin
Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı ise 0,71 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç
ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.
Mesleki Tükenmişlik Ölçeği
Meslek mensupları tarafından algılanan mesleki tükenmişliğin derecesini
belirleyebilmek amacıyla Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen 22
ifadeden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Ölçekte, duygusal tükenmişlik derecesini belirlemek amacıyla 9 ifade, başarısızlık hissini belirlemek amacıyla 8
ifade ve duyarsızlaşma derecesini belirlemek amacıyla 5 ifade yer almaktadır.
Söz konusu ölçekte “İşimden soğuduğumu hissediyorum”, “İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum” ve “Kendimi enerjik hissediyorum” gibi ifadeler bulunmaktadır. Ölçek
beşli likert tipinde uygulanmaktadır ve ifadeler “1= Kesinlikle Katılmıyorum”
ile “5= Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen cevaplar barındırmaktadır.
Ölçekte, başarısızlık hissinin derecesini belirleyebilmek amacıyla yer alan 8
ifade analize ters çevrilerek katılmıştır. Bu çerçevede yüksek skorlar, belirtilen
unsura ilişkin algılanan tükenmişliğin yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Mesleki tükenmişlik ölçeğinin Türkçe geçerlemesi Ergin (1992) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte ölçeğin, mesleki tükenmişliğe ilişkin olarak gerçekleştirilen çalışmalarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
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Bu nedenle ölçeğin yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla
test edilmiştir. Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin üç faktörlü yapısına uyum sağladığı, fakat duygusal tükenmişlik
ölçeğinde yer alan bir ifadenin (7. madde) faktör yapısını ve uyum iyiliğini
olumsuz olarak etkilediği gözlenmiştir. Dolayısıyla belirtilen ifade analiz dışı
bırakılarak ölçümler tekrarlanmıştır. İfadenin analiz dışında bırakılması ve
düzeltme indeksleri sonucunda uyum iyiliğine ilişkin kriterler incelendiğinde
χ2/sd değerinin 2,21, GFI değerinin 0,86, AGFI değerinin 0,83, NFI değerinin
0,93, TLI değerinin 0,95, CFI değerinin 0,96 ve RMSEA değerinin 0,07 olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla uyum iyiliği kriterleri çerçevesinde modeldeki
ilişkilerin örneklem verisi ile tutarlı olduğu söylenebilmektedir. Analiz sonucunda ölçeğe ilişkin faktör yüklerinin ise 0,74 ile 0,91 arasında olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuçlar kapsamında, mesleki tükenmişlik ölçeğine ilişkin üç
faktörlü yapı doğrulanmıştır (duygusal tükenmişlik= 8 ifade, başarısızlık hissi= 8 ifade, duyarsızlaşma=5 ifade).
Çalışma kapsamında mesleki tükenmişlik ölçeğinin güvenilirliği, Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı aracılığıyla belirlenmiştir. Gerçekleştirilen güvenilirlik analizi sonucunda duygusal tükenmişlik ölçeğine ilişkin Cronbach
alfa güvenilirlik katsayısı 0,95 olarak, başarısızlık hissi ölçeğine ilişkin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,94 olarak ve duyarsızlaşma ölçeğine ilişkin
Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,95 olarak tespit edilmiştir. Mesleki tükenmişlik ölçeğine ilişkin genel Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı ise 0,97
olarak belirlenmiştir. Bu sonuç ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.
5. BULGULAR
Bulgular kapsamında ilk olarak, katılımcıların tükenmişlik düzeylerine ve
etik tutumlarına ilişkin elde edilen verilerin ortalamalarına, standart sapmalarına ve aralarındaki korelasyonlara yer verilmektedir. İkinci olarak ise çalışma
kapsamında oluşturulan hipotezlerin test edilebilmesi amacıyla yapısal eşitlik
modeli ile kurulan modele ilişkin yol analizi sonuçları gösterilmektedir.
Çalışma kapsamında kullanılan değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve korelasyon değerleri Tablo 1›de sunulmaktadır.
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Tablo 1. Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri
Değişken

SS

1

2

3

4

1

Duygusal Tükenmişlik

2,78

0,97

-

2

Başarısızlık Hissi

2,59

0,94

0,67*

3

Duyarsızlaşma

2,56

1,19

0,68*

0,74*

-

4

İdealist Etik Tutum

3,48

0,92

-0,62*

-0,65*

-0,66*

-

5

Rölativist Etik Tutum

2,91

0,89

0,66*

0,57*

0,57*

-0,52*

N=260; * p<0,001;

5

-

-

= Ortalama; SS = Standart Sapma

Tablo 5 incelendiğinde çalışma kapsamında kullanılan tüm değişkenler
arasındaki karşılıklı ilişkilerin anlamlı (p<0,001) ve beklenen yönde olduğu
görülmektedir. Bu nedenle değişkenler arasında önemli etkiler öngörülebilmektedir.
Mesleki tükenmişlik boyutlarının (duygusal tükenmişlik, başarısızlık hissi
ve duyarsızlaşma) meslek mensuplarının idealist ve rölativist etik tutumları
üzerindeki etkisi yol analizi ile incelenmiştir. Yapısal eşitlik modeli kapsamında oluşturulan yol analizi sonuçları Şekil 2’de gösterilmektedir.
Şekil 2. Yol Analizi Sonuçları

N=260; * p<0,001; ** p<0,01
Yol analizine ilişkin genel model uyumu, analiz yönteminde belirtilen uyum
iyiliği indeksleri aracılığıyla test edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan modele
ilişkin uyum iyiliği değerleri incelendiğinde; χ2/sd değerinin 1,70, GFI değe142
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rinin 0,80, AGFI değerinin 0,77, NFI değerinin 0,90, TLI değerinin 0,94, CFI
değerinin 0,95 ve RMSEA değerinin 0,05 olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla
GFI ve AGFI değerleri dışındaki tüm uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir. Araştırmacılar tarafından GFI ve
AGFI değerlerinin örneklem büyüklüğünden doğrudan etkilendiği ve dolayısıyla örneklem sayısının artması ile belirtilen indekslere ilişkin değerlerin de
artacağı belirtilmektedir (Schumacker ve Lomax, 2004; Bryne, 2010; Meydan
ve Şeşen, 2011; Kline, 2011). Elde edilen bu değerler kapsamında verinin iyi
uyum iyiliği değerleri ve standarda yakın değerler verdiği için oluşturulan
yapısal eşitlik modelinin kabul edilebilir olduğunu söylenebilir.
Çalışmanın ilk hipotezi kapsamında mesleki tükenmişlik boyutları olan
duygusal tükenmişliğin, başarısızlık hissinin ve duyarsızlaşmanın meslek
mensuplarının idealist etik tutumları üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Şekil 2›de yer alan sonuçlar incelendiğinde duygusal tükenmişlik boyutunun
(H1a:β=-0,25,p<0,001), başarısızlık hissi boyutunun (H1b:β=-0,25,p<0,01)
ve duyarsızlaşma boyutunun (H1c:β=-0,32,p<0,001) idealist etik tutum üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla, H1 hipotezi kabul edilmiştir.
Çalışma kapsamında oluşturulan ikinci hipotezle ise mesleki tükenmişlik
boyutları olan duygusal tükenmişliğin, başarısızlık hissinin ve duyarsızlaşmanın meslek mensuplarının rölativist etik tutumları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmaktadır. Şekil 2›de yer alan sonuçlara göre duygusal tükenmişlik boyutunun (H2a:β=0,54,p<0,001) ve başarısızlık hissi boyutunun
(H2b:β=0,23,p<0,01) rölativist etik tutum üzerinde negatif yönlü ve anlamlı
bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. Buna karşılık duyarsızlaşma boyutunun (H2c:β=0,08,p>0,05) rölativist etik tutum üzerindeki etkisinin anlamsız
olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, H2 hipotezi kısmen kabul edilmiştir.
Hipotezlere ilişkin elde edilen sonuçlar Tablo 2’de özetlenmektedir.
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Tablo 2. Hipotez Testleri Sonuçları
Hipotezler

H1a: Duygusal
Tükenmişlik
H1b: Başarısızlık Hissi
H1c: Duyarsızlaşma
H2a: Duygusal
Tükenmişlik
H2b: Başarısızlık Hissi
H2c: Duyarsızlaşma

R2
İdealist Etik
Tutumu
İdealist Etik
Tutumu
İdealist Etik
Tutumu
Rölativist
Etik Tutumu
Rölativist
Etik Tutumu
Rölativist
Etik Tutumu

0,55

0,51

β

t değeri

Hipotez
Testi

-0,25*

-3,58

Kabul

-0,25**

-3,02

Kabul

-0,32*

-3,54

Kabul

0,54*

6,39

Kabul

0,23**

3,10

Kabul

0,08

1,48

Red

* p<0,001; ** p<0,01
Bununla birlikte yol analizi sonuçları kapsamında bütünsel olarak oluşturulan model içerisinde, idealist etik tutuma ilişkin varyans açıklama oranının %55 (R2=0,55) ve rölativist etik tutuma ilişkin varyans açıklama oranının
%51 (R2=0,51) olduğu görülmektedir.
6. SONUÇ
Yaşanan muhasebe hileleri ve finansal krizler, muhasebe mesleğine ilişkin toplumdaki inancı zedelemektedir. Toplumsal güvenin geri kazanılması
noktasında muhasebe meslek etiğine önemli rol düşmektedir. Ancak, gerek
muhasebenin teknik bir süreç olarak değerlendirilmesi gerekse de kar odaklı
saldırgan ekonomi politikalarının varlığı, muhasebe mesleğinde etik kavramının biraz daha arka plana atılmasına neden olabilmektedir. Bu aşamada muhasebe meslek mensuplarının etik tutumları üzerinde etkili olan faktörlerin
tespit edilip, bunları iyileştirmeye yönelik politikaların üretilmesi önemlidir.
Bu bilgi ışığında çalışmanın amacı; meslek mensuplarının idealist ve rölativist
etik tutumları üzerinde mesleki tükenmişliğin (i) duygusal tükenmişlik, (ii)
başarısızlık hissi ve (iii) duyarsızlaşma, boyutlarının etkisinin olup olmadığını
araştırmak olarak belirlenmiştir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar, tüm boyutlarda mesleki tükenmişlik seviyesindeki azalmanın, muhasebe meslek mensuplarını idealist etik tutumuna
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yaklaştırdığını göstermektedir. Daha önce de belirtildiği üzere idealist etik tutumuna sahip meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerinin diğer insanları
nasıl etkileyeceği konusunda son derece duyarlı olması beklenmektedir. Dahası, söz konusu meslek mensupları, diğer insanlara zarar verebilecek hiçbir
davranışın kabul edilebilir olamayacağı düşüncesine yakındır. Dolayısıyla
muhasebe mesleği açısından mesleki tükenmişliğe neden olan durumlarda
iyileştirme yapılması önemli görülebilir.
Ayrıca, çalışmadan elde edilen sonuçlar önemli bir noktaya daha işaret etmektedir. Çalışma kapsamındaki meslek mensupları, kendilerini duygusal olarak tükenmiş ve başarısız hissettikçe idealist etik tutumundan rölativist etik tutumuna yönelmektedir. Rölativist etik tutumunda, kişiler etiğin duruma ve şartlara
göre farklılaşabileceğine inanmaya başlamaktadır. Dahası, duyarsızlaşma ile
birlikte meslek mensupları etik algısını tamamen kaybedebilmektedir. Diğer bir
ifade ile duyarsızlaşma ile birlikte meslek mensupları idealist etik tutumundan
rölativist etik tutumuna geçmemekte; etik tutumunu tamamen yitirmektedir.
Çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. En önemli kısıt olarak çalışmanın
yalnızca Türkiye›deki dört büyük kentte (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa)
yer alan muhasebe meslek mensupları üzerinde gerçekleştirilmiş olması gösterilebilir. Farklı illerde ve bölgelerde gerçekleştirilecek uygulamalar ile daha
açıklayıcı ve kaşsılaştırmalı sonuçlar elde edilebilecektir. Çalışma kapsamında belirtilebilecek diğer bir kısıt ise, etik tutumlar üzerinde yalnızca mesleki
tükenmişlik algısının ne derece etkili olduğunun incelenmiş olmasıdır. Daha
sonraki çalışmaların farklı bireysel ve örgütsel çıktılara odaklanarak, etik tutumlar ile diğer tutum ve davranışlar arasındaki ilişkileri de analiz etmesi faydalı olacaktır. Bununla birlikte mesleki tükenmişlik algısı ile etik tutumlar
arasındaki ilişkiye aracılık ettiği veya ilişkinin yapısını değiştirdiği düşünülen farklı değişkenler çerçevesinde kurulacak modeller, meslek mensupları
açısından idealist ve rölativist etik tutuma ilişkin çıktıların farklı açılardan
yorumlanmasına imkan tanıyacaktır.
Elde edilen bulgular topluca değerlendirildiğinde mesleki tükenmişliğin
muhasebe meslek mensuplarının etik tutumları üzerinde etkili bir faktör olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında, meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeyi azaldıkça etik davranma eğilimlerinin arttığı söylenebilir.
Bu bilgi ışığında, muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişliğini
etkileyen faktörleri tespit etmeye yönelik yapılacak çalışmaların bu çalışmayı
tamamlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte meslek mensuplarının etik
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algılarına ve bu algıların öncüllerine ve sonuçlarına ilişkin gerçekleştirilecek
çalışmalar kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak görev yapmakta olanların karşılaştırılmalı olarak incelenmesi,
etik algısının derecesinin, öncüllerinin ve olumsuz etkilerinin farklı açılardan
analiz edilmesini sağlayacaktır.
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GRUP DENETİMLERİNDE BİLEŞEN ÖNEMLİLİK
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNDE GUAM MODELİ: MACM
MODELİYLE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA
GUAM MODEL FOR ASSESSING COMPONENT MATERIALITIES
IN GROUP AUDITS: A COMPARATIVE APPLICATION WITH
MACM MODEL
*
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı, grup denetimlerinde bileşen işletmelerin önemlilik
düzeylerinin belirlenmesinde GUAM metodunun kullanımını göstermektir.
GUAM bir Bayesyen olasılık modeli olup, denetim güvencesini Gamma olasılık dağılımlarına dayalı olarak göstermektedir. GUAM denetçilere etkin bir
önemlilik sınırında, bileşenlerin önemlilik miktarları sunarak denetim çalışmalarında etkinliği ve verimliği sağlar. Çalışmanın amacına bağlı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirketler grubunun denetim çalışmasında GUAM
modeli, alternatif model MACM ile karşılaştırmalı olarak uygulanarak, GUAM’ın kullanılabilirliği tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Grup Denetimleri, Bileşen Önemliliği, ISA600,
AU-C 600, Bayes Kuralı
ABSTRACT
This study aims to demonstrate the usage of GUAM model that assesses
the component materiality in group audits. GUAM is a Bayesian probabilistic
model which represents audit assurance based on Gamma probability distributions. GUAM provides effectiveness and efficiency in audit works by presenting component’s materiality amounts in an efficient materiality frontier. According to this study, usability of GUAM and MACM model were compared
in an auditing application of a holding company in Turkey.
Keywords: Group Audits, Component Materiality, ISA 600, AU-C 600,
Bayes Rule

8* Kansas Üniversitesi, (Visiting Scholar), Giresun Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme, Muhasebe – Finansman Dalı
Makale Geliş Tarihi:
08.05.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 27.07.2014

TEMMUZ - AĞUSTOS 2014

149

MALİ

ÇÖZÜM

I. GIRIŞ
İşletmelerin küresel bazda genişleyen ve artan faaliyetleri, denetim faaliyetlerinin giderek karmaşık bir hal almasına neden olmaktadır. Özellikle son
yüzyılda işletmelerin birleşme ve satın almalar vasıtasıyla uluslararası birer
yapı haline gelmesi, denetim faaliyetlerinin bakış açısını değiştirmiştir. İşletmelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ihtiyacı, denetim alanında bütünleşik bir anlayışa olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Farklı çalışma sahalarında
ve dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde ticari faaliyette bulunan bir grubun
finansal tablolarının denetimi oldukça kompleks bir denetim sürecini gerektirir. Başta ayrık birer yapılanma olarak algılanabilecek bir grup işletmenin,
bir bütün olarak kendi içlerinde var olan işlem akışları ve finansal ilişkilerinin
bir denetçi açısından bir araya getirilmesi kendi içinde birkaç soruyu da beraberinde getirir. Denetçinin ulusal veya uluslararası bir grup firmayı bir bütün
olarak değerlendirmesinde karşılaştığı ilk sorun farklı denetim firmaları ve
farklı denetçiler tarafından elde edilen finansal enformasyonun nasıl bir araya
getirileceğidir. Grup denetim görüşü vermek durumunda kalan bir denetçinin
farklı finansal büyüklüklere ve farklı faaliyet sahalarına sahip grup şirketlerine
ait denetim raporlarını bir araya getirmesi meselesi, konsolide mali tabloların
oluşturulmasının ötesinde bir kavrayışı zorunlu kılar. Grup şirketlerinin finansal tablolarının denetiminde denetçilerin karşısına çıkan bir diğer sorun, denetçilerin uyguladıkları denetim tekniklerinde dikkate aldıkları önemlilik düzeylerinin tespitidir. Grubu oluşturan işletmelerin önemlilik düzeyleri ile grubun
konsolide finansal tablolarında ortaya çıkan önemlilik düzeyi birbirinden faklı
kavramlardır. Grubun bütününden sorumlu bir denetçi açısından bakıldığında
farklı önemlilik düzeyleri, uygulanan denetim tekniklerinin tür ve kapsamını
etkilediğinden, elde edilen istatistiki bilginin kalitesini değiştirmektedir. Denetim süreci yapısal anlamda, incelenen işletmenin çalışmalarının geneli hakkında bir kanaatin oluşturulmasını hedeflemesi nedeniyle, bünyesinde bazı matematik esaslı teknikleri barındırır. Denetçi uyguladığı test ve yöntemlerde kabul
edilebilir bir yanlışlık düzeyi belirlerken olası bir yanlışlığın mali tablo kullanıcıları açısından, işletmenin bütününe olan etkilerini değerlendirir. Guruba
üye bir işletmenin denetçisinin denetim risk yargısı sadece denetimini yürüttüğü işletmenin finansal tablolarıyla sınırlı iken grubun tamamından sorumlu
denetçi açısından ayrık denetim risklerinin bir araya getirilmesi söz konusudur.
Grup finansal tablolardaki denetim riskinin kaynakları, grup denetçisinin
sorumlulukları, grup denetçisi ile gruba bağlı işletmelerin denetçileri arasında150
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ki ilişki, bileşen önemliliklerinin bir araya getirilmesi denetim standartlarının
kılavuzluğuna ihtiyaç duyan meselelerdir. Grup denetimlerinde denetçilerin
dikkate alacakları önemlilik düzeylerinin belirlenmesi denetimin kapsamına
ve süresine doğrudan etki eder. Etkin bir denetim sürecinin gerçekleştirilmesi
için zaman ve maliyet unsurlarının denetçi tarafından optimal bir anlayışla ele
alınması gereklidir. Denetimde faaliyetlerinde verimliliğin sağlanabilmesi için
en uygun denetim teknikleri ile denetim riskinin minimum düzeyde tutulması
esastır. Bu bakımdan önemlilik düzeyinin tespiti önemli bir maliyet kontrol aracıdır. Çeşitli denetim yapı ve kaynaklarından istatistikî örneklemeler yoluyla
elde edilen denetim kanıtlarının hedeflenen grup bazlı emniyet düzeyi doğrultusunda bir araya getirilmesi, grup denetim maliyetlerinin kontrolü için elzemdir.
Bu çalışmanın temel amacı bu konuda yer alan uluslararası düzenlemelerin
açıklanması, grup denetiminde önemlilik unsurunun belirlenmesinde Bayesyen
olasılık anlayışı üzerine kurulmuş bir uygulama olan genelleştirilmiş emniyet
ve bileşen önemlilik modelini (GUAM metodu) karşılaştırmalı bir örnek uygulama ile tartışılmasıdır. Çalışma üç bölüme ayrılmaktadır. İlk bölümde grup
denetimleri ile ilgili olarak mevcut uluslararası denetim standartları değerlendirilecektir. İkinci bölümde, hâlihazırda grup denetimlerinde, grup bileşen işletmelerde önemlilik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan metotlar kısaca
tartışılacaktır. Üçüncü bölümde, bu konuda öne çıkan bir model olan GUAM
modelinin matematiksel yapısı anlatılacaktır. Çalışmanın uygulama kısmında
söz konusu model, maksimum bileşen önemlilik toplamı modeli (MACM metodu) ile karşılaştırmalı bir örnek vasıtasıyla gösterilecektir. Çalışmanın son
bölümünde uygulama sonuçları tartışılarak grup denetim maliyetlerinin azaltılmasında söz konusu modelin sunduğu yarara işaret edilecektir.
II. GRUP DENETIMLERINE YÖNELIK ULUSLARARASI
STANDARTLAR VE DÜZENLEMELER
Grup denetimlerine ilişkin düzenlemeler incelendiğinde bu konudaki ilk
kapsamlı düzenlemelerden birinin Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) bünyesinde kurulan Denetim Standartları Kurulu’nun
(ASB) AU 543 nolu standardı olduğu görülmektedir. AU 543 “Diğer Denetçiler Tarafından Yürütülen Denetim Kısımları” standardı, grup denetimleri
için bir kılavuzluk sağlamakta olup grup veya kombine edilecek finansal tablo
denetimlerinde yer alan bağlı kuruluşlar ile bunları denetleyen denetçilerin,
grubun tamamından sorumlu bir asıl denetçi ile ilişkilerini, kullanılan deneTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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tim terminolojisini ve temel prensipleri ortaya koymaktadır. Bu standart “asıl
denetçi” olarak tanımlanan bir grup denetçisinin sorumluluklarına işaret ederek gruba ait diğer işletmelerin denetçileriyle nasıl çalışacağını ve denetim
raporunda diğer denetçilerin çalışmalarına nasıl atıf yapılabileceğine ilişkin
bir yaklaşım sunmaktadır (AICPA, 1972). Son yıllarda başta ABD’de olmak
üzere, yaşanan birçok denetim skandalları neticesinde AICPA denetim standartları kurulu ASB, grup denetimlerinde uygulanması gereken esasları yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştır. ASB yaptığı bir dizi çalışma ile
bu konuyla ilgili olarak Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC)
ISA 600 standardını benimseyerek ABD uygulamasında Netleştirme Projesi (Clarity Project) adı altında bir uyumlaştırma çalışması başlatmıştır. Bu
proje kapsamında ISA 600 (IAASB, 2007) ile uyumlu AU-C 600 “Özel Koşullar-Grup Finansal Tabloların Denetimi” (AICPA, 2011) standardı uygulanmaya başlanmıştır. AU-C 600 ve ISA 600 kullanılan terminolojiler ve yaklaşım bakımından birbirlerine benzer nitelikler taşırlar. AU-C 600 AU 543 ile
karşılaştırıldığında ABD’de mevcut risk bazlı gereksinimlere daha uygun bir
perspektif sunmakta ve grup denetçisinin sorumluluklarını daha belirgin hale
getirmekle birlikte ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Uygulamaları (US
GAAS) içinde yer almayan bir takım yeni terimler sunar. Bu terimler kısaca
13 başlık altında toplanmaktadır.
• Bileşen: Bir grup veya bileşen yönetimin için, bir uygulanabilir finansal raporlama çerçevesi tarafından istenen finansal enformasyonu hazırlayan bir kurum veya işletme aktivitesi.
• Bileşen Denetçi: Grup denetimi için denetim kanıtı olarak kullanılacak
bir bileşenin finansal enformasyonu üzerinde çalışma yürüten denetçi.
Bir bileşen denetçisi farklı bir yerde bulunan bir ağ firması veya diğer
bir firmadaki sorumlu grup denetim takımının bir parçası olabilir.
• Bileşen Yönetimi: Bir bileşenin finansal enformasyonunu hazırlamaktan sorumlu yönetim.
• Bileşen Önemliliği: Grup denetim amaçları için grup sorumluluk takımı tarafından saptanan bir bileşen için önemlilik.
• Grup: Grup finansal enformasyon içerisinde yer alan tüm bileşenler.
Bir grup daima birden fazla bileşene sahiptir.
• Grup Denetimi: Grup finansal tablolarının denetimi
• Grup Denetim Görüşü: Grup finansal tablolarına yönelik denetim
yargısıdır.
152
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•

Grup Sorumlu Ortağı: Grup finansal tablolarına ilişkin denetim raporunu yayımlamak için ve grup sorumluluk denetiminden (ve onun performansından) sorumlu olan denetim firmasındaki yönetici ortak veya
diğer kişi (denetçi).
• Grup Sorumluluk Takımı: Grup finansal tabloları üzerinde bir denetim görüşü oluşturmaya temel olacak denetim kanıtlarından hareketle
çizilen sonuçları değerleyen, konsolidasyon sürecini yürüten, bileşen
denetçilerle iletişimi kuran ve genel grup denetim stratejisini kuran personel, grup sorumlu ortak dahil ortaklar.
• Grup Finansal Tablolar: Birden fazla bileşenin finansal enformasyonunu içeren (konsolide edilmiş veya edilmemiş nitelikteki) finansal
tablolar.
• Grup Yönetimi: Grup finansal tablolarının adil sunumu ve hazırlanmasından sorumlu yönetim.
• Grup-Çaplı Kontroller: Grup finansal raporlama üzerinde grup yönetimi tarafından tasarlanan, uygulanan ve devam ettirilen kontroller.
• Önemli Bileşen: Grup denetçisi tarafından, gruba münferit olarak finansal bakımdan önemli etki eden ya da grubun özel doğası veya sahip
olduğu özel koşullar nedeniyle grup finansal tablolarında önemli düzeyde yanlış beyan riskini belirgin olarak içerdiği tanımlanan bileşen.
(AICPA, AU-C 600 Def.11)
ISA 600’dan farklı olarak AU-C 600 standardı diğer bileşen denetçisinin
çalışması için bir denetçinin sorumluluk üstlenmesini gerektirmez. ASB’nin
bu farklı tutumu ABD’de mevcut bulunan çeşitli yasal sistem ihtilafları nedeniyle olup, grup denetim raporlarında grup denetçilerinin, başka denetçilerin
raporlarına atıf yapmalarına imkân tanımak amacına yöneliktir. ASB, ISA’nın
yaklaşımının ABD’deki federal yapı nedeniyle, özellikle öz sermaye yatırımları bakımından sorun yaratabileceğini dikkate alarak federal hükümetin denetimini dikkate alarak denetim görüşünden feragat veya denetim görüşünün
iptali gibi seçeneklerin uygulanabilir olmadığını değerlendirmiştir. (ASB Meeting Agenda Materials) AU 543 ‘de yer alan “asıl denetçi” kavramı AU-C
600’de “Grup sorumlu ortağı” halini almıştır. Benzer şekilde yeni standartta
AU 543’de yer alan “grup denetçisi” kavramı yer almamaktadır. Grup denetim raporunda yer alan diğer denetçilerin çalışmalarına yapılan atıf yaklaşımı
yeni standartta grup sorumlu ortağın yahut başka bir denetim firmasının çalışanı olan “bileşen denetçisi” olarak tanımlanmıştır. AU 543 ile AU-C 600
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arasındaki bir diğer belirgin nitelikli farklılık “önemli bileşen” kavramıdır.
Bu kavram grup denetiminden sorumlu “grup sorumlu ortağın” bileşen denetçisinin çalışmalarına ilişkin olarak sorumluluk sınırlarını belirlemekte ve
sorumluluk alma durumunda ona denetim prosedürlerini genişletme imkânı
vermektedir. AU-C 600 standardı grup denetimlerine ilişkin denetçi sorumluluğunu birbirleri üzerine inşa edilmiş üçlü bir yapı ile tanımlamaktadır. Bunlar
sırasıyla, kabul ve devam kararları, bileşen denetçisinin anlaşılması kararı ve
bir bileşen denetçisinin dâhil olduğu tüm grup denetimlerinde gereken denetim prosedürlerine ilişkin kararlardır.
• Kabul ve Devam: AU-C 600’ e göre grup sorumlu ortağı US GAAS ile
uyumlu olarak grup denetimini yürütmek, yönetmek ve denetlemekten
sorumlu olup, denetim raporunun bunlara uygun olup olmadığına karar vermekten sorumludur. Kabul ve devam aşamasında grup denetim
görüşü temelinde bileşenler üzerindeki finansal enformasyon ve konsolidasyon süreci için makul düzeyde yeterli uygun nitelikteki denetim
kanıtının olup olmadığı saptanır. (paragraf 14) Bu AU 543’den farklı
olan bir husustur. AU 543’de potansiyel asıl denetçinin, finansal tablolara ilişkin raporlama yapma imkânı olup olmadığı ve asıl denetçi
olarak grup denetimine katılımında yeterli imkânının olup olmadığı
bu aşamada dikkate alınmaktadır. Yeni standartta grup içinde önemli
bileşen olarak tanımlanacak grup firmalarının belirlenmesinde grubun
genel bir kavrayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Yeterli denetim kanıtının
toplanmasında grup sorumlu ortağı, grup sorumluluk takımı ile bileşen denetçisinin çalışmalarının bir kombinasyonu gereklidir. Buna göre
grup sorumluluk takımı bir grup denetim planı ile genel grup denetim
stratejisinin kurulmasından sorumludur. AU 543 standardında kabul ve
devam aşamasında asıl denetçinin, diğer denetçilerin yürüttükleri çalışmalardaki denetim kanıtlarının yeterli uygunlukta olup olmadığına karar vermesi meselesi kavramsal olarak yeni standart ile benzer olmakla
beraber yeni standartta asıl denetçinin bu konuda daha fazla denetim
prosedürüne ihtiyaç duyduğu görülmektedir.
• Bileşen Denetçisinin Anlaşılması: AU-C 600 bileşen denetçisiyle alakalı olarak aşağıda yer alan meselelerin grup sorumluluk takımınca anlaşılmasını gerektirir. (paragraf 22)
• Bileşen denetçisinin etik gereksinimlere (özellikle bağımsızlık koşuluna) riayet edip etmediğinin ve bu etik kuralları anlayıp anlamadığının
154

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

•
•
•

•

•

•

•

•

ÇÖZÜM

belirlenmesi,
Bileşen denetçisinin mesleki yeterliliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi,
Bileşen denetçisinin çalışmalarına katılarak denetimin genişletilip genişletilmeyeceğinin belirlenmesi,
Grup sorumluluk takımının, bileşen denetçisinden gelen konsolidasyon
sürecini etkileyebilecek informayonu elde edip edemeyeceğinin belirlenmesi
Bileşen denetçisinin, denetçilerin aktif olarak denetlendiği bir düzenleyici ortamda içinde, çalışıp çalışmadıklarının belirlenmesi (paragraf
543.10)
Bileşen Denetçisinin Dâhil Olduğu Tüm Grup Denetimlerinde Gereken Denetim Prosedürleri: Yeni standart risk tabanlı bir yaklaşımı esas
alarak, grup denetim stratejisini ve grup denetim planının oluşturulmasını gerektirmektedir. Buna uygun olarak grup denetiminden sorumlu olan
grup sorumluluk takımının konsolidasyon sürecinin yönetimi için grup
çaplı kontrolleri, grubun çevresini ve grubun bileşenlerinin bir kavrayışını geliştirmesi gerekir. AU-C 600’e göre bu kavrayış, grup finansal tablolarında önemli yanlış beyan riskinin tayinini ve eğer gerekli ise bileşen
önemliliğinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirir. Buna göre,
Her bir bileşen için performans önemliliği (bir bütün olarak grup finansal tablolar için performans önemliliğinden daha düşük düzeydedir) ve
grup finansal tablolar için önemlilik saptanmış olmalıdır.
Grup sorumluluk takımı, finansal tabloların önemli düzeyde yanlış
beyan riski içermesi durumuna yönelik uygun yanıtlar geliştirmeli ve
bunları uygulamalıdır. Mevcut grup çaplı kontrollerin yeterli uygun nitelikli denetim kanıtını sunamadığı durumlarda grup sorumluluk takımı
bu kontrolleri test etmelidir. Takım bunlara ilaveten konsolidasyon sürecine ilişkin tayin edilen risklere yanıt olarak ilerletilen denetim prosedürlerini tasarlamalı ve yönetmelidir.
Denetim sürecini takip edecek şekilde müteakip olaylar denetim prosedürlerinde boşluklar yaratabileceklerinden denetim görüşünün tarihi sonrasındaki olaylar için gereken prosedürlerin bileşen denetçisi
veya grup denetim takımınca gerçekleştirilmesi gerekir. (paragraf A67)
Grup yönetimi müteakip olayların tanımlanmasına yönelik prosedürlerin bir kavrayışını elde etmelidir. Müteakip olaylar sonrasında denetim
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prosedürlerinin güncelleştirilmesi bileşen denetçisinden istenmelidir.
Müteakip olayları dikkate alan bileşen yönetiminden yazılı bir sunum
istenmelidir. Grup yönetiminin ara dönem kullanılabilir finansal informasyonu okunarak grup yönetiminin soruşturulması yapılmalıdır. Finansal tabloların düzenlenme tarihinden hareketle yapılan yönetim kurulu veya yönetimin gözetiminde yapılan yönetimsel herhangi bir kurul
toplantılarının süreleri ele alınmalıdır. Müteakip yılların işletme ve
sermaye bütçelerini incelenmelidir. Müteakip olayların başlıkları için
operasyon sonuçları veya finansal pozisyon üzerinde önemli derecede
bir etkiye sahip olduğu bilinen koşullar, kararlar veya gerçeklerin grup
yönetimince dikkate alınıp alınmadığının soruşturulması gerekir. Grup
sorumluluk takımının müteakip olaylarla ilgili olarak yeterli uygunluktaki denetim kanıtını elde edememesi söz konusu ise bu olayların, grup
finansal tablolar üzerindeki denetçi raporu üzerindeki olası sonuçlarının
dikkate alınmış olması gereklidir.
AU-C 600, bileşen denetçisinin çalışmasına ilişkin olarak, grubun tamamından sorumlu denetçinin sorumluluğu meselesine yönelik bir dizi açıklama
yapmaktadır. Buna göre sorumluluğun olduğunun kabulü durumunda, denetim raporundaki bileşen denetçilerin varlığına bir atıf yapılamaz. Tersi durumda ise bileşen denetçi tarafından denetlenen finansal tabloların parçalarına atıf
yapılması gerekmektedir. Uluslararası standartlar açısından bakıldığında ise
bu durumun farklı bir biçimde ele alındığı görülmektedir. Uluslararası standartlar bakımından sadece sorumluluğun olduğu düşüncesi kabul edilebilir bir
yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. AU-C 600’ün sunduğu grup denetim
raporlama seçenekleri Şekil 1’deki adımlara göre şekillenir. (Zhang, Pany ve
Pringle, 2011, 22-28)
AU-C 600 grup sorumlu ortağın, bileşen denetçisinin çalışması için, grup
denetim raporunda yapılacağı bir atıf için üç şartın bulunması gerektiğini ifade etmektedir. Buna göre, ilk olarak bileşen denetçinin US GAAS ile uyumlu
bir finansal tablo denetimi yürütmüş olması gereklidir. İkinci olarak, bileşen
ile grup aynı finansal raporlama çerçevesini kullanmadırlar. Üçüncü olarak,
bileşen denetçisinin denetim raporunun kullanım bakımından bir sınırlamasının bulunmaması gereklidir. Yeni standart AU-C 600, eski standart AU 543
ile karşılaştırıldığında, bileşen denetçisinin yaptığı denetime yapılan atıf bakımından raporlamayı değiştirmemektedir.
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Şekil 1.AU-C 600 Kapsamında Grup Denetim Raporlama Kararları

Kaynak: Zhang ve ötekiler, 2011, s.24
AU 543 kapsamında grup denetimi yapan denetçilerin bileşen denetçilerin
çalışmaları için sorumluluk alması durumu, takip eden bir veya birkaç prosedürün gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
• Bileşen denetçiyi ziyaret ederek takip edilmiş olan denetim prosedürlerinin tartışılması,
• Bileşen denetçinin çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi,
• Bazı hesap kalemleri için bütünleyici testlerinin yürütülmesi.
AU-C 600, AU 543 yer alan bu değerlendirmelere ilave olarak grup finansal tablolarının denetçisinin sorumluluğunu, müteakip olaylar açısından
genişleterek bileşen denetçisiyle artan bir iletişim gerekliliğine işaret etmektedir. AU-C 600’e göre bir bileşen firmanın grubun tamamı açısından önemli
olup olmadığı iki unsura bağlıdır. Buna göre bir bileşen firmanın önemlilik arz
edebilmesi için ya grup açısından finansal bir önemi olmalıdır ya da yapısal
bakımdan grubun finansal tabloları için önemli düzeyde yanlış beyan riskini
içermesi gereklidir. AU 543 ile karşılaştırıldığında AU-C 600, bir bileşenin
grup açısından önemli olduğunun kabulü durumunda daha fazla denetime ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bir bileşen firmanın, grup bakımından önemli
olduğunun kabulü durumunda, grup sorumluluk takımının ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde adapte edilmiş, bileşenin finansal enformasyonunun US
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GAAS’a uyumlu bir denetiminin, bileşen denetçi veya grup sorumluluk takımınca yürütülmesi gereklidir. AU-C 600’e göre bu adaptasyon birkaç usulle
yapılabilir. İlk olarak grup sorumluluk takımınca belirlenen, bileşen önemlilik
ölçümü kullanılarak denetim faaliyetleri gerçekleştirilebilir. İkinci olarak vergi hesaplamaları, davalar vb. unsurlara uygun olarak bileşen firmanın hesaplarına uyan grup düzeyinde denetim prosedürleri uygulana bilinir. AU-C 600,
grup sorumluluk takımının ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı içinde denetim
sonuçlarının bileşen denetçisi ile tartışılmasını gerektirir. (Zhang, Pany ve
Pringle, 2011, 26-27)
AU-C 600 bir bileşen firmanın grup açısından önemli olduğunun saptanması halinde grup sorumluluk takımı veya bileşen denetçisinin, takip eden
çalışmalardan bir veya daha fazlasını yürütmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
• Bir bileşenin denetimi, bileşen önemliliği kullanılarak, grup sorumluluk takımının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adapte edilmelidir.
• Bir veya birkaç hesap bakiyesi, işlemlerin sınıfları veya açıklamaların
denetimi, önemli yanlış beyanların belirgin riskleri ile bağlantılı olarak
ele alınmalıdır.
• Özelleştirilmiş denetim prosedürleri, önemli yanlış beyanların belirgin
riskleriyle bağlantılı biçimde uygulanmalıdır.
Grup finansal tabloların içerdiği yanlış beyan riskleri açısından önemli düzeyde risk içermediği kabul edilen bileşenlerin denetiminde AU-C 600’e göre
grup sorumluluk takımı grup düzeyinde analitik prosedürler uygulamalıdır.
Grup sorumluluk takımı grup denetim görüşü oluşturmak konusunda yeterli
uygun nitelikte denetim kanıtı elde edemediğine inandıkları takdirde bu bileşenler için ilave prosedürler uygulamak durumundadır. Şekil 2 bir bileşen
denetçisinin yaptığı çalışma nedeniyle sorumluluk alınması durumunda ilave
prosedürlerin bir özetini sunmaktadır.
AU-C 600 grup denetimlerinde grubun finansal tabloları üzerinde önemli
etkiye sahip olduğu düşünülen bir bileşen üzerinde bileşen denetçisi tarafından denetim yapılması durumunda, grup finansal tablolarında yer alan önemli boyuttaki yanlış beyanların risklerini tanımlamak amacıyla bileşenin risk
değerlendirme çalışmalarına grup sorumluluk takımının katılımını gerektirir.
Standart bu katılımın derecesi ile ilgili olarak bazı konu başlıkların tartışılmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır. Buna göre;
• Grup içinde belirgin öneme sahip olan bileşen firmanın yönetimi veya
denetçisi ile söz konusu firmanın finansal aktiviteleri tartışılmalıdır.
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Bileşen firmada, yanlışlık ve hileler nedeniyle oluşan, önemli boyutta
yanlış beyan içeren finansal enformasyona bileşen denetçisinin duyarlılığı tartışılmalıdır.
Grup finansal tabloların içerdiği, tanımlanmış, önemli boyuttaki yanlış
beyan risklerinin bileşen denetçisi dokümantasyonu (tanımlanan belirgin risklerin bileşen denetçisi tarafından nasıl dikkate alındığını yansıtan bir memorandum) gözden geçirilmelidir. (paragraf 56)
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Şekil 2.AU-C 600 Kapsamında Bileşen Denetçisini Çalışması için
Sorumluluk Üstlenilmesi Durumunda Grup Denetçisi İçin İlave
Prosedürler

Kaynak: AICPA, AU-C 600
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AU-C 600, bileşen denetçisinin yapmış olduğu çalışmalara ilişkin olarak
sorumluluk üstlenilmesi durumunda, bileşen denetçisinin (grup denetim görüşü tarihi itibarıyla) müteakip olaylarla bağlantılı olarak oluşan yeni bilgileri,
grup sorumluluk takımına bildirmesini zorunlu kılmaktadır. Standart bileşen
denetçisi ile grup denetçileri arasında ilave iletişime işaret ederek söz konusu
iletişimin bazı asgari unsurlar taşıması gerektiğini belirtmektedir. Buna göre;
• Söz konusu iletişim grup sorumluluk takımının ihtiyaçlarının bileşen
denetçi tarafından karşılanıp karşılanmadığının tespitini gerektirir.
• Yasa ve benzeri düzenlemeler uyumsuzlukların bir listesi yapılmalıdır.
• Bileşen denetçisi tarafından, bileşenle alakalı olarak, grup finansal tablolara etki eden önemli yanlış beyan risklerinin tanımlanmalıdır.
• Doğru olan ve olmayan yanlış beyanların bir listesi yapılmalıdır.
• Bileşen firmadaki muhasebe prensiplerinin uygulamaları ile muhasebe tahminlerine ilişkin yönetimin olası taraflı tutumların işaretleri
tartışılmalıdır.
• Bileşen düzeyindeki iç kontroldeki belirgin düzeydeki zayıflıklar ve
eksiklikler tartışılmalıdır.
• Diğer önemli meseleler ve bulgular tartışılmalıdır.
• Bileşen denetçisinin vurgulamak istediği hususlar ile grup denetimiyle
alakalı diğer meseleler belirlenmelidir. (paragraf 60)
AU-C 600 denetçilerin mevcut denetim dokümantasyonuna ilave olarak
bazı konulara ilişkin ek çalışma kâğıtlarının düzenlenmesini gerektirmektedir.
Buna göre grup denetimlerinde yapılması gereken ilave dokümantasyon;
• Bileşen firmalarını bir analizi yapılarak hangi firmaların grup açısından neden önemli olduğunu açıklamalı ve bileşen firmanın finansal enformasyonu üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın tipini ortaya
koymalıdır.
• Grup finansal raporunda denetçinin bileşen denetçisinin raporuna yaptığı atıfları açıklamalıdır.
• Grup sorumluluk takımının ihtiyaçları hususunda bileşen denetçisi ile
grup sorumluluk takımının arasında gerçekleşen yazışmaları göstermelidir. (paragraf 49)
AICPA’nın netlik projesi ve AU-C 600 standardı genel olarak incelendiğinde eski standart AU 543’den daha geniş bir dokümantasyonu zorunlu hale
getirildiği görülmektedir. Yeni standart ISA 600’e benzer bir şekilde, grup denetimlerinde, grup denetimini gerçekleştiren denetçilerin, gruba bağlı firmalaTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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rın denetçileri için sorumluluk aldığı durumları daha net olarak tanımlamakta
ve iki denetçi arasındaki iletişimi açık bir biçimde arttırmaktadır. AU-C 600,
ISA 600’dan farklı olarak grup denetim çalışmalarında grup denetçilerine
gruba bağlı firmaların denetçilerinin çalışmalarına ilişkin sorumluluk almama
imkânı tanımaktadır. AU-C 600 denetçilerin hem grup denetçisi hem de gruba
bağlı firmaların denetçisi olarak hizmet sunmaları durumunda finansal tablo
kullanıcılarına bu durumun belirtilmesini gerektirmektedir. (Zhang, Pany ve
Pringle, 2011, 26-28) AU-C 600’e göre denetim süreci şekil 3’teki gibi özetlenebilinir.
III. GRUP DENETIMLERINDE GRUBU OLUŞTURAN
İŞLETMELERIN ÖNEMLILIK DÜZEYLERININ
BELIRLENMESINDE KULLANILAN METOTLAR
Grup denetimlerinde, gruptan sorumlu denetçilerin grubu oluşturan
bileşen işletmelerin önemlilik düzeylerinin belirlenmesine yönelik metotlar
incelendiğinde, beş farklı uygulamanın mevcut olduğu görülmektedir. Denetçiler açısından bakıldığında en basit çözüm grubu oluşturan bileşen işletmelerin büyüklüklerinin eşit kabul edilmesidir. Grup denetçisi bu düşünceye göre,
her bir bileşenin önemlilik düzeyi aynı olduğundan grup konsolide finansal
tabloların önemlilik düzeyi, bileşen sayısı ile bileşen önemlilik düzeyinin çarpımı olarak belirlenir. Bir diğer kullanılabilir varsayım grup önemlilik düzeyinin yarısının alınması suretiyle belirlenen tutarın her bir bileşen önemlilik düzeyi olarak kabulüdür. Her iki metot gerçek dünya sorunları karşısında açıkça
yetersizdir çünkü gerçek hayatta bir grup işletmenin aynı finansal büyüklüklere sahip olması durumu neredeyse imkânsız bir durumdur.
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Şekil 3.AU-C 600 Kapsamında Grup Denetim Süreci

Kaynak: Thomas ve Wedemeyer, 2013, 34
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Denetçilerin önünde yer alan bir diğer seçenek oransal metottur. Oransal
metot da bileşen işletmelerin göreceli büyüklükleri dikkate alınarak bir ağırlıklandırma yapılır. Önemlilik kavramı ve grup denetim standartları göz önüne alındığında bu büyüklük kıstası olarak işletmelerin gelirleri, devam eden
faaliyetlerden elde edilen vergiden önceki kar yüzdesi, varlık büyüklükleri
veya borç büyüklükleri dikkate alına bilinir. Zuber, Elliot, Kinney ve Leisenring oransal metodun kareköklerini almayı önererek bileşenlerin göreceli büyüklüklerinin karekökleri ile grup önemlilik düzeyini çarpmak suretiyle, bileşen önemlilik düzeylerini belirlemeyi tartışmışlardır. (Zuber ve ötekiler, 1983,
42-54) Glover, Prawitt, Liljegren ve Messier söz konusu metotların olasılıksal
bir kavrayış içermediklerinden hareketle Maksimum Birleştirilmiş Bileşen
Önemliliği (MACM) metodunu önermişlerdir. (Glover ve ötekiler, 2008, 4246) (Glover ve ötekiler, 2008, 47-50) MACM istatiksel bir yapıya sahip olup
bileşen işletmelerin sayısına bağlı olarak belirlenen bir kriter katsayısının (m)
dikkate alınması düşüncesine sahiptir. Çalışmanın uygulama kısmında mukayese için MACM dikkate alınması mevcut yöntemler içinde en gelişmiş
metot olması nedeniyledir. Tablo 1’de söz konusu metotlar ile GUAM metodu
karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.
Tablo 1. Bileşen Önemlilik Düzeylerinin Belirlenmesinde
Kullanılan Metotlar
Metot

Bileşen Büyüklükleri Eşit

Bileşen Büyüklükleri Değişken

GUAM

Tbileşen = Tgrup Q.95(1) / Q.95(N)

Tbileşen = Tgrup Q.95(1) / Q.95(1/wbileşen),
∑ wbileşen = 1

MACM

Tbileşen = (m * Tgrup ) / N

Tbileşen = (m * Tgrup ) * (√Ybileşen / ∑√Ybileşen )

Kareköklü
Ağırlıklandırma

Tbileşen = Tgrup / √N

Tbileşen = Tgrup * (√Ybileşen / √∑Ybileşen )

Oransal
Ağırlıklandırma

Tbileşen = Tgrup / N

Tbileşen = Tgrup * (Ybileşen / ∑Ybileşen )

Yarım Önemlilik Kullanımı

Tbileşen = Tgrup / 2

Tbileşen = Tgrup / 2

Tam Önemlilik
Kullanımı

Tbileşen = Tgrup

Tbileşen = Tgrup

IV. GRUP DENETIMLERINDE GUAM METODU
Grup denetimlerinde grup sorumlu denetçisinin amacı, bir bütün olarak
grup konsolide finansal tabloların, önemli boyutta yanlış beyanlardan arınmış
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olup olmadığına ilişkin makul bir güvence temin etmektir. Bu amaçla denetçi,
bir denetim görüşü oluşturabilmek için uygun sayı ve nitelikte denetim kanıtı
toplamayı hedefler. Grup denetçisi açısından bakıldığında bu amacın gerçekleştirilmesi, içerik bakımından farklı birçok denetim meselesinin bir çatı altında değerlendirilmesini zorunlu kılar. Denetçiler açısından üzerinde ilk olarak
durulması gereken konu, grup denetim riskinin nasıl ele alınması gerektiğidir.
Denetim risk modeli, basit olarak finansal tablolarla ilgili karar vericilerin kararlarını etkileyecek nitelikteki yanlış beyanların saptanması konusundaki başarısızlığı ortaya koyar. Model, denetim riskini oluşturan unsurları açıklamakla beraber bu unsurların nasıl tespit edileceği ve elde edilen risk değerlerinin
nasıl bir araya getirileceği konusunda uygulayıcılara detaylı bir bilgi sunmaz.
Denetim risk modeli esasen bir işletmenin finansal tablolarının içerdiği riskin
bir tarifini içerir. Bu bakımdan denetim riski meselesi grup denetçisi açısından cevaplandırılması gereken iki soruyu gündeme getirir. İlk sorun grubu
oluşturan bileşen işletmelerin denetim risklerinin işletme bazında, nasıl tespit
edilmesi gerektiğidir. İkinci sorun ise tespit edilen işletme bazındaki denetim
risklerinin nasıl bir araya getirilmesi gerektiğidir. Grubu oluşturan bileşen işletmelerin, farklı sektörlerde yer aldıkları ve farklı büyüklükler oldukları göz
önüne alındığında konu daha da karmaşık bir hal almaktadır.
Grup denetçileri açısından bakıldığında grup denetim görüşünün belirlenmesinde, üzerinde durulması gereken bir diğer mesele, uygun sayı ve nitelikteki denetim kanıtının nasıl toplanacağı konusudur. Denetim kanıtlarının
toplanması hususu denetim riski ile önemlilik düzeyi kavramları arasındaki
ilişkinin ortaya çıkarılmasını gerektirir. ISA 320’ye göre “eğer tek tek ya da
toplam olarak yanlışlıklar ve eksikliklerin finansal tabloya dayanarak ekonomik karar almak durumunda ki kullanıcıların kararlarını etkilemesi bekleniyorsa bu yanlışlıklar ve eksikliklerin önemli olduğu düşünülmelidir.”
(IAASB, 2008) Önemlilik kavramı, finansal tabloların içerdikleri enformasyonun, finansal tablo kullanıcılarının kararları üzerindeki etkisini temsil eder.
Denetim süreci içersinde bu etkinin düzeyinin denetçiler tarafından bir eşik
değer olarak belirlenmesi gerekir. Denetim yazınında önemlilik eşiği, önemlilik düzeyi olarak tanımlanan bu sayısal sınır, denetçinin finansal tablo kullanıcılarının karar ve davranışlarını etkileyeceğini düşündüğü olası yanlışlıkların
maksimum tutarı hakkındaki kanaatini yansıtır. Önemlilik düzeyi, denetçinin
uygulayacağı denetim yordamlarının yapısını, kapsamını ve süresini etkilediğinden, denetim kanıtı unsuruyla yakından ilişkili bir kavramdır. Denetçinin
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ilk önemlilik yargısı kabul edilebilir yanlışlığa dayalı olarak denetim kanıtının nitelik ve niceliğini etkiler. Denetçiler bir denetim çalışmasında önemlilik
kavramıyla birleşmiş denetim riski ile ilgili olarak bazı önemli faktörleri incelemek durumundadırlar. Buna göre denetçiler tüm denetimlerin testler içermesi nedeniyle çalışmalarının % 100 güven anlamına gelmediğini hatırlamak
durumundadırlar. Denetçiler toplum finansal raporlamadan beklentilerini anlamaya ihtiyaç duyarlar. Bu bakımdan denetçilerin işletmedeki riskli sahaları
tanımlaması, genel önemlilik değerlendirmelerini uygun biçimde hesaplara
aktarmalı gerekmektedir. (Rittenberg, Schwieger, ve Johnstone, 2008, 102)
Önemlilik düzeyi ve denetim riski arasındaki ilişki nedeniyle grup sorumlu denetçisi açısından üzerinde durulması gereken sorun, grup düzeyindeki
önemlilik düzeyinin grubu oluşturan bileşen işletmelerin finansal tablolarına
nasıl yansıtılması gerektiğidir. (AICPA, AU-C 312, 2006)
Grup denetimlerinde bileşen önemliliğinin belirlenmesi konusundaki çalışmalara bakıldığında meselenin matematiksel yöntemlerle çözülmeye çalışıldığı görülmektedir. Boritz, Ping ve Aldersley denetim örnekleme emniyetini bir araya getirmede Poisson olasılık dağılımdan yararlanmaya çalışmıştır
(Boritz, Ping ve Aldersley, 1993, 227–245). Turner, tek tek önemsiz düzeydeki
yanlış beyanları, önemli yanlış durum anahtar rasyosu düşüncesiyle bir araya
getirmiştir (Turner, 1997, 125-147). Dutta ve Graham ayrı ayrı her bir hesap
bakiyesi için finansal tablo düzeyi önemliliğini ayrıştırmakta normal olasılık
dağılımının kullanımını önermiştir (Dutta ve Graham, 1998, 151-171). Grup
denetimlerinde bileşen önemliliğinin tespitinde matematiksel yöntemlerin
kullanılma sebebi, önemliliğin denetim riski ile olan ilişkisidir. Önemlilik
düzeyi yapılan denetim çalışmasının dolayısıyla denetim riskinin belirleyicisi durumundadır. Grup denetim çalışmalarına bu açıdan bakıldığında grup
denetçisinin optimal önemlilik düzeyini grup ve bileşen bazında belirlerken,
aynı anda grup bazında arzuladığı denetim riskini elde etmesi gerekmektedir.
Stewart ve Kinney bu sorunu Bayesyen bir anlayışla ele alarak bir Genel Güvence ve Önemlilik Modeli (GUAM) geliştirmişlerdir (Stewart, 2011,1-173;
Stewart ve Kinney, 2013,707-737). GUAM, denetim risk modelinin Bayesyen anlayışla geliştirilmiş bir subjektif olasılık dağılım yorumudur. GUAM
grup denetçilerine arzulanan denetim risk düzeyine uygun bir grup önemlilik
düzeyi tespitine imkân tanıyarak denetim faaliyetlerinde zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Denetim yazınında birçok Bayesyen denetim analizi
çalışması görebilmek mümkündür (Felix, 1974; Leslie, 1985, 1-24; Teitlelba166
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um ve Rot, 1979, 1-28; Leslie, 1985, 35-62; Steele, 1992, 1-43; O Hagan ve
Forgler, 2004, 1-112; Stewart, 2008, 1-37).
GUAM grup denetçisinin denetim sonrası güvence profilini, her bir bileşen için bileşen hedef profiline ayrıştırarak, bileşen için denetim öncesi ve
sonrası bileşen önemliliğini türetir. GUAM grup denetçisi tarafından grup
düzeyli kontrollerin alt grup üzerindeki potansiyel etkisini gösterirken, genel risk düzeyiyle ilişkili denetim maliyetlerinin bir etkin sınır düşüncesine
paralel olarak azaltılmasını sağlar. GUAM’da grup düzeyli kontroller, bileşen önemlilik miktarlarını arttırmak suretiyle bileşen denetçisinin çalışmasını
azaltmaktadır. GUAM matematiksel açıdan Gamma olasılık dağılımları kullanan bir yaklaşımdır. Stewart ve Kinney (2013) tarafından GUAM’da Gamma
olasılık dağılımlarının kullanılmasının birkaç nedeni vardır. Denetim yazını
incelendiğinde başta parasal birim örnekleme çalışmaları dikkate alındığında,
bu olasılık dağılım türünün sıklıkla kullanıldığı görülür (Smith, 1976, 1-84;
Teitlelbaum ve Rot, 1979, 28-82; Steele, 1992, 43-57). Gamma dağılımları bir
üssel dağılım türü olup, üssel dağılım durumu bir maksimum entropi dağılımı
olarak maksimum tarafsızlığı temin eder (Jaynes, 1957,620-630; O Hagan ve
Forgler, 2004, 119). Gamma dağılımları denetim riskinin Bayesyen yorumuna
uygun bir altyapı sunar. GUAM’ın işleyiş yapısının anlaşılabilmesi için Gamma olasılık dağılımları ile üsse dağılımların temel yapısının hatırlanmasına
ihtiyaç vardır. Gamma olasılık dağılımı şu şekilde gösterilebilir;
g(x;α, β) = ((x/β)α-1e-x/β)/ β Γ(α) burada x > 0, α, β > 0 ve Γ(α) =
dt’dir. (Johson ve diğerleri, 1994, s.337) Gamma fonksiyonu Γ bir tekrarlama özelliğine sahip olup buna göre Γ(α) = (α-1) Γ(α-1) ve Γ(1) = 1’dir. Bu
nedenle α ‘nın bir pozitif tam değeri Γ(α) = (α-1) (α-2)….2.1=(α-1)! olarak
gösterilebilir. Gamma dağılımlı bir x rassal değişkenin modu, beklenen değeri(ortalaması), varyansı ve standart sapması ise şu şekilde gösterilebilir.

E(x) =αβ,			
Var(x) =αβ2			 α (x) =
Bir Gamma olasılık dağılımında α şekil parametresi, β ise ölçek parametresidir. α = 1 durumu üssel dağımı temsil eder. α ve β şu şekilde gösterilir.
ve 			
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Bir Gamma olasılık dağılımında α parametresinin artması, Gamma dağılımının normal olasılık dağılımına yaklaşmasına neden olur. Bu durum şu şekilde ifade edilebilir (Johnson, Loyd ve Balakrishnan 1994, 340).
g(α, β) = Normal (αβ,

).

Gamma olasılık dağılımının kümülatif (yığmalı) dağılımı fonksiyonu, verilen bir x değerinin X değerini aşmama olasılığıdır. GUAM’ın yapısı altınde
bu değer denetim önemlilik düzeyi olarak betimlenmektedir. Bir Gamma kümülatif (yığmalı) dağılım fonksiyonu ise şu şekilde tarif edilebilir.
G(x;α, β) = ((x/β)α-1e-x/β)/β Γ(α) burada x > 0, α, β > 0 ve Γ(α) =

.dt’dir.

Yüzdelik değer fonksiyonu basit olarak, kümülatif (yığmalı) dağılım fonksiyonun tersi olup her bir P olasılık değeri için bu değere müteakip x değerini
verir. GUAM’da yüzdelik değer fonksiyonu denetçilerinin arzuladıkları güven
düzeyine denk gelen önemlilik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılır. Yüzdelik değer basit olarak GUAM’da belirli güven derecesinde önemlilik düzeyini
betimlemektedir. Bir yüzdelik değer fonksiyonu şu şekilde gösterilebilir.
Q(P;α, β)= βQ(P;α,1). Eğer Q(P;α, β)= P< 1 ise sonrasında X’in 100 P’inci
yüzdelik değeri x= Q(P;α, β)’dir.
GUAM denetim risk modelinde yer alan saptama riskinin olasılık dağılımı olarak üssel dağılımdan yararlanmaktadır. Bunun nedeni, denetim risk
modelinde yanlış beyanların mevcudiyetine ilişkin bir işaretin bulunmaması
durumunda dağılımın modunun sıfır olması, dolayısıyla söz konusu karakteristiklerin üssel dağılımın esasını teşkil edeceği varsayımıdır. Üssel dağılımlar her hangi bir yanlış beyan göstergesi bulunmaması durumunda, denetim
güvencesinin iyi bir göstergesi kabul edilebilir. Denetim güvencesi (genel
güvence-güvence düzeyi) kabul edilebilir risk anlamında bir kavram olup, denetçinin kabul edilebilir denetim riskinin bir fonksiyonudur (Arens, Elder ve
Beasley, 2010, 262). Bu düşünceye göre, bu durumun sonucu bir maksimum
entropi dağılımıdır. Üssel bir dağılımda mod, beklenen değer ve varyans şu
şekilde belirlenir.
Mod(x) = 0			
E(x) =β,		
Var(x) =β2
168
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Bir üssel dağılım fonksiyonun olasılık yoğunluk fonksiyonu, kümülatif dağılım fonksiyonu ile yüzdelik değer fonksiyonu Gamma fonksiyonuna benzer
bir şekilde hesaplanmaktadır (Stewart ve Kinney, 2013, 707-737).
g(x;1, β) = (1/β)e-x/β G(x;1, β) =
.dt= 1-e-x/β X = Qp(1)= - β ln (1 – P)
Üssel fonksiyon tanımı içinde yer alan α parametresi, rassal değişken x ile
ilişkili üssel dağılım parametresidir. Denetim yazınında örnekleme tekniklerinde yer alan güvenirlilik faktörü GUAM’da yüzdelik değer formülü ile
bağlantılı olarak şu şekilde ifade edilir.
Rp = Qp (1) = - ln (1-P)
Güvenirlilik faktörü içinde yer alan P terimi üssel dağılımla birleşmiş güvence seviyesini betimler. GUAM denetim risk modeli bir Bayesyen anlayışla
şu şekilde yorumlar.
g(x;1, T/(R1-DR)) = g(x;1, T/(R1-ÖYBR)) * g(x;1, T/(R1-SR)) * (β + B) burada B
= 1 / ((1/β) - (1/β’ )) ’dir.
GUAM’ın yukarıdaki özet yorumu denetçiler için basit bir kavrayış sunar.
Formülde yer alan ilk terim denetim riskini (DR) tanımlarken, ikinci terim
önemli yanlış beyan riskini (ÖYBR), üçüncü terim saptama riskini (SR) ve
son terim ise fonksiyonların bir araya getirilmesinde kullanılan Bayes kuralının bir sonucu olan fonksiyon sabitlerini gösterir. GUAM basit olarak denetim sonrası yoğunluğu, denetim öncesi yoğunluk, olasılık fonksiyonu ile sabit
çarpımı olarak göstermektedir. Formülde yer alan T/(R1-DR) ifadesi denetçilerin kullandıkları parasal birim örneklemelerindeki saptama riskindeki örnek
büyüklük belirleyicidir. (AICPA 6.24, C.2, 2008,) Buna göre popülasyon büyüklüğü Y ile, önemlilik düzeyi T ile gösterildiğinde parasal büyüklük birim
örneklemesi şu şekilde gösterilebilir. GUAM tek bir firma için yaptığı bu tanımlamayı grup denetimlerine genişletirken Gamma olasılık dağılımlarının
tanımlamalarından yararlanır. Buna göre grup çaplı beklenen değer, varyans,
α ve β sırasıyla şu şekilde gösterilir (Stewart ve Kinney, 2013, 707-737).
E(∑xi) = ∑ E (xi) = ∑ αi βi 		
Var( ∑ xi) = ∑ Var( xi) = ∑ αi βi2
			

=

=
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GUAM, bir grup içindeki bileşen işletmelerin farklı önemlilik düzeylerini
belirlerken denetçilere grup bazında başarılan güvence düzeyini ile bileşende
gerçekleştirilen denetim maliyetlerini gösterebilmektedir. GUAM modelinde
grup denetimlerinde denetçilerin elde ettikleri grup çaplı güvence düzeyi (%
95 güvence düzeyini hedeflenmesi durumunda) şu şekilde hesaplanmaktadır.
BGG = G (T;α’, β’ ) ,

ve

‘dir.

GUAM’a göre i bileşeni için denetlenen başlıkların birim başı değişken
maliyeti (BBDMi) ile i bileşeni için toplam değişken maliyet (TDMi) arasındaki ilişki (% 95 güven düzeyinde) şu şekilde belirtilebilir.
TDMi = BBDMi * ni = BBDMi (Yi / (Ti /R0.95)) = (BBDMi * Yi) / (Ti /R0.95)
Yukarıdaki gösterimde yer alan Yi ifadesi, parasal birim örnekleme büyüklüğüdür. n adet bileşen işletmeden oluşan bir grup için toplam değişken maliyet ise şu şekilde gösterilebilir.
TDM = ∑ TDMi = ∑(Yi / (Ti /R0.95))
GUAM’da bileşen işletmelere ilişkin ağırlıklandırma şu şekilde hesaplanmaktadır. Burada wi ağırlığı Yi bileşen büyüklerinde kullanılan karşılaştırma
kriterini (örneğin bileşenlerin toplam gelirleri) temsil etmektedir

Buna göre 2 farklı finansal büyüklüğe ve farklı denetim maliyetlerine sahip
2 bileşenden oluşan bir grup için GUAM da yapılan ağırlıklandırma hesaplaması şekildedir (Stewart ve Kinney, 2013, s.707-737).

V. MACM METODU İLE KARŞILAŞTIRMALI BIR GUAM
METOT UYGULAMASI
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirketler grubunun denetim planlama faaliyetinde, GUAM metodunun MACM metodu ile
karşılaştırmalı bir örnek uygulaması gerçekleştirilecektir. MACM metodu170
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nun karşılaştırma için seçilmesinin nedeni, hâlihazırda kullanılan diğer grup
önemlilik metotları içinde MACM’nin göreceli üstünlüğüdür. Grup önemlilik
düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan diğer yöntemler incelendiğinde söz
konusu hesaplamaların MACM’nin basit versiyonları olduğu söylenebilinir.
Çalışmanın uygulama kısmında ele alınan şirketler grubu bünyesinde farklı lokasyonlarda yer alan 13 firmadan oluşmaktadır. Grup denetçisi yaptığı
değerlendirmeler sonucu, önemlilik düzeylerinin belirlenmesinde işletmelerin gelir büyüklüklerini dikkate almıştır. Değerler ABD doları cinsinden olup,
grup sorumlu denetçisi grup konsolide finansal tabloları için % 95 güven düzeyini hedeflemiştir. Buna uygun olarak grubun toplam gelir büyüklüğü olan
285.135.021 $ için grup önemlilik eşiğini 14.256.751 $ olarak belirlemiştir.
Denetçi geçmiş denetimlerden hareketler 13 grup firması için ayrı, ayrı denetim öncesi güven durumu saptamıştır. Grup sorumlu denetçinin bileşen
işletmelerin denetim öncesi güven durumu ile ilgili yargısı GUAM’a uygun
biçimde beş kategoride yansıtılmıştır. Bunlar, sırasıyla
• İhmal edilebilir düzey (% 0 olasılık)
• Çok düşük düzey (% 10 olasılık)
• Düşük düzey (% 30 olasılık)
• Orta dereceli düzey (%50 olasılık)
• Yüksek düzey (% 70 olasılık)
• Çok yüksek düzey (% 90 olasılık)
Grup sorumlu denetçi 13 firmadan 4 firmanın denetim öncesi güven düzeyini çok düşük, 1 firmanın güven düzeyini ihmal edilebilir, 5 firmanın güven
düzeyini orta düzey ve 3 firmanın güven düzeyini yüksek olarak tanımlamıştır. Denetçi denetim öncesi güven düzeyini çok düşük olarak tanımladığı 5
firmanın bileşen önemlilik düzeyini, kendi risk algısına bağlı olarak, bu bileşenlerin gelir büyüklüklerinin % 5’ini aşmaması gerektiğini belirterek yeniden tanımlamıştır. Bir diğer ifade ile denetçi bu bileşen firmalarıyla ilgili
risk kanaatinin yüksek olması nedeniyle, grup önemliliğinden ayrı olarak her
bir işletme için önemlilik düzeyini daha düşük bir seviyeye çekmiştir. Grup
sorumlu denetçisi yaptığı denetim planlamasında 6 kişilik bir denetim takımı
oluşturmayı planlamaktadır. Buna göre denetim takımı bir müdür, bir şef, iki
kıdemli denetçi ve iki kıdemsiz denetçi söz konusu grubun denetim çalışmasını yönetecektir. Grup denetçisinin yüksek risk algısına sahip olduğu firmalar
aynı zamanda grup merkezinden farklı coğrafi lokasyonlarda yer almaktadır.
Bu durum söz konusu bileşenler için daha fazla denetim zamanı ve maliyet
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014

171

MALİ

ÇÖZÜM

anlamına geldiğinden, denetçi göreceli saat oranını bu bileşenler için 1 olarak
belirlemiştir. Denetçi riskin daha az olduğunu düşündüğü 5 firma için bu oranı
0,8 diğer 3 firma için 0,6 olarak atamıştır. Söz konusu veriler GUAM’da çalıştırıldığında başarılan grup önemlilik düzeyinin % 94,89 ve başarılan grup
95’inci yüzdelik değerin 14.299.192 $ olduğu görülmektedir. GUAM’a göre
denetçinin göreceli toplam değişken maliyeti ise 9,72 $’dır. GUAM metoduna
göre uygulama detay ve sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir.
Grup sorumlu denetçisi, söz konusu denetim planlama faaliyetini GUAM’a ilave olarak MACM metoduyla yeniden gerçekleştirmiştir. MACM metodu ile yapılan hesaplamalarda denetçi açısından dikkat edilmesi gereken iki
husus mevcuttur. AU-C 600 ve ISA 600 grup denetim standartlarına göre ilk
olarak, denetçinin her bir bileşen işletme için hesaplanan önemlilik değeri ile
grup konsolide finansal tabloları için belirlediği önemlilik düzeyini karşılaştırması gerekmektedir. Buna göre eğer bir bileşen için hesaplanan önemlilik
düzeyi tek başına grup önemlilik düzeyini aşar ise bu durumda denetçinin bileşen önemlilik düzeyini grup önemlilik düzeyinin altına çekmesi gerekir. Söz
konusu standartlara göre denetçinin dikkat etmesi gereken bir diğer husus, en
büyük bileşenlere atanan önemlilik düzeyleri toplamının grup önemlilik düzeyinin iki katını aşmaması gerektiğidir.
Tablo 2. Grup Verileri ve GUAM Metot Sonuçları
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Birim
Başına
Değişken
Maliyet
(Göreceli
Saatlik
Oran)

Grup
Denetçisinin Denetim Öncesi Güven
Düzeyi

Denetçinin
Belirlediği Özel
Önemlilik
Eşiği

GUAM’a Göre
Hesaplanan ve/veya
Dikkate Alınan Bileşen
Önemlilik

469.358
-

469.358
5.470.301
2.759.731

Bileşen Adı

Bileşenin
Gelir Toplamı

A İşletmesi
B İşletmesi
C İşletmesi

9.387.164
59.874.155
11.154.287

1
1
0,6

Çok Düşük
Yüksek
Orta

D İşletmesi

32.784.299

0,8

Orta

-

4.252.427

E İşletmesi

25.463.178

0,8

Orta

-

3.849.822

143.078

143.078

438.827
425.731
-

438.827
425.731
4.896.656

F İşletmesi

2.874.163

0,8

İhmal
Edilebilir

G İşletmesi
H İşletmesi
I İşletmesi

8.776.549
8.514.630
45.002.458

1
1
1

Çok Düşük
Çok Düşük
Yüksek

K İşletmesi

18.954.065

0,6

Orta

-

3.422.441

L İşletmesi
M İşletmesi

41.951.740
14.232.848

0,8
0,6

Yüksek
Orta

-

4.763.972
3.048.584
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N İşletmesi
Toplam

6.165.485

0,8

Çok Düşük

285.135.021
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308.274

308.274

1.785.268

34.249.201

Grup Önemliliği

14.256.751 $

İstenen Grup Güven Düzeyi

% 95

Başarılan Grup 95’inci Yüzde İçin
Önemlilik
Başarılan Grup Emniyeti

14.299.192 $
% 94,89

Göreceli Toplam Değişken Maliyet

9,72

Bu örnekte gelir toplamları 10.000.000 $’ı aşan firmaların standartlarda
belirtilen bu düşünce kapsamına girdiği kabul edildiğinde, MACM metodu
kapsamında hesaplanan bileşen önemlilik düzeylerinin düşürülmesi gerektiği
görülmektedir. Bu nedenle bu uygulamada denetçi MACM sonuçlarını değerlendirerek söz konusu en büyük 8 bileşen işletme için hesaplanan bileşen
önemlilik düzeylerini düşürmek zorunda kalmıştır. MACM metoduna göre
uygulama detay ve sonuçları Tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo 3. Grup Verileri ve MACM Metot Sonuçları

B İşletmesi
I İşletmesi
L İşletmesi

Bileşenin
Gelir
Toplamı
59.874.155
45.002.458
41.951.740

MACM’nin
Oransal
Dağılımı
10.477.977
7.875.430
7.341.554

MACM’nin
Ağırlıklı
Dağılımı
6.859.999
5.947.336
5.742.213

Bileşen
Önemlilik
Düzeyi
5.500.000
4.500.000
4.500.000

D İşletmesi

32.784.299

5.737.252

5.076.183

4.000.000

E İşletmesi
K İşletmesi
M İşletmesi
C İşletmesi
A İşletmesi
G İşletmesi
H İşletmesi
N İşletmesi
F İşletmesi
Toplam

25.463.178
18.954.065
14.232.848
11.154.287
9.387.164
8.776.549
8.514.630
6.165.485
2.874.163
285.135.021

4.456.056
3.316.961
2.490.768
1.952.000
1.642.754
1.535.896
1.490.060
1.078.960
502.979
49.898.629

4.473.636
3.859.718
3.344.647
2.960.910
2.716.261
2.626.432
2.586.945
2.201.344
1.503.004
49.898.629

3.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.700.000
2.600.000
2.600.000
2.200.000
1.500.000
40.100.000

Bileşenin
Adı

Den.Belir.
Düzeyler
28.500.000

MACMM’in
Belir.Düzeyler
11.600

MACM Kriter Katı
Grup Genel Önemlilik Düzeyi
Kriter Katlarına Dayalı Max. Kümülatif Bileşen Önemliliği

4
14.256.751
49.898.629

AU-C 600 ve ISA 600 ‘e Göre Kritik Değer

28.513.502

Grup sorumlu denetçinin elde ettiği sonuçlar karşılaştırıldığında GUAM
metodunun açık bir üstünlüğü olduğu görülmektedir. MACM metoduna göre
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bileşen firmaların toplam önemlilik düzeyi 40.100.000 $ iken, GUAM metoduna göre bileşen firmaların toplam önemlilik düzeyi 34.249.202 $’dır. Bu durum basit olarak denetçinin yapması gereken denetim çalışmalarını arttırmakta, dolayısıyla aynı denetim risk düzeyi için denetçinin daha fazla zaman ve
maliyete katlanması gerektiğini göstermektedir. Buna mukabil olarak GUAM
denetçinin riskli olarak gördüğü grup bileşen işletmelerde denetçinin istediği şekilde önemlilik düzeyini düşürürken, aynı anda grup konsolide finansal
tablolardaki denetim güven düzeyine uygun olarak bileşen firmalardaki önemlilik düzeyini optimal bir seviyeye getirmektedir. Bir diğer ifade ile GUAM
denetçinin arzuladığı denetim riskini temin ederek denetim faaliyetlerinde
etkinliği ve verimliliği sağlamaktadır. MACM ile GUAM’ın karşılaştırmalı
özetleri Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Grup Bileşen Firmalar İçin Hesaplanan Önemlilik Düzeyleri
Bileşen Adı
A İşletmesi
B İşletmesi
C İşletmesi
D İşletmesi
E İşletmesi
F İşletmesi
G İşletmesi
H İşletmesi
I İşletmesi
K İşletmesi
L İşletmesi
M İşletmesi
N İşletmesi
Toplam

GUAM’a Göre
Önemlilik Düzeyleri

MACM’ye Göre Önemlilik Düzeyleri

469.358
5.470.301
2.759.731
4.252.427
3.849.822
143.078
438.827
425.731
4.896.656
3.422.441
4.763.972
3.048.584
308.274

2.700.000
5.500.000
2.000.000
4.000.000
3.500.000
1.500.000
2.600.000
2.600.000
4.500.000
2.500.000
4.500.000
2.000.000
2.200.000

34.249.202

40.100.000

Grup sorumlu denetçisi tarafından uygulanan iki metot çıktıları incelendiğinde grup içerinde göreceli olarak küçük kabul edilebilecek bileşen işletmelerin önemlilik düzeylerinde önemli farklar olduğu görülmektedir. Bu durum
denetçinin uygulayacağı denetim yordamlarıyla doğrudan ilişki olduğundan
saptama riskinde önemli artışlara neden olacaktır. Örneğin N işletmesinin gelirlerinin toplamı 6.165.485 $’dır. MACM metoduna göre denetçinin bu işletme ile ilgili denetim çalışmalarında dikkate alması gereken önemlilik düzeyi
2.200.000 $’dır. Söz konusu tutarlar bir arada değerlendirildiğinde bu önemlilik düzeyinin gerçekçi olmadığı açıktır. N işletmesinde önemli iç kontrol
eksiklerinin olduğu varsayılırsa, denetçi önemlilik düzeyini çok yüksek belir174
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lediği için örnekleme çalışmalarının kapsamını azaltacak ve önemli düzeydeki
yanlışlık veya hile kaynaklı yanlış beyanları doğal olarak tespit edemeyecektir. Buna mukabil olarak GUAM’da denetçi söz konusu işletmenin denetim
öncesi risk düzeyini yüksek belirlediği için önemlilik düzeyini 308.274 $ olarak tespit etmiştir. Böylelikle sorumlu denetçi N bileşen işletmesi için daha
gerçekçi bir önemlilik düzeyi belirleyebilmiştir. GUAM ve MACM sonuçları
büyük işletmelerde birbirlerine yakın sonuçlar üretirken, grubun küçük fakat
daha riskli ve daha yüksek denetim maliyetli işletmelerinde önemli farklılıklar içeren sonuçlar ortaya koymuşlardır. Bileşen işletme bazında mukayeseli
önemlilik düzeyleri Şekil.4’te gösterilmiştir.
Şekil 4.Bileşen İşletme Bazında Önemlilik Düzeyleri

VI. SONUÇ
Grup denetimlerinde denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
karmaşık bir meseledir. Denetçiler, bir taraftan denetim sürecinin etkinliğini
ve verimliliğini arttırmaya çalışırken diğer taraftan zaman ve maliyet baskısı
altında çalışmak zorundadır. Bu durum denetçilerin istatiksel ve matematiksel
yöntemler kullanmalarını kaçınılmaz bir hale getirmektedir. Grup denetimlerinde önemlilik düzeyinin tespiti, yapılacak olan çalışmaların nitelik ve niceliğine etki ettiği gibi aynı zamanda denetçinin belirlediği denetim riski ile doğrudan ilişkili bir meseledir. Denetçi açısından bakıldığında denetim riskinin
makul bir düzeye indirilebilmesi için yeterli nitelikte bir denetim çalışmasına
ihtiyaç vardır. Ancak bu çalışmanın optimal bir düzeyde tutulması denetçinin
bir diğer hedefidir. Bir başka anlatımla denetçiler, denetim riskini minimalize
etmek isterken buna karşıt olarak denetim maliyetlerini makul bir düzeyde
tutmaya çalışmak zorundadır. GUAM metodu grup denetimlerinde denetçinin
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bu amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan bir kavrayış sunar. GUAM metodu
grup denetimlerinde arzulanan bir denetim risk düzeyine bağlı olarak grubu
oluşturan bileşen işletmelerde denetçinin uygulayacağı denetim yordamlarında dikkate alacağı önemlilik düzeyini belirleyerek denetim maliyetlerinin
minimum düzeye getirmektedir. GUAM AU-C 600 ve ISA 600 grup denetim standartlarına uygun bir yapı içerir. GUAM bileşen işletmelerin önemlilik
düzeyini belirlerken, denetçilerin yasal sınırlamalar veya denetçinin mesleki
yargısı vb. sebepler nedeniyle bazı bileşenler için özel önemlilik düzeyleri
saptanabilmesine olanak tanır. GUAM diğer grup önemlilik düzeyi belirleme
metotları ile karşılaştırıldığında denetçilere farklı işletme büyüklüklerini dikkate alarak denetim maliyetlerinde optimal bir çözüm sunmaktadır.
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UFRS DİPNOT AÇIKLAMA GEREKLİLİKLERİNE UYUM:
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
COMPLIANCE WITH IFRS DISCLOSURE REQUIREMENTS:
LITERATURE REVIEW
Dr. Büke TOLGA*43
ÖZ
Bu çalışmada, UFRS’nin dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecesi
ve bu uyum derecesini etkileyen faktörlere ilişkin literatürdeki araştırmalar
incelenmektedir. Yapılan araştırmalar, gelişmiş ülkelerde UFRS’nin dipnot
açıklama gerekliliklerine uyum derecesinin gelişmekte olan ülkelere göre
daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, çalışmalar büyüklülük,
karlılık, borçluluk durumu ve yaş gibi işletme özelliklerinin uyum derecesini
etkilediğini göstermektedir. Ancak, bu faktörlerin uyum derecesini ne ölçüde
etkilediğine ilişkin literatürde farklı sonuçlar mevcuttur.
Anahtar Sözcükler: UFRS, uyum derecesi, işletme özellikleri
ABSTRACT
This study investigates the literature related to the compliance with international financial reporting standards (IFRSs) and the factors that affect
the compliance level. Results of researches unveil a considerable extent of
non-compliance in developing countries compared to developed countries.
Furthermore, researches point out that level of compliance with IFRSs disclosures is associated with some company characteristics, such as profitability,
the level of leverage, company size and company age. However, the researches showed mixed evidence on the effect of company characteristics on
compliance level.
Keywords: IFRS, compliance level, corporate characteristics
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1. GİRİŞ
Küreselleşen finansal piyasalar, uluslararası karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayacak finansal raporlara olan ihtiyacı artırmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için 1973 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board-IASB) kurulmuş ve görevi genel amaçlı
finansal tablolarda karşılaştırılabilir ve şeffaf bilginin sunumunu sağlayacak
yüksek kaliteli ve anlaşılabilir küresel muhasebe standartlarını oluşturmak
olarak belirlenmiştir. IASB, Uluslararası Muhasebe Standartları’nı (UMS-International Accounting Standards-IAS) ve Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’nı (UFRS-International Financial Reporting Standards-IFRS) geliştirerek bu standartların küresel ölçekte uygulanması için çalışmalar yürütmektedir. 13 adet UFRS ve 34 adet UMS’den oluşan standart seti, günümüzde
birçok ülke tarafından uygulanmaktadır.
2002 yılında UFRS’lerin yaygınlaştırılması için bazı önemli adımlar atılmıştır. Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standards Board-FASB) ile IASB arasında Norwalk Anlaşması imzalanarak, Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile UFRS’lerin
uyumlaştırılması için ortak projeler yürütülmesine karar verilmiştir. Bugün
itibariyle FASB ve IASB; işletme birleşmeleri, kontrol gücü olmayan paylar
ve gerçeğe uygun değer ölçümlerini içeren standartlarda uyumlaştırmayı sağlanmış durumdadırlar. Hasılatın muhasebeleştirilmesi, finansal araçlar, kiralamalar ve sigortalar gibi konuların uyumlaştırılmasına ilişkin ortak projeler
ise halen devam etmektedir. Yakın gelecekte FASB’nin yayınladığı SFAS’ler
ile IASB’nin yayınladığı UFRS’lerin kalitelerinin artırılması ve bu iki standart sisteminin aynı olmasa da benzer hale getirilmesi beklenmektedir (http://
www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156245663). Diğer taraftan, yine 2002 yılında Avrupa Birliği bir yönerge yayınlayarak 2005 yılından itibaren üye ülkelerdeki halka açık işletmelerin genel amaçlı finansal
tablolarını Birlik tarafından kabul edilen UFRS’lere uygun olarak düzenlemelerini zorunlu kılmıştır. Ülkemizde de bu düzenlemeye paralel olarak 2005
yılından itibaren halka açık işletmelerin finansal tablolarını UFRS’ye uygun
olarak düzenlemeleri zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, UFRS’lerin ülkemizdeki
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
(TMSK) kurulmuştur. TMSK, UMS’leri ve UFRS’leri Türkçe’ye çevirmiş ve
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olarak yayınlamıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nuyla birlikte,
180
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yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak ve finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak
düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar geliştirmek üzere
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) kurulmuştur. KGK, TMSK’nın yayınladığı TMS ve TFRS’leri kabul etmiştir.
Bilindiği gibi ülkemizdeki halka açık işletmeler 2005 yılından itibaren
TFRS’ye uygun finansal tablolar düzenlemektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu
halka açık olmayan işletmelere de TFRS zorunluluğu getirmektedir. Bununla birlikte, hangi işletmelerin TFRS kapsamına alınacağını her yılın başında Bakanlar Kurulu belirlemektedir. Bakanlar Kurulu, 2013 yılı ve 2014 yılı
için, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, aşağıda belirtilen genel ölçütlerden en az ikisini karşılayan şirketlerin, finansal tablolarını
TFRS’ye uygun olarak hazırlamalarına karar vermiştir:

2013

Aktif Toplamı
150 milyon TL ve üzeri

Yıllık Net Satış Hasılatı
200 milyon TL ve üzeri

Çalışan Sayısı
500 çalışan ve üzeri

2014

75 milyon TL ve üzeri

150 milyon TL ve üzeri

250 çalışan ve üzeri

Görüldüğü gibi, ülkemizde UFRS’lerin uygulama alanı giderek genişlemektedir. Ancak, UFRS’lerde yer alan birçok muhasebeleştirme, ölçüm ve dipnot
açıklama ilkelerinin karmaşık olması, standartlara ne ölçüde uyumlu finansal
raporlar hazırlandığı sorusunu akıllara getirmektedir. Bir başka deyişle, UFRS
uyarınca finansal tablo düzenlemek zorunluluğu olan işletmeler UFRS’deki ölçüm ve dipnot açıklama ilkelerine ne ölçüde sadık kalmaktadırlar?
Son yıllarda, UFRS’lere uyum konusunda yapılan akademik çalışmaların
sayısı artmaktadır. Bu çalışmalarda, işletmelerin UFRS’lerdeki ölçüm ve dipnot açıklama gerekliliklerine ne derece uyumlu finansal rapor hazırladıklarının yanında, işletmelerin UFRS’lere uyum dereceleri ile işletme büyüklüğü,
borçluluk durumu, karlılık durumu, işletmenin yaşı ve denetçinin özellikleri
arasında bir ilişki olup olmadığı da incelenmektedir. Ancak bu çalışmalarda
kullanılan örneklemlerdeki işletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıklar tutarsız sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadır. Örneğin, Al-Shammari ve diğ. (2008), Hossain ve Hammami (2009), Al-Shammari (2011) ve Juhmani (2012), işletme büyüklüğü ile
IFRS’e uyum arasında pozitif bir ilişki saptamış; Street ve Bryant (2000) ise
bu ilişkinin önemsiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Diğer taraftan, işletmeTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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lerin UFRS’deki dipnot açıklama ilkelerine uyum seviyelerinin ülkelere göre
farklılık gösterdiği de gözlemlenmektedir. Örneğin Avustralya’da uyum seviyesi 0.94 (Tower ve diğ., 1999), Almanya’da 0.81 (Glaum ve Street, 2003)
olarak ölçülmüştür.
2. UFRS’YE UYUM DERECESİ
Küresel kabul gören finansal raporlama sistemleri, Amerikan Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP) ve UFRS’dir. İşletmelerin bu raporlama sistemlerinde yer alan ölçüm ve dipnot açıklama kurallarına ne ölçüde
uydukları birçok çalışmada ele alınmıştır. Çalışmaların büyük bölümü, zorunlu
dipnot açıklamalarına uyum derecesi ve zorunlu dipnot açıklamalarına uyum
derecesi ile büyüklük, borçluluk durumu, karlılık durumu, işletmenin yaşı, denetçinin türü, hissedar sayısı, ekonomik gelişme düzeyi ve kültür gibi işletme
özellikleri arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Elde edilen sonuçlar ise çalışmaların yapıldığı ülkelere göre farklılık göstermektedir (Demir ve Bahadır, 2014).
Dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecesi, bir uyum endeksi kullanılarak tespit edilir. Literatürdeki çalışmalarda dipnot açıklama gerekliliklerine
uyum derecesi iki yöntem kullanılarak belirlenmektedir: “ağırlıklandırılmış
yöntem” ve “ikili yöntem”. Ağırlıklandırılmış yöntem, açıklanması gereken
bilgilerin eşit derecede önemli olmadığı varsayımına dayanır (Cooke, 1989).
Bu yöntemde araştırmacı kendi belirlediği önem durumuna göre her bir kaleme ağırlık vermektedir. İkili yöntemde ise standartların açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgilerin tamamı eşit derecede ağırlığa sahiptir (Juhmani, 2012;
Al-Shammari, 2011; Hossain ve Hammami, 2009; Al-Shammari ve diğ.,
2008). Uyum endeksi oluşturulurken, işletmenin uyduğu bir dipnot açıklama
gerekliliği için “1”, uymadığı dipnot açıklama gerekliliği için “0” değeri verilir. İncelenen işletme açısından geçersiz olan dipnot açıklama gereklilikleri
ise uyum derecesi hesaplanırken dikkate alınmaz. Örneğin, UFRS’deki dipnot
açıklama gerekliliklerinin sayısının 100 adet olduğu varsayılırsa, bu açıklama
gerekliliklerinden 80 tanesine uyarak 80 puan alan bir işletmenin uyum derecesi % 80 olarak belirlenir.
Malone ve diğ. (1993) US GAAP kapsamında finansal tablolarını düzenleyen petrol ve doğalgaz araştırma şirketlerinin dipnot açıklamalarını incelemiştir. Ağırlıklandırılmış bir uyum endeksi kullanan Malone ve diğ. (1993),
dipnotlarda açıklanan bilginin düzeyi ile işletmenin borçluluk durumu ve hissedar sayısı arasında pozitif bir ilişki olduğunu saptamıştır. Diğer bir deyişle,
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Malone ve diğ. (1993)’ün ulaştığı sonuçlara göre işletmelerin hissedar sayısı
ve borçluluk oranı arttıkça US GAAP’in dipnot açıklama gerekliliklerine daha
fazla uyum sağlamaktadırlar. Ancak, Malone ve diğ. (1993) karlılık durumu
ve denetçi türü ile US GAAP’in dipnot açıklama gerekliliklerine uyum arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak önemsiz bulmuştur.
Dumontier ve Raffournier (1998) İşviçreli şirketlerden bir örneklem oluşturarak zorunlu dipnot açıklamalarına uyum derecesi ile işletme özellikleri
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Regresyon analizi, işletme büyüklüğü, uluslararası ölçekte faaliyet gösterme ve denetçi türü gibi özelliklerin dipnot
açıklamalarına uyum derecesini pozitif yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır.
Bununla birlikte, borçluluk ve karlılık durumu, dipnot açıklamalarına uyum
derecesini açıklamak açısından önemsiz olarak değerlendirilmiştir.
Naser (1998) bazı işletme özelliklerinin yıllık raporlarda yapılması gereken açıklamalar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Ürdün’de faaliyet
gösteren ve finansal tablolarını UFRS’ye göre hazırlayan 54 şirketi örneklem
olarak seçmiştir. Naser (1998)’e göre, Ürdün şirketlerinin dipnot açıklamalarına uyum derecesi UFRS’ler uygulanmaya başlandıktan sonra iyileşmiştir.
Ayrıca, ulaşılan sonuçlar işletme büyüklüğü, borçluluk durumu ve özkaynak
karlılığının dipnot açıklamalarına uyum derecesi ile pozitif yönde bir ilişkiye
sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör, denetçinin büyüklüğü ve sahiplik yapısı gibi diğer işletme özelliklerinin ise dipnot
açıklamalarına uyum derecesi ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir.
Street ve Bryant (2000), UFRS’ye uyumlu finansal tablolar düzenleyen,
hisse senetleri borsada işlem gören ve görmeyen işletmelerden bir örneklem
oluşturarak 1998 yılı finansal raporlarını incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına
göre, hisse senetleri Amerikan borsalarında işlem gören işletmeler, diğerlerine
göre UFRS’in dipnot açıklama gerekliliklerine daha uyumlu hareket etmektedirler. Bu sonuç, hisse senetleri borsada işlem gören işletmeler ile dipnot
açıklama gerekliliklerine uyum derecesi arasında güçlü bir ilişkinin var olduğu görüşünü desteklemektedir. Ayrıca, Street ve Bryant (2000) işletme büyüklüğü ve karlılığın dipnot açıklama gerekliliklerine uyum üzerinde etkileri
olmadığını belirlemiştir. Benzer bir yöntem kullanan Street ve Gray (2001)
de borsada işlem gören işletmelerin UFRS’nin dipnot açıklamalarına daha
uyumlu açıklamaları finansal raporlarında yaptıklarını tespit etmiştir.
Glaum ve Street (2003), Alman borsasında işlem gören işletmelerin finansal
raporlarının UFRS ve US GAAP’e ne ölçüde uyumlu olduklarını incelemiştir.
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Çalışmalarında UFRS kapsamında finansal tablolarını düzenleyen 100 şirket ve
US GAAP kapsamında finansal tablolarını düzenleyen 100 şirketten örneklem
oluşturan Glaum ve Street (2003), bu raporlama sistemlerine uyumluluğun oldukça düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Glaum ve Street (2003)’e göre sonuç, Alman sermaye piyasalarında etkin bir gözetim yapılmadığını göstermektedir. Ayrıca, UFRS kapsamında raporlama yapan işletmelerin UFRS’ye uyum
dereceleri, US GAAP kapsamında raporlama yapan işletmelerin US GAAP’e
uyum derecelerine göre daha düşüktür. Çalışmanın bir başka sonucuna göre ise,
hem UFRS hem de US GAAP’e uyum derecesi 5 büyük denetim firması tarafından denetlenen işletmelerde diğerlerine göre daha yüksektir. Bununla birlikte, işletmenin yaşının ve büyüklüğünün UFRS ve US GAAP’in dipnot açıklama
gerekliliklerine uyum derecesi ile ilişkileri önemsizdir.
Bir başka çalışmada, Ali ve diğ. (2004), Güney Asya’nın önemli ekonomilerinden Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’teki işletmelerin dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecelerini ve işletmelerin özellikleri ile uyum
dereceleri arasında ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Örneklemdeki her bir
işletmenin dipnot açıklama gerekliliklerini yerine getirmelerine göre puanlandırma yapılarak bir uyum endeksi oluşturulmuştur. Sonuçlar, işletmeler
arasında ve farklı ulusal muhasebe standartları uygulayan ülkeler arasında
dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecesinin önemli biçimde farklılaştığını göstermektedir. Ayrıca, regresyon analizleri uyum derecesinin işletme
büyüklüğü ve karlılık ile pozitif ilişkide olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bununla
birlikte, borçluluk seviyesinin ve denetçi türünün uyum derecesini açıklamada
önemsiz olduğu belirlenmiştir.
İşletme özellikleri ve dipnot açıklamalarının kapsamı arasındaki ilişkinin
yönünü ortaya çıkarmak için Akhtaruddin (2005), hisse senetleri borsada işlem gören Bangladeş şirketlerinin finansal raporlarındaki dipnot açıklamalarını incelemiştir. Akhtaruddin (2005)’in ulaştığı sonuçlara göre, Bangladeşte’ki
işletmelerin büyük bir bölümü UFRS’nin dipnot açıklama gerekliliklerine
uygun açıklamalara finansal raporlarında yer vermemektedir. Ayrıca, yapılan
analizler kuruluş tarihi eski olan işletmelerin yenilere göre finansal tablo dipnotlarında daha fazla bilgi açıklama eğiliminde olacakları şeklindeki hipotezi
desteklememektedir. İşletme büyüklüğü ve karlılığın dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecesi ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Al-Shammari ve diğ. (2008), Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi
ülkelerdeki UFRS’ye uyum derecesini araştırmışlar ve hem ölçüm hem de
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dipnot açıklama gerekliliklerine uyumun 1996-2002 döneminde arttığını belirlemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre işletmelerin dipnot açıklama gerekliliklerine uyum dereceleri, işletme büyüklüğü ve borçluluk arttıkça iyileşmektedir. Al-Shammari ve diğ. (2008), Kuveyt ve Umman’da uyum derecesinin 1999 yılında bu ülkelerde kurulan gözetim sistemleri sayesinde diğer
Konsey üyelerine göre daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.
Hossain ve Hammami (2009), Katar’daki işletmelerin özellikleri ve dipnot
açıklamaları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada, borsada işlem gören
25 şirket örnekleme dahil edilerek ulusal muhasebe standartlarının zorunlu
kıldığı 49 dipnot açıklamasına uyulup uyulmadığı araştırılmıştır. Sonuçlara
göre, işletmenin yaşı ve büyüklüğü uyum derecesi ile pozitif ilişki içinde olmasına rağmen karlılığın uyum derecesi üzerinde bir etkisi yoktur.
Hisse senetleri Kuveyt borsasında işlem gören 168 işletmenin UFRS’ye
uyumlu 2008 yılı finansal tablolarını inceleyen Al-Shammari (2011), Kuveyt’teki işletmelerin dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecesini 0,82
olarak belirlemiştir. Bu derece, gelişmiş ülkelerdeki uyum derecelerine göre
daha düşüktür. Ayrıca, çoklu regresyon analizinin uygulanması sonucunda,
dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecesi ile işletme büyüklüğü, işletme
yaşı ve denetçi türü gibi işletme özellikleri arasında güçlü bir pozitif ilişki
olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, işletmelerin likiditeleri arttıkça dipnot
açıklama gerekliliklerine uyum derecelerinin azaldığı anlaşılmıştır.
Bahreyn borsasında işlem gören işletmelerden bir örneklem oluşturan Juhmani (2012) ise, dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecesi ile işletme
büyüklüğü, denetçi türü, karlılık ve borçluluk gibi işletme özellikleri arasında
pozitif bir ilişki olduğunu belirlemiştir.
3. UFRS’YE UYUM DERECESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
İşletmelerin UFRS’deki dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecelerinin bir takım faktörlerden etkilendiği varsayılmaktadır. Literatürde, işletme
büyüklüğü, işletme karlılığı, işletmenin borçluluk durumu ve işletmenin yaşı
gibi faktörlerin UFRS’ye uyum derecesi üzerindeki etkilerini inceleyen birçok
araştırma mevcuttur.
İşletme Büyüklülüğü ve Dipnot Açıklama Gerekliliklerine Uyum Derecesi Arasındaki İlişki
Büyük işletmelerin itibarlarını korumak ve devlet müdahalesinden kaçınmak için muhasebe standartlarına daha fazla uyum göstereceklerine ilişkin
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yaygın bir görüş vardır (Watts ve Zimmerman, 1978; Holthausen ve Leftwich,
1983). Bu görüş, vekalet teorisi (agency theory) tarafından desteklenir. Vekalet
teorisine göre, karmaşık organizasyon yapıları nedeniyle yüksek vekalet maliyetlerine katlanan büyük işletmeler, yöneticiler ve hissedarlar arasındaki bilgi asimetrisini azaltmak için finansal tablolarında daha fazla bilgiyi açıklama
eğilimine sahip olurlar. Diğer taraftan, büyük işletmelerin daha fazla yabancı
yatırımcıya sahip olma ya da yabancı ülkelerin borsalarında işlem görme olanakları vardır. Malone ve diğ. (1993), Street ve Bryant (2000), Street ve Gray
(2001) ve Glaum ve Street (2003) gibi dipnot açıklama gerekliliklerine uyum
derecesini araştıran ampirik çalışmalar, kendi ulusal borsası dışında başka bir
uluslararası borsada da işlem gören işletmelerin daha yüksek uyum derecelerine sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bu nedenle, bir işletmenin büyüklüğü
ile dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecesi arasında pozitif bir ilişki
olduğu inancı yaygındır. Ne var ki, bazı çalışmaların sonuçları tutarsızdır. Örneğin, Naser (1998), Dumontier ve Raffournier (1998), Ali ve diğ. (2004),
Alsaeed (2006), Juhmani (2012), Akhtaruddin (2005), Hossain ve Hammami
(2009), Al-Shammari ve diğ. (2008) ve Al-Shammari (2011) işletme büyüklüğü ile uyum derecesi arasında pozitif bir ilişki bulmalarına rağmen Malone ve
diğ. (1993), Street ve Bryant (2000), Street ve Gray (2001) ve Glaum ve Street
(2003) bu ilişkinin önemli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
İşletme Karlılığı ve Dipnot Açıklama Gerekliliklerine Uyum Derecesi
Arasındaki İlişki
Karlı işletmelerin yöneticileri başarılarını ve güçlerini işletme dışındaki
kişi ve kurumlara göstermek isteyecekleri için finansal raporlarında daha fazla dipnot açıklamalarına yer vermek isteyebilirler. Ancak, işletmelerin karlılıkları ile dipnot açıklama gerekliliklerine uyum dereceleri arasındaki ilişkiyi
inceleyen çalışmaların sonuçları tutarsızdır. Örneğin, Malone ve diğ. (1993),
Durantier ve Raffournier (1998), Street ve Bryant (2000), Hossain ve Hammami (2009) ve Street ve Gray (2001)’in çalışmaları, böyle bir ilişkinin olmadığını ortaya koymuştur. Bununla beraber, Naser (1998), Ali ve diğ. (2004),
Akhtaruddin (2005) ve Al-Shammari (2011), yüksek karlara sahip işletmelerin finansal tablo dipnotlarında UFRS’nin zorunlu kıldığı açıklamaları daha
fazla yaptıklarını belirlemişlerdir.
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Borçluluk ve Dipnot Açıklama Gerekliliklerine Uyum Derecesi
Arasındaki İlişki
Jensen ve Meckling (1976)’e göre işletmelerin borçlanmaları arttıkça açıkladıkları bilginin kapsamı da genişlemektedir. Bu nedenle, yüksek borçluluk
oranlarına sahip işletmelerin vekalet maliyetlerini azaltmak ve borç verenlere
işletmenin varlıkları üzerindeki haklarının korunduğunu göstermek amacıyla UFRS’deki dipnot açıklama gerekliliklerine daha fazla uyum göstermeleri
beklenmektedir. Ayrıca, yüksek borçluluk oranlarına sahip işletmelerin borçlanmaya devam edebilmeleri için finansal tablo dipnotlarında detaylı açıklamalar yapma eğiliminde oldukları düşünülmektedir.
Literatürdeki çalışmaların bazıları, borçluluk oranı ile dipnot açıklama gerekliliklerine uyum derecesi arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit ederken (Malone ve diğ. 1993; Naser, 1998; Al-Shammari ve diğ., 2008), bazı çalışmalar ise
bu ikisi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır (Juhmani,
2006; Al-Shammari ve diğ., 2011). Ancak, Dumontier ve Raffournier (1998),
Ali ve diğ., (2004), Alsaeed (2006) ve Juhmani (2012) borçluluk oranının dipnot açıklama gereklilikleri üzerinde etkisinin olmadığını belirlemiştir.
İşletmenin Yaşı ve Dipnot Açıklama Gerekliliklerine Uyum Derecesi
Arasındaki İlişki
Genellikle, kuruluş tarihi daha eski olan işletmelerin finansal raporlarında
daha fazla bilgi açıkladıkları düşünülür. Birçok faktör bu görüşü desteklemektedir. Birincisi, kuruluş tarihi eski olan işletmeler, finansal tabloları UFRS’deki tüm kurallara uygun olarak düzenleyebilecek organize bir personel yapısına
sahiptirler. Çok önceleri kurulan ve zamanla geliştirilen muhasebe sistemleri
detaylı bilgi üretecek kapasitededir (Al-Shammari, 2011). İkincisi, kuruluş
tarihi daha eski olan işletmeler piyasadaki itibarlarını ve imajlarını korumak
için UFRS’nin dipnot açıklama gerekliliklerine daha fazla uyum göstermek
isterler. Üçüncüsü, kuruluş tarihi daha yeni olan işletmeler, bilgilerinin rakipleri tarafından ele geçirileceği konusunda daha hassastırlar. Bu nedenle,
kuruluş tarihi daha eski olan işletmelere göre UFRS’deki dipnot açıklama gerekliliklerine daha az uyum gösterirler (Owusu-Ansah, 1998).
İşletmenin yaşı ile UFRS’deki dipnot açıklama gerekliliklerine uyum arasındaki ilişki birçok çalışmada ele alınmıştır. Örneğin, Glaum ve Street (2003),
Akhtaruddin (2005), Alsaeed (2006) ve Juhmani (2012), işletme yaşının dipnot açıklamalarına uyum derecesi ile ilişkili olmadığını belirlemiştir. Bununla
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birlikte, Hossain ve Hammani (2009) ve Al-Shammari (2011) kuruluş tarihi
eski olan işletmelerin yenilerine göre dipnot açıklama gerekliliklerine daha
fazla uyum gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır.
4. SONUÇ
UFRS’de varlıkların ve borçların muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesine
ilişkin kuralların yanında dipnot açıklamalarına ilişkin kurallar da mevcuttur.
Yapılan çalışmalar, UFRS uyarınca finansal tablolarını düzenlemek zorunda
olan işletmelerin dipnot açıklama kurallarına tam olarak uyumlu hareket etmediklerini göstermektedir. Gelişmiş ülkelerdeki uyum, gelişmemiş ülkelere
göre daha yüksektir. UFRS’nin kurallarına uyumun tam olarak gerçekleşmemesi finansal tabloların ve finansal tablo dipnotlarının güvenilirliğini zedelemektedir. Ayrıca, uyumun tam olmaması UFRS finansal tablolarının temel
ilkelerinden biri olan “gerçeğe uygun sunum” ilkesine de aykırılık olduğunu
gösterir. Finansal tabloların güvenilirliğini artırmak ve gerçeğe uygun sunumu
sağlayabilmek için işletmelerin ne ölçüde UFRS’nin kurallarına uygun hareket ettiklerinin gözetim kurumu tarafından takip edilmesi ve uyumun artırılması için çalışmalar yapılması gerekir.
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YOLSUZLUK NEDİR? YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ VE
ÜLKELER ARASI YOLSUZLUK ALGILAMASI
WHAT IS CORRUPTION? TYPES OF CORRUPTION AND
INDEX OF CORRUPTION ON COUNTRİES
*
Mehmet Fatih GÜR44

ÖZ
Yolsuzluk globalleşen dünyada ülkeler arasında kendine her daim artarak
yer edinmiştir. Dünden bugüne ve bugünden yarına her insan arasında ve her
Devlet arasında (kendi içlerinde dahil) yolsuzluk olgusuna muhakkak rastlanmıştır ve rastlanacaktır. Bu çalışmanın amacı yolsuzluk tanımlamasını literatürde yer aldığı şekilde ortaya koymak ve çeşitli yolsuzluk türlerine yer verdikten sonra uluslar arası alanda kendisine yer bulan yolsuzluk algılama endeksi çerçevesinde ülkemizin durumuna bakmaktır. Bu kapsamda yolsuzluk
kapsam ve çeşitleri bakımında farkındalık oluşturmak en büyük gayemizdir.
Anahtar Sözcükler: Yolsuzluk, Yolsuzluk Algılama Endeksi, Doğrudan
Ceza Yaptırımına Bağlanmış Yolsuzluk Eylemleri, Dolayısıyla Ceza Yaptırımına Bağlanan veya Suç Sayılmayan Yolsuzluk Eylemleri
ABSTRACT
Corruption always rapidly exists between countries on the world. From
past to nowadays and from nowadays to future between people and countries
(insist of their interior) corruption existed and will be exist. The purpose of
this article is to present what is corruption on academic literature and to explain types of corruption and index of corruption on Turkey. In this context, our
great aim is to create awareness on corruption.
Keywords: Corruption, Index Of Corruption, Punitive Of Corruption On
Directly, Punitive Of Corruption On Indirectly or Types Of Corruption On Not
Considered A Crime

*44 Vergi Müfettişi (E.Maliye Müfettişi), Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı İle Mücadele Grup Başkan Yrd.
Makale Geliş Tarihi:
26.04.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 23.06.2014

TEMMUZ - AĞUSTOS 2014

191

MALİ

ÇÖZÜM

1. GİRİŞ
Küreselleşme olgusuyla birlikte ülkemizde ve uluslararası arenada yolsuzluk algısı hissedilmeye başlanmıştır. Yolsuzluk olgusu artık sıradanlaşmış bir
his olmadan çıkarak artık normal bir hal almaya başlamasıyla kişiler arasında
yolsuzluk kavramının kötü algısı yok olmaya yüz tutmuştur.
İnsanlık var oluşundan günümüze kadar farklı yollardan öğrenilmek koşuluyla, yolsuzluk tüm toplumlarda görülmüştür. Yolsuzluğun dereceleri toplumdan
topluma farklılık gösterse de algılanması çok değişmemektedir. Yolsuzluğun ekonomik ve sosyolojik olarak farklı dejenerasyonu her ülke için vardır. Bu dejenerasyon ekonomik büyümede, gelir dağılımında, işsizlikte, etik değerlerde ve
ekonomik-sosyolojik ya da diğer alanlarda olduğu gibi her alana yayılmışlardır.
Yolsuzlukla mücadele toplumlar arasında en önemli olgudur. Bu mücadele ise
yolsuzluğa gebe bırakan sebeplerin ortadan kaldırılması ve yolsuzluğa sebebiyet
veren nedenlerin ortadan kaldırılması ile başlanabilmektedir (Bayar, 2010).
Yolsuzluk uluslar arası bir sarmal haline gelmiş ve bu sorunlara çözüm yolu
oluşturabilme adına çok ciddi organizasyonlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Pembe yalan algısıyla basit gibi hatalardan daha büyük organize olmuş yolsuzluk
biçimlerinden toplumlar henüz kurtulabilmiş değillerdir ve bu organize olmuş
yapıların bitirilebilmesi adına, etik değerlerin toplum nezdinde kurulabilmesi
adına toplumlar tarafından çok önemli adımlar atılmıştır (Al, 2005).
Bireysel menfaat sebebiyle elde bulunan kabiliyetlerin, yetkinin iyi niyet
olmadan kullanılması şeklinde özetleyebileceğimiz yolsuzluk, ülkeden ülkeye farklı tanımlamalara sebep olsa da ortak payda olarak ülke ekonomilerini
ve sosyolojik ortamını olumsuz etkilemektedir. Kamu politikası ya da diğer
alanlarda yapılan ampirik çalışmalarda yolsuzluk üzerine çok fazla çalışma
yapılsa da yolsuzluk algısı ülke nüfusları için çok fazla etki etmemiştir. Ancak
önceki yüzyıllara nispetle günümüz dünyasında yolsuzluk farkındalığı çok
daha olumludur (Bakırtaş, 2012).
Aşağıda de değinileceği üzere bu çalışmamızda yolsuzluk tarifi çeşitli literatüre göre yapıldıktan sonra yolsuzluk çeşitleri üzerinde durulacaktır.
Yolsuzluk çeşitleri içerisinde ülkemiz özelinde bazı örneklemeler verildikten
sonra uluslar arası ülkeler yolsuzluk algılamasına ilişkin bildirimde bulunduktan sonra yolsuzluğun neden toplumlar için zararlı olduğu anlatılacaktır.
Çalışmanın amacı uluslar arası boyutta olduğu gibi ülkemizde de yolsuzlukla
mücadelede etkinliği sağlamaktır. Nihayetinde çalışmamızın özetinde yolsuzlukla mücadele farkındalığı arttırılmış olacaktır.
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2. YOLSUZLUK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
Yolsuzluğun çok çeşitli tanımlamaları olmasına rağmen dünyanın her tarafında yolsuzluk kötü bir algıdır. Literatürde çok çeşitli tanımlamaları yapılmıştır. Dünya Bankası’nın tanımlamasına göre yolsuzluk “kamu gücünün,
yetkisinin özel çıkarlar amacıyla kullanılması”dır. Ancak daha detaylı bir
tanımlama yolsuzluk için Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Bu tanımlaya göre salt “kamu gücü” olmadan “herhangi bir görevin
özel çıkarlar için kötüye kullanılmasını” içermesi gerekmektedir. Üretim faktörlerinin kullanımında elinde yetkisini monopolleşmiş biçimde tutan ve bu
monopol yetkiyi şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini göz ardı ederek fonksiyonerlerin bu dönemde kendi menfaatlerini göz önünde bulundurmalarına
yolsuzluk denmektedir (Tarhan ve diğerleri, 2006)
Birleşmiş Milletler Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırmaları Enstitüsü’nün (UNICRI) yolsuzluk tanımlamasına göre, özel ve tüzel kişilerin karar aşamasındaki yetkilerindeki bozulma ve yolundan çıkma olarak belirtilişidir. Dünya Bankası’nın çok kullanılan ancak sade olan yolsuzluk tanımı
ise, “kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılmasıdır.” Dünya
Bankası tanımlamasında yolsuzluğun her ne kadar özel sektörü içermediği anlaşılıyor olsa da kamu yararı özel sektörü de kapsadığından dolayı yolsuzluk
algısı özel sektörde de olduğu düşünülmektedir (Tarhan ve diğerleri, 2006).
4 Ocak 1999 tarihli Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk
Sözleşmesi’nin 2’nci maddesine kadar yolsuzluk tanımından ziyade uluslar
arası belgelerde yolsuzluk çeşitleri ile yolsuzluk tanımlaması yapılmaya çalışılmıştır. Ancak mezkur Sözleşme maddesine göre yolsuzluk; “…doğrudan
doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasa dışı bir menfaat temin eden
kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir
şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü
yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi” olarak tanımlanmıştır (Tarhan ve diğerleri, 2006).
Yozlaşma, iltimas veya rüşvet suçları ile birlikte algılanan ve benzer anlamlara sebebiyet veren yolsuzluk algısının, yolsuzluğu oluşturan unsurların
farklı dillendirilmesiyle çeşitli tanımlamalar yapılabilmiştir. Bu tanımlardan
bazıları şunlardır:
“Yönetimsel otoritenin illegal veya ahlakdışı bir biçimde kişisel veya politik kazanç için kullanılmasıdır. Yolsuzluk aynı zamanda şu şekilde de tanımlanır; servetiyle ilgili olarak ve kuralları ihlal ederek statü kazancı veya
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belli bir duruma ilişkin nüfuz/torpil çeşitlerinin kullanılmasından dolayı bir
kamu görevlisinin (seçilmiş veya atanmış) formel görevlerinden sapan davranışları.” “Kamu görevlilerinin yapılmaması gereken işlemleri yapmaları ya
da yapmaları gereken işlemleri çabuklaştırmaları karşılığı çıkar sağlamalarına
“yolsuzluk” demekteyiz. Bu genel deyim “rüşvet”, “zimmete para geçirme”,
“irtikap”, “memuriyet ve mevkiin nüfuzunu suiistimal” ve “memuriyet vazifelerini yapmama” gibi dürüstlük ve ahlak kurallarına aykırı davranışların
tümü için kullanılmaktadır.” (Özsemerci, 2003)
Sosyal ve ekonomik hayatın kokuşmuşluğu içerisinde yer alan yolsuzluk;
TCK’da yer alan zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi suçlar ile birlikte Kanunda sayılmayan suçlar arasında yer alan kayırmacılık gibi etik dışı
davranışlar kanuni olmayan boşlukları kişisel menfaatleri doğrultusunda kullanma sonucu çıkan bir durumdur. Yolsuzluk aynı zamanda kamunun vermiş
olduğu yetki gücünü şahsi menfaat doğrultusunda suistimal etmektir (Aydın
ve Yılmazer, 2010).
Yolsuzluğun özelliklerine baktığımız zaman dört farklı unsurunun olması
gerektiği karşımıza çıkmaktadır. Birincisi yetki unsurudur. Yolsuzluk ilişkisi
karşılıklı iki yada daha fazla kişi arasında geçebileceğinden dolayı yolsuzluğu
akla getiren ya da dolaylı-dolaysız menfaat sağlayan kişinin yetkili olması gerekmektedir. Salt kamu kurumunda çalışan kişiler olarak düşünmemek gerekir
yetkili kişileri. Örneğin kamu yararına çalışan bir dernek ya da kooperatif
yöneticilerinin de yolsuzluk kavramında ortaya çıkan yetkili kişi olabilmektedirler. Yetki unsurundan sonra yetki veren kurallar da yolsuzluk unsurları arasında yer almaktadır. Ülkemizde normlar hiyerarşisi şeklinde karşımıza çıkan
hiyerarşik mevzuat şeklinde her tüzel ya da gerçek kişilere veya kamu kurumu yetkililerine bazı yetkiler vermiştir. Yetki verilen bu kişilerin bağlı olduğu
tüm kurallar yazılı, sözlü yada örfi kurallarda yer almaktadır. Bu yetki veren
kurallara uymayan kişiler kendi menfaatleri dışına çıktıklarında yolsuzlukla
itham edilmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Diğer bir yolsuzluk unsuru ise kuralların kişi veya gruplar tarafından ihlal edilmesidir. Normlar hiyerarşisindeki
tüm kurallar yetki verilen kişilerin uyması için vardır. Yetki verilen kişiler bu
yetki kurallarına riayet etmezlerse yolsuzluk çeşitlerinden biri ile karşı karşıya
gelebilmektedirler. Son yolsuzluk unsuru ise çıkar unsurudur. Diğer bir adı
ile menfaat unsurudur. Yukarıda sayılan yetkili kişilerin yetki verilen kurallar
çerçevesinde davranmayıp, doğru davranmayış biçimine de menfaat kılıfını
giydirirlerse yolsuzluk olgusu bu kişileri sarmış demektir. Bu farklı yolsuz194
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luk unsurları tek tek olabileceği gibi tüm unsurlar da bir arada olabilmektedir
(Tarhan ve diğerleri, 2006).
3. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YOLSUZLUK
Toplumda insan üzerindeki en büyük baskı unsurlarından biri olan yolsuzluk kavramı tarihsel bir geçmişe her daim sahiptir. Ulusumuz açısından
baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamaya yüz tutan ve
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döneminde önü alınamaz hale gelen yolsuzluk olgusu her daim problem olmuştur. Bir ulusun yolsuzluk algısını anlayabilmek adına muhakkak o ülke tarihine bir göz atmak gerekmektedir.
Günümüz şartlarında yer alan yolsuzluk olgusunun tam anlamıyla kavranabilmesi adına sorunsalın kaynağına, tarihine bakmak gerekmektedir. Osmanlı
Devleti’nin çöküş dönemine kadar olan döneminde güçlü bir merkeziyetçi ve
yerel yapıya sahip bir ülke olduğundan dolayı yolsuzluk yok denecek kadar
azdır. Ekonomi ve mali alandaki yozlaşmaya Osmanlı toplumunda insanların
tahammülü yok denecek kadar azdır.
Yolsuzluk büyük İmparatorluğun çöküşünde çok önemli bir durum haline
gelmiştir. Özellikle ceza yaptırımına bağlanan rüşvet suçu o dönemde en büyük yolsuzluk çeşidi idi. Yolsuzluk ile birlikte idari sistemi çökmeye başlayan
koca çınarın mali sistemi de yok olmaya başlaması zaman almamıştır. Özelikle toprak edinme imkanları, iltizam usulünün yozlaşmaya başlaması, yeni
iş sahalarında memurların nüfuzunun suistimali sonucunda yolsuzluk İmparatorluklarda sıkıntı oluşturmaya başlamıştır (Aydın ve Yılmazer, 2010).
Tarihin tozlu sayfalarına bakıldığı zaman Osmanlı İmparatorluğuna rüşveti
(dolayısıyla yolsuzluğu) ilk defa tanıştıran kişinin Şemsi Paşa olduğu ortaya
çıkacaktır. Bu bilgiye ünlü bir tarihçi olan Peçevi’nin bir başka tarihçi olan
Ali’den aktardığı bilgilerden ulaşılabilmektedir. İsfendiyaroğlu Şemsi Paşa,
16’ncı yüzyılın sonlarında III’ncü Murat padişah olunca, soyunun geldiği Kızılahmetli ailesinin öcünü almak için padişaha rüşveti (dolayısıyla yolsuzluğu) bir şekilde kabul ettirerek Osmanlı İmparatorluğu kılcallarına da yolsuzluğu bulaştırmış olmaktadır (Aydın ve Yılmazer, 2010).
Osmanlı Devleti son çöküş döneminde, ekonomik gücü bir şekilde yetkisini elinde bulunduran azınlıkların ekonomik menfaatleri yüzü suyu hürmetine çeşitli yolsuzluk yollarına başvurmaları çok da şaşırtıcı olmamaktadır.
Azınlıkların yozluluk olgusunu Osmanlı Devletine bulaştırmada bir behis
görmemelerinin altında yatan ulvi sebep ise, hem sosyal hem de siyasi anTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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lamda hak ettiklerini düşündükleri menfaati alamadıklarından ibarettir. Çünkü
azınlıklardan oluşan Osmanlı Dönemi bankerleri her ne kadar ekonomik ve
mali olarak çok güçlü olsalar da siyasi ve sosyal manada muhakkak suretle
toplum içinde ikinci sınıf vatandaş olarak görülmelerinden ibarettir (Aydın ve
Yılmazer, 2010).
Osmanlı Devletinden yeni Türkiye Cumhuriyetine geçen mirasın övünç
ve onur duyacağımız yanları olabildiği gibi, kabul etmek gerekir ki; tarihçiler, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hızlandıran en büyük sebeplerden
biri olan “rüşvet”in de bulunduğunu vurgulamakta ve bu kötü miras da yeni
Cumhuriyete devrolunmaktadır. Tanzimatın ilanından sonra padişah ve yüksek rütbeli memurlar başta olmak üzere, kamu yönetiminde etkin ve yetkin
olan kişilerin rüşvet almamak üzere kutsal kitap olan Kuran’a el bastığı bilinmektedir. Rüşvetin yaygın olduğu o dönem Osmanlısı’nda rüşvet özellikle
memur atamalarında son derece yaygın olduğu gözlenmektedir (Tarhan ve
diğerleri, 2006).
Yukarıda Osmanlı döneminde yaşanan yolsuzlukları o dönemin Avrupa ve
Ortadoğusu’nda da görmek mümkündür. Özellikle büyük ihale olaylarında dönemin Avrupa’sında keskin yolsuzluk örneklerine rastlanmaktadır. Yolsuzluk
olgusu tarih sayfalarında toplumun etik değerlerinin içerisine yerleştirilen bir
dinamit gibi infilak etmiş, toplumları ekonomik, mali, sosyal ve toplumsal dejenereye itmiştir. O dönemden günümüze kanımızca değişen de bir durum yoktur.
Son yüzyılda yaşanan uluslar üstü yolsuzluk günümüzde de izleri ve devamı hala devam etmektedir. Uluslar arası şirketler büyük paralar kazanmak,
büyük menfaatler elde edebilmek adına yetkili kişi ve kurullara çok fazla rüşvet
vermeye yeltenerek yolsuzluğa sebebiyet verebilmektedirler. Aynı zamanda bu
yolsuzluk harcamalarını da günümüz ifadesiyle pişkinlik manasına gelebilecek
şekilde gider olarak muhasebe kayıtlarına geçirebilmektedirler. Gider olarak
gösterilen bu yolsuzluk harcamaları giderlerin fazlalaştırılması suretiyle vergi
gelirlerini de aşındırmaktadır. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 19941999 yılları arasında yaşanan beş yıllık dönemde yapılan uluslar arası ihalelerde
234 çok uluslu şirket bu ihalelerin uhdelerinde kalabilmesi adına 145 milyar
dolar rüşvet, yolsuzluk, harcaması yapmışlardır. Bu verilerin günümüze de yansıdığı düşünüldüğünde yolsuzluk olgusu rüşvet suçu üzerinden tüm toplumların
pozitif dışsallığını olumsuz yönde etkilemektedirler (Aydın ve Yılmazer, 2010).
Yukarıda da bahsedildiği üzere Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döneminde başlayan ve yıkılma anına kadar da peşini bırakmayan rüşvet olgusu
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(yolsuzluk olgusu) kurumsallaşan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne de bu alışkanlığı bırakmadığını düşünmek izahtan varestedir. Bu kötü mirasın genç bir
devlete devrolunmasının en büyük nedenleri arasında, toplumun tüm değer
yargıları ile birlikte bu mirası devralınmasından kaynaklanmaktadır. Mezkur
azınlık topluluğun aynı zamanda yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
düşünüldüğünde alışkanlıkların da çabuk unutulmayacağı göz önünde bulundurulduğunda yolsuzluk olgusunun da yeni çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nde
devam ettiği ortaya çıkmaktadır (Aydın ve Yılmazer, 2010).
Yolsuzluk yeni kurulan yavru cumhuriyette farklı bir hüviyete bürünmüş,
daha çok resmi ideoloji-bürokrasi-iş dünyası arasındaki organik bağların kuvvetlenmesine sebebiyet vermiş ve sermaye sınıfının daha da güçlenmesinin
yolu açılmıştır. Bu şekilde sermaye sınıfının daha da güçlenmesi ile birlikte
sermayenin doyumsuzluğu kavramı kendisini yolsuzluk kisvesi içerisinde vücut bulmuştur (Aydın ve Yılmazer, 2010)
4. YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ
Yolsuzluk sınıflandırması yapılması gereken bir olgu mu tartışılırken yapılan bir sınıflandırmaya göre yolsuzluk türleri karşılık esasına yani kişiler
arasında menfaat transferi yana karşılıklı çıkar trampasına dayanmaktadır. Bu
sınıflandırma biçimine göre ancak ortada bir yetki olması gerekmektedir. Yetki olmadığı takdirde kullanılamayan yetki de yetkisiz olunacağından dolayı
yolsuzluktan (diğer suç unsurları mahfuz kalmak şartıyla) bahsetmek uygun
olmayacaktır. Yukarıdaki görüş çerçevesinde yolsuzluğu derlersek 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununda (TCK) karşımıza yolsuzluk=rüşvet olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak TCK’da sayılan diğer görev ve yetki suçları arasında sayılan görevi kötüye kullanma, zimmet, irtikap gibi suçlar ile birlikte TCK’da
sayılmayan nüfuzun suistimali ve kayırmacılık suçları da yolsuzluk türleri
arasında sayılabilmektedir. Bu sınıflandırmaya göre yolsuzluk türlerinden bazıları ceza kanunlarında, bir kısmı özel kanunlarında suç tanımlamasına girerken cezaları da buralarda yer almaktadır. Bazı yolsuzluk türleri de maalesef
etik olarak suç olarak sayılsa da suçun kanuniliği ilkesi gereği kanunsuz suç
olmaz kavramından yola çıkarak suç sayılmamaktadır.
Yukarıda anlatılanları tasnif etmek gerekirse;
a) Doğrudan Ceza Yaptırımına Bağlanmış Yolsuzluk Eylemleri
b) Dolayısıyla Ceza Yaptırımına Bağlanan veya Suç Sayılmayan Yolsuzluk Eylemleri
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Şeklinde yolsuzluk kavramını anlatabilmekteyiz (Tarhan ve diğerleri, 2006).
Doğrudan ceza yaptırımına bağlanmış yolsuzluk eylemleri sınıflandırması diğerine nazaran daha çabuk anlaşılabilmektedir. Çünkü suçların kanuniliği ilkesi gereği doğrudan ceza yaptırımına bağlanmış suçlar (yolsuzluklar)
kanunda kendisine yer bulabilmiştir. Ulusal mevzuatımıza baktığımız zaman
bazı suçlar TCK’da yer almaktayken, bazı suçlar da (örneğin vergi kaçakçılığı
suçu ve yaptırımı 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer almıştır) yaptırımı da
özel kanunlarında vücut bulmuştur. Diğer ayrım olan dolayısıyla ceza yaptırımına bağlanan yolsuzluk eylemlerinde ise kullanılan yetkinin direkt olarak bir
çıkara sebebiyet vermemesi ancak sonucunda dolaylı da olsa kişiye bir menfaat sağlaması örnek olarak verilebilmektedir. Kayırmacılık yolsuzluk çeşidi bu
uygulamaya örnek verilebilir. Kayırmacılık suçunda, kişiye direkt bir katkısı
olmazken sonrasında örneğin işe girebilen kişi kayırmacılık suçunu işleyen kişiye bir menfaat sağlayabilmektedir. Bir nevi nüfuzun suistimali yeni TCK’da
görevi kötüye kullanma suçu işlenmiş olacaktır. Diğer ayrımda yer alan ve
suç sayılmayan yolsuzluk türünde suç olarak da kabahat olarak da kanunlarda
vücut bulmayan ancak etik olarak yolsuzluk türüne girebilecek eylemlerdir.
Doğrudan ceza yaptırımına bağlanan yolsuzluk çeşitleri, rüşvet, irtikap,
zimmet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma suçu ve insider trading suçu olarak sıralayabilmekteyiz. Dolayısıyla ceza yaptırımına bağlı veya suç sayılmayan ceza
yolsuzluk çeşitleri ise rant kollama (monopol kollama, tarife kollama, lisans
kollama, kota kollama, teşvik kollama, sosyal yardım kollama) lobicilik, oy
ticareti ve kayırmacılık (akraba kayırmacılığı, eş-dost kayırmacılığı, siyasal
kayırmacılık) suçları sayılabilmektedir.
4.1. Doğrudan Ceza Yaptırımına Bağlanmış Yolsuzluk Eylemleri
4.1.1. Rüşvet Suçu
TCK’nın 252’nci maddesinde hüküm altına alınan rüşvet suçu, görevinin
ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar
vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat
sağlanması olayına verilen addır. Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya
yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de bu suçun faili olabilmektedir. Rüşvet suçunda suça teşebbüs yoktur. Rüşvet konusunda anlaşmaya
varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur (TCK 252/3).
198
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TCK’nın ilgili maddesinde bazı bentler halinde sayılan durumlar suçun failine
karşı cezanın arttırılması ya da azaltılması ile ilgili olan bir durumdur.
Kanuni tanımdan sıyrılarak literatüre giren rüşvet tanımlamalarına bakacak olursak, kamu görevlisi sayılan kişinin görevi dolayısıyla yasalarca verilmesi uygun görülmeyen, gerek duyulmayan para, mal veya bir menfaat temin
etmesi veya para, mal veya bir menfaati taahhüt veya teminat olarak kabul
etmesidir (Aydın ve Yılmazer, 2010). Rüşvette para, mal, hediye gibi maddi
değeri olan metalar açıkça verilebildiği gibi, dolaylı yollarla da memurlara bu
çıkar sağlanabilmektedir. Örneğin, üst düzey bir yöneticinin malının, değerinden fazla paraya alınması, kira vermeden herhangi bir dairede oturması, tatil,
eğlence gibi menfaatlerin sağlanması rüşvet olarak sayılabilmektedir.
Trafik suçu işleyen kişiye suçuyla ilgili işlem yapılmaması karşılığında
veya hasta olmayan şahsa gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu verilmesi karşılığında çıkar elde edilmesi konusunda anlaşma üzerine para verilmesi de
rüşvet suçuna örnektir.
Rüşvet ve haraç arasında küçük nüans vardır. Rüşvette karşılıklı anlaşma
varken haraçta bir tehdit unsuru olabilmektedir. Örneğin bir kamu görevlisinin
görevi dolayısıyla yaptığı bir iş için dışarıdan bir kişinin işlerin çabuklaştırılması adına kamu görevlisine bir menfaat sağlaması rüşvet olurken, kamu görevlisinin normal rutin işlemleri yavaşlatacağı tehdidi ile karşısındaki kişiden
menfaat temin etmeye çalışması haraç olmaktadır (Aydın ve Yılmazer, 2010)
4.1.2. İrtikap Suçu
TCK’nın 250’nci maddesinde hüküm altına alınan irtikap suçu, görevinin
sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden
kamu görevlisinin fiili şeklinde tanımlanmıştır. Aynı zamanda görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla,
kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisinin fiili de irtikap suçuna girmektedir. Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere irtikap suçu icbar suretiyle
irtikap suçu işlenebilirken, ikna suretiyle irtikap suçu da işlenebilmektedir.
İrtikap aynı zamanda haraç, aktif yiyicilik ve aktif rüşvet olarak da anılmaktadır. İrtikap ile rüşvet arasındaki fark şudur; rüşvet suçunda kişiler arasında
(alan ve veren açısından) bir gizli sözleşme vardır ancak irtikap suçunda kamu
görevlisi yaptığı işin kanunlara aykırı olduğunu bilerek ve isteyerek karşı taraTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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fın güç durumda olmasından yararlanarak icbar veya ikna yoluyla bir menfaat
temin etmesi gerekmektedir (Aydın ve Yılmazer, 2010). Ancak çoğu kez irtikap
ve rüşvet arasındaki fark anlaşılamamaktadır. Bundan dolayı da soruşturmayı
yapan savcı ya da muhakkikin çok dikkatli davranması gerektiği açıktır.
4.1.3. Zimmet Suçu
TCK’nın 247’nci maddesinde hüküm altına alınan zimmet suçu, görevi
nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle
yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisinin fiili olarak tanımlanmaktadır. Zimmet suçunun ortaya çıkmaması adına hileli davranışların ortaya konulması (nitelikli zimmet suçu) suçun cezasını
yarı oranında arttırılmasına sebep olmaktadır (TCK 247/2). Mezkur maddenin
3’ncü bendinde kullanma zimmetinin tanımı ise şöyle yapılmıştır: malın geçici
bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi haline denmektedir.
İkinci bir tarafın olmadığı, salt kamu görevlisinin olduğu zimmet suçunda
normal zimmet suçu, nitelikli zimmet suçu (Zimmet fiilinin hileli bir şekilde
yapılmasına ihtilas da denmektedir.) ve kullanma zimmet suçu olarak ayrımı söz konusudur. Üç ayrı çeşit zimmet suçunda da zimmet suçu oluşmakta
ancak yaptırım konusunda farklılıklar oluşmaktadır. Buradan da anlaşılacağı
üzere zimmet suçunun faili muhakkak suretle bir kamu görevlisi olmaktadır.
A İlköğretim Okulu maaş mutemedi olan bay İ’nin, ücretsiz izinli olan
bir memurun çalıştığına ilişkin bordro düzenleyip aldığı maaşı, ücretsiz izinli
gözüken memurla birlikte paylaşarak mal edinmesi; malmüdürlüğünde görev
yapan memur B’nin, dairesinin maaş mutemedi olup, dairede görev yapan
memurların ek ücret, fazla mesai, terfi farkları, aile ve çocuk yardımı tutarları ve seyahat kart bedellerini mal edinmesi; yine aynı memurun, bu suçuna
ilaveten, raporlu, ücretsiz izinli olmaları nedeniyle mesaiye kalmayan görevli
memurları mesaiye kalmış gibi gösterip hak sahibi olmayanlarla ilgili bordro
düzenlemek suretiyle bunların fazla mesai ücretlerini de mal edinmesi zimmet
suçuna örneklerdir.
4.1.4. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
Aklama suçu, geniş anlamda, suçlunun suçlarını gizleyebilmek ve suç gelirlerine yasal görüntü kazandırmak amacıyla, suçtan elde ettiği malvarlığı
değerlerinin niteliğini, kaynağını, yerini, durumunu, hareketini ve kime ait
olduğunu saklama ya da örtme fiillerini içermektedir. Aklama, yasadışı yollar200
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dan elde edilen kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiştirilmesi suretiyle yasal görüntü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması olarak
da tanımlanmaktadır.
Aklama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesinde “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” başlığı altında düzenlenmiş
olup madde metni aşağıdaki şekildedir:
“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (1)
Madde 282- (1) (Değişik: 26/6/2009 – 5918/5 md.) Alt sınırı altı ay veya
daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek
veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla,
çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek: 26/6/2009 – 5918/5 md.) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (1)
(3) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi
tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır.
(4) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
(5) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(6) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı
değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede
tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.” Şeklindedir.
5237 sayılı Kanun’un 282’nci maddenin birinci fıkra hükmüne göre, aklama suçunun işlenebilmesi için;
1- Alt sınırı altı ay ve üzeri hapis cezasını gerektiren bir suçun işlenmesi,
(Örneğin öncül suç olarak rüşvet suçunun işlenmesi)
2- İşlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerinin bulunması,
3- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerinin:
a-) Yurtdışına çıkarılması veya
b-) Bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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ği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutulması,
gerekmektedir.
Kara para aklamanın asıl amacı, kovuşturma ve soruşturma makamlarından
kanuna aykırı fillerin gizlenmesi içindir. Oluşturulan ve ekonomiye sokulan gelir
işlenen suçun kanıtlarından biri olarak kalmaktadır (Aydın ve Yılmazer, 2010).
4.1.5. Dolandırıcılık Suçu
Günümüz ekonomik ve sanayi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerde
ekonomik değerlere karşı işlenmiş bir suç olan dolandırıcılık suçu, TCK’nın
157’nci maddesinde, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişinin
faaliyeti olarak tanımlanabilmektedir. Akabinde TCK 158’nci maddesinde ise
tanımı verilen dolandırıcılığın farklı yöntemler kullanılarak yapılmasının nitelikli dolandırıcılık olarak addedileceği hüküm altına alınmıştır. Örneğin dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi nitelikli dolandırıcılık olarak belirtilmiş ve normal dolandırıcılık suçuna
nispeten daha ağır yaptırıma bağlanmıştır.
Kanuni tanımdan sıyrılarak literatüre giren dolandırıcılık tanımlamalarına
bakacak olursak; Aydın ve Yılmazer’e (2010) göre dolandırıcılık suçu, “bir
kişiyi aldatabilecek nitelikte hile ve desiseler yaparak hataya düşürüp onun
veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlayan
kişinin işlemiş olduğu suçtur.”
4.1.6. Görevi Kötüye Kullanma Suçu
TCK’nın 257’nci maddesinde hüküm altına alınan görevi kötüye kullanma
suçu, TCK’da ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisinin
faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Ayrıca mezkur maddenin müteakip bendinde
TCK’da ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun
zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisinin faaliyeti de görevi kötüye kullanma suçu olarak hüküm altına alınmıştır.
Yolsuzluk çeşitlerinden en yaygın olanı olan görevi kötüye kullanma suçu,
kamu görevlilerinin makam ve mevkilerinden dolayı güç ve yetkilerini kamu
yararı aleyhine kullanmaları sonucunda, kamu hizmeti alacak kişileri zor du202
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ruma koyabilmektedir. Yine Aydın ve Yılmazer’e (2010) göre görevi kötüye
kullanma suçunun nedenleri arasında;
• Kamu görevlisinin davranış kurallarının kanunlarda açıkça belirlenmemiş olması,
• Kamu kurumunda hizmet standartlarının açık olarak belirlenmemiş
olması,
• Kamu hizmetlerini sunan birimin monopolcü bir yaklaşım sergilemesi,
• Hizmet alan kesimin hak arama bilincinin yeterince olgulaşmamış
olması,
• Denetimin yaygın olmaması ve cezaların caydırıcılığının etkin
olmaması şeklinde sayılabilmektedir.
4.1.7. İnsider Trading Suçu (İçeriden Öğrenenlerin Ticareti)
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 47’nci maddesinin A/1 bendine
göre, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya
açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek,
içerden öğrenenlerin ticareti olarak tanımlanmaktadır. Özellikle sermaye piyasası işlemlerinde görülen bu yolsuzluk çeşidinde sermaye piyasası spekülatörleri vasıtasıyla bu suç işlenebilmektedir. Spekülasyonun kaynağı Kurul/
Kurum içinde çalışanlardan olması şarttır.
4.2. Dolayısıyla Ceza Yaptırımına Bağlanmış veya Suç Sayılmayan
Yolsuzluk Eylemleri
4.2.1. Rant Kollama
Aydın ve Yılmazer’in (2010) çalışmasında Altan’a (2002) atıf yaparak
açıkladıkları rant kollama “çıkar veya baskı gruplarının Devlet tarafından
doğal olmayan yaratılmış bir ekonomik transferi elde etmek için giriştikleri
faaliyetler ve bu amaçla yapmış oldukları harcamalardır.”
Tekel, kota, tarife, ithalat lisansı, imtiyaz ve teşvikler biçiminde ortaya çıkan rant kollama faaliyetleri Devlet yetkililerince kollanan şirketlere yönelik
vergi, ihracat ve ithalat gibi ekonomik teşviklerin verilerek yapılabildiği ya da
direkt devlet yardımının şirketlere aktarılabildiği, kollanma faaliyetleri olarak
tanımlayabilmekteyiz.
Rant kollama faaliyetinden hemen önce rantın oluşturulması ve rantın daTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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ğıtılması aşaması vardır. Bir şekilde yasal düzenlemelerle oluşturulamayan
rantın sonrasında dağıtılmasından ve kayırma yapılacak olan şirketlerin kollanmasından da söz edememekteyiz. Aydın ve Yılmazer’e (2010) göre başlıca rant kollama türleri; monopol, tarife, lisans, kota, teşvik ve sosyal yardım
kollamalarıdır.
4.2.2 Lobicilik
Lobicilik, çıkar ve baskı gruplarının siyasi karar alma aşamasında, gücü
elinde bulunduran iktidar partilerini, muhalefet partilerini, kamu içerisinde
yer alan bürokratları etkileyerek, kendi çıkarları dolayısıyla yönlendirmeleridir. Lobicilik faaliyetleriyle, kamu sektöründe etkin ve verimli karar alma
süreci engellenmektedir. Lobicilik faaliyetleri; yerel ve merkezi seçimler aşamasında kişilerin gönül verdikleri kendi siyasal partilerine maddi ya da diğer
şekillerde yardımda bulunma, seçimlerden sonra milletvekillerini çeşitli şekillerde etkileyerek, mecliste kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmelerini sağlama, biçimlerinde ortaya çıkabilmektedir (Aydın ve Yılmazer, 2010,
Tarhan ve diğerleri, 2006).
4.2.3. Oy Ticareti
Oy ticareti, meclis aşamasında ortaya çıkan siyasi bozulma türüdür. Yasama faaliyetleri ile iştigal olan parlamentoda, siyasal kararların alınmasında,
siyasi partilerin, çıkarları için meclise sundukları kanun tasarı ve tekliflerini
karşılıklı olarak desteklemelerine “oy ticareti” denir. Bu durum karşılıklı oy
alışverişi anlamına gelmekte ve iktisat terminolojisinde yer alan “win-win”
teorisine de benzemektedir.
Oy ticaretinin, bazı durumlarda meclisin kararlarını çabuklaştırdığı iddia
edilse de çoğu zaman oy ticareti siyasal bozulmaya neden olabilmektedir.
Uygulamada, siyasal partilerin, genellikle, “ortak çıkarları” doğrultusunda
birbirlerini destekledikleri görülmektedir. Örneğin, milletvekili maaşlarının
yükseltilmesi, emekli ikramiyesinin artırılması, milletvekili emekliliğinin kolaylaştırılması gibi konularda milletvekillerinin daha kolay anlaştıkları görülmektedir (Aydın ve Yılmazer, 2010, Tarhan ve diğerleri, 2006).
Oy ticareti aslında Anayasa Hukuku kuralları arasında yer alan “serinleme süresi” kavramına da ters bir durum oluşturmaktadır. Parlamentoda görev yapan milletvekillerinin Anayasa yapım sürecinde daha etkin ve verimli
düşünmelerini sağlamak, diğer milletvekillerinden ve parti yöneticilerinden
204
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etkilenmemek adına getirilen serileme süresi bir nevi yolsuzluk çeşidi olan oy
ticaretinin azaltılması için gerekli bir uygulamadır.
4.2.4. Kayırmacılık
Kayırmacılık, kamuda görülen hizmetleri yerine getiren kamu görevlisinin,
yakınlarını haksız yere ve mevzuata aykırı olarak kayırması, arka çıkmasıdır.
Türkçe’de kullanılan “iltimas” kavramı da kayırmacılık ile eş anlamlıdır. Halk
dilinde kullanılan “torpil” kavramı da iltimas ve kayırmacılık kavramlarına
karşılık gelmektedir (Aydın ve Yılmazer, 2010, Tarhan ve diğerleri, 2006).
Akraba kayırmacılığı (nepotizm), eş-dost kayırmacılığı (kronizm), siyasal
kayırmacılık (partizanlık) ve hizmet kayırmacılığı olarak çeşitleri vardır. Akraba ve eş-dost kayırmacılığında kişinin liyakati haricinde devreye kamuda
çalışan kişinin yakınlık derecesi göz önünde bulundurulmakta ve kamu görevine alınacak kişilerde akraba ya da eş-dost olması öncelik sağlamaktadır. Siyasi kayırmacılık yolsuzluğunda ise meşhur kullanımı ile “futbol takımı tutar
gibi siyasal parti tutmak” deyiminden hareketle siyasal yakınlığı olan kişilere
iltimas geçilmesi anlamına gelmektedir. Siyasal partilerin özellikle hükümette
olan partilerin diğer seçimlere yatırım yapması adına oy aldıkları yada potansiyel oy alabilecekleri bölgelere daha çok hizmet götürmeleri olarak açıklanan
hizmet kayırmacılığında bölge ya da yerel insanlar gereğinden fazla hizmet
almak suretiyle bu yolsuzluk çeşidi işlenmiş olmaktadır.
5. YOLSUZLUĞUN ETKİLERİ VE YOLSUZLUĞA ETKİ
EDEN FAKTÖRLER
Yolsuzluk kanunlara engel bir eylemdir. Yolsuzluğun yol açtığı dejenerasyon kamu yönetiminde bozulmaya kokuşmaya sebebiyet verirse yönetimin
meşruiyeti ortadan kalkmakta, yönetim ve iletişim noktasının ortak paydası
olan yönetişim zarar görmektedir. Bu şekilde kamu yönetiminde meydana gelen meşruiyet sorunsalı yolsuzluğun bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kamu ve özel sektörde yolsuzluk olgusu yaygınlaşırsa kamu yönetimi görevini etkin ve verimli biçimde yerine getiremez. Yolsuzluk sonucunda kokuşmaya başlayan kamu yönetimi oligarşik bürokrasi ile birlikte ekonomik ve
iktisadi kalkınma da ülkeler açısından düşük seviyelerde kalacaktır. Ayrıca
yolsuzluğa bulaşmayıp etik davranışları ilke edinen ve kamu yönetiminde de
yetkili kişiler arasında sayılan kamu görevlilerinin de bu yolsuzluk sarmalı
çerçevesinde bu girdabın içinde kaybolacağı kesin bir bilgidir.
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Yolsuzluğun etkilerine bakıldığı zaman bazı kavramlarla ilişkisi olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlardan en önemlisi kamu kurumları ve çalışanlarının yolsuzlukla olan ilişkileridir. Yolsuzluğun esas baş gösterdiği yerler arasında kamu kurumları vardır. Kamu kurumlarında yolsuzluğun yaygın
olmasının başlıca nedenleri arasında, ücretlerin yetersiz oluşu, tatmin edici
olmayan emeklilik ödemeleri, sosyal hak ve ödevlerin yetersizliği, kamu çalışanları üzerinde etkin olmayan iç ve dış denetim gibi olgular yer almaktadır.
Ayrıca kamu çalışanları üzerinde yetersiz olan hukuki yaptırımlar (para ve hapis cezalarının miktarı, idari yaptırımlar gibi nedenler) ekonomideki sapmalar
ve fırsatlar (yoğun devlet müdahalesi, yüksek vergi oranları ve şeffaf olmayan
mevzuat ile kamu hizmet üretimindeki yetersizlikler) ile diğer faktörler olan
kültürel belirleyiciler, etnik ayrımcılık gibi durumlar yolsuzluğu tetiklemektedir. Diğer kavramlardan birisi de yolsuzluk ve ekonominin birlikte değerlendirilmesidir. Yolsuzluk olan bir toplumda ekonominin dengeleri değişmekte
ve ekonomik kalkınmışlık düzeyi olumsuz etkilenmektedir. Yolsuzluk yaygın
olduğu ülkelerde ülke ekonomisine olumsuz etkisi çok fazladır. Öncelikle yolsuzluk olan ülkelerde ülke ekonomisinde mal ve hizmetler daha pahalı olmakta, artan fiyat düzeyi de enflasyona sebebiyet vermekte ve kişilerin alım gücü
negatif yönde etkilemektedir. O ülke ticareti de yolsuzluktan kötü etkilenmekte, ticaret olması gereken mecradan farklı yönlere yani yolsuzluğun rüşvetin
olduğu yöne doğru kaymaktadır. Mecrasından kayan ticaret ise ekonomiye
zarar vermekte ve haksız rekabete sebebiyet vermektedir. Yolsuzluğun ayrıca
yatırım ve tasarruf ile de yakından ilişkisi vardır. Kamu yatırımlarında özellikle ihaleler özelinde yapılan büyük yolsuzluklar ekonomik büyümeyi olumsuz
etkilemektedir. Örneğin kamu yatırımı projesinin karar alma sürecinde yatırımların yapılıp yapılmaması adına yatırımın getiri oranı dikkate alınmakta, karlılığı olan yatırımlara eğilim artmakta, ancak yolsuzluğun olduğu karar alma sürecinde bu karlılık hesaplanmamaktadır. Belirlenen proje yapılan
analizler çerçevesinde değerlendirilmemesi sonucunda yolsuzluk sonucunda
kendisi rant elde eden sermayedarlar ve ilgili kamu yöneticileri sayesinde yapılacak olan yatırımlar hedef tutturamamakta ve ilgili tasarruflar yerini rantçılığa bırakmaktadır. Yapılan akademik çalışmalar sonucunda yolsuzlukla kamu
harcamaları arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Yani yolsuzluğun olduğu ülke topluluklarında kamu harcamaları da fazla olmaktadır.
Yolsuzluğun politika üzerinde bazı maliyeleri de vardır. Bu maliyetleri
özetleyecek olursak, yolsuzluk sayesinde kişiler arasında hukukun kaynakla206
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rı arasında yer alan eşitlik ilkesi zedelenmektedir. Ayrıca kamu yönetiminde
saydamlığın ve hesap verebilirliğin olmadığı müddetçe yolsuzluk da artmış
olacaktır. Dolayısıyla saydamlık ile hesap verilebilirlik ve yolsuzluk arasında da politik ters bir bağ vardır. Yolsuzluk sayesinde cumhuriyetin temel niteliği olan demokrasin işlemesi de zorlaşmaktadır. Yolsuzluğu şiar edinmiş
topluluklarda popülist politikalar ortaya çıkmakta ve günübirlik politikalar
uygulanmaktadır. Günübirlik uygulanan politikalar ise ülke kamu yönetiminin etkisiz olmasına sebebiyet vermektedir (Tanzi, 1998). Yolsuzluk ve gelir dağılımı arasında da bir ilişki söz konusudur. Yolsuzluğun ülkelerde gelir
dağılımı adaletsiz olmaktadır. Gini katsayısı ile ölçülen gelir dağılımındaki
adalet gini katsayısının 1’e yakın olduğu noktalarda yer almaktadır. Sermaye
ve servetin belirli kişi veya gruplarda toplanması yolsuzluğu arttırıcı etkilere
sebebiyet verebilmektedir. Yolsuzluk sayesinde sermaye ve servetin belirli kişilerde yoğunlaşması ise gelir dağılımında adaletsizlik oluşturmaktadır (Aydın
ve Yılmazer, 2010).
6. YOLSUZLUĞUN ÖLÇÜLMESİ VE ÜLKE
KARŞILAŞTIRMALARI
Yolsuzluk doğası gereği objektif bir ölçümlemeyi zora sokmaktadır. Soyut
bir kavram olan yolsuzluk düzeyleri adına en doğru sonuçlar Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafından verileri ortaya konulan
Yolsuzluk Algılama Endeksi (CPI) ile ortaya konmaktadır. Aydın’a göre bu
endeks herhangi bir ülkenin önde gelen işadamları ve siyasi analistleri gibi
insanların algılamaları üzerinden yapılan araştırmalara dayanarak hesaplanmaktadır. Çeşitli istatistik doğrulamasına tabi tutulan bu veriler sonucunda
hesaplanan bu yolsuzluk seviyesine ilişkin doğruya yakın sonuçlar alınabilmektedir (Aydın ve Yılmazer, 2010).
CPI uluslar arası arenada kabul görmüş bir endeks olmasından dolayı güvenilirliği en doğru yolsuzluk algılama aracıdır. Hesap verebilirlik, şeffaflık ve
etik değerler açısından kamu yönetiminde kaygı duyan insanların en birincil
güvenilir yolsuzluk ölçüm kaynağı olan CPI sayesinde uluslar arası yatırımcılar
hangi ülkede yolsuzluk algılaması daha çok ya da daha azı öğrenebilmektedir.
Böylelikle yatırımlarını daha etkin ve verimli biçimde kullanabilmektedirler.
Bir ülkenin CPI karnesindeki bir ilerleme, o ülkedeki yolsuzluk seviyesinin düştüğüne dair bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Yani 10 üzerinden
hesaplanan yolsuzluk indeksinde herhangi bir ülke 10 rakamına ne kadar yaTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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kınsa yolsuzlukla mücadelesi de bir o kadar kuvvetlidir demektir. 10’a yakın
yolsuzluk indeksinin var olduğu ülkelerde yolsuzluk olayı da aza yakındır.
Uluslar arası Şeffaflık Örgütü’nün yayımlamış olduğu 2011 yılı CPI karnesine göre, yolsuzluk indeksi en fazla olan 9,5 rakamı ile Yeni Zelanda olmuştur. 2010 yılında yine birinci olan Yeni Zelanda, 2009 yılında dünya genelinde
3’üncü ve 2008 yılında da 4’üncü olmuştur. Yeni Zelanda’nın yolsuzlukla mücadele anlamında savaşı tüm ülkeler açısından örnek alınması gereken erdemli bir davranış olarak algılanması gerekmektedir. Yeni Zelanda’dan sonra 2011
yılı CPI karnesine göre sırasıyla, Danimarka, Finlandiya ve İsveç gelmektedir.
Bu üç ülkenin yolsuzluk indeksi sırayla 2011 yılı için, 9.4, 9.4 ve 9.3’dür.
Ülkemiz 2011 yılı CPI karnesine göre yolsuzluk indeksi 4,2 rakamı ile
dünyada 61’inci sırada yer almıştır (182 ülke arasında). Yani Dünya ülkeleri
arasında 60 ülke yolsuzlukla mücadele anlamında Türkiye’den daha iyi konumdadır. Ülkemiz açısından 2010 ve 2009 yıllarında bu yolsuzluk indeksi
4,4 olarak belirlenirken 2008 yılında 4,6 olarak ortaya konmuştur. Ülkemizin
yolsuzluk indeksindeki dünya sıralaması 2010, 2009 ve 2008 yıllarında sırasıyla, 56, 56 ve 52’dir. Bu da gösteriyor ki ülkemiz 2008 yılından günümüze
kadar yolsuzlukla mücadele kapsamında günden güne başarısızlığı artmaktadır. 2011 yılı CPI karnesine göre yolsuzluk indeksi en az olan ülke 182’nci
sırada yer alan Somali’dir. Somali’nin yolsuzluk indeksi 10 üzerinden sadece
1’dir. Somali’de yolsuzlukla mücadele diğer 181 ülkeye nazaran daha düşük
olmuştur.
Yolsuzlukla mücadele açısından çok çeşitli uluslararası kuruluşlar mevcuttur. Özellikle ülkemizin de taraf olduğu bu kuruluşlar;
• İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesinde yer alan
Rüşvetle Mücadele Grubu Çalışma Grubu (WGB),
• Uluslar arası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen
Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ile
• Avrupa Konseyi içinde faaliyet gösteren Yolsuzluğa Karşı Devletler
Grubu (GRECO)’dur (Aydın ve Yılmazer, 2010).
Yolsuzlukla mücadele kapsamında uluslar arası örgütlerin çalışması günden düne daha da artması gerekmektedir. Yolsuzluk olgusunun kişiler üzerindeki algı düzeyi her zaman arttırılması gerektiği sonucu kesin bilgidir. Arttırılan algı düzeyi ile yolsuzlukla mücadele kapsamında ülkeler daha fazla yol
alacakları tabiidir.
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SONUÇ
Yolsuzlukla mücadele anlamında ilk alınması gereken koşul etik değerleri
sonuna kadar uhdesinde bulunduran hesap verebilir ve şeffaf kamu yöneticilerinin olmasıdır. Kamu yönetiminde etkin olan yöneticilerin (yerel ve merkezi)
iyi bir yönetişim göstermesi sonucunda yolsuzlukla mücadele de etkin bir yol
izlenebilecektir.
Kamu yönetiminde demokratik yönetimlerin unsurları arasında hesap verilebilirlik, şeffaflık ve etkinlik yolsuzlukla mücadele kapsamında ele alınması
gerekmektedir. Özellikle son yirmi yılda yaşamın daha etik hale getirebilmesi
ve daha onurlu bir yaşam adına yolsuzlukla mücadelede geri adım atılmaması
en önemli basamaklardandır. Yolsuzluk salt mali alanı değil, aynı zamanda
kamu düzenini de sonuna kadar etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Daha önceki dönemlerde sadece yolsuzluğun yaşandığı ülkeyi etkilediği düşünülen
etik dışı bu davranışlar aslında küresel ölçekte tüm toplumları etkilediği ortaya çıkmıştır. Bunun için yolsuzlukla mücadele anlamında uluslar arası güçlerin daha çok insiyatif alarak uluslar arası sözleşmelerde daha fazla yaptırım
içeren yozlulukla mücadele maddelerine yer verilmelidir (Başak, 2008).
Uluslar arası örgütlerin uluslar arası sözleşmelerle yolsuzlukla mücadeleye verdikleri katkılar son derece önemlidir. Çünkü yolsuzluk ulusların tek
başlarına önlem alabilecekleri etik dışı bir davranış olarak düşünülmemelidir.
Yolsuzlukla mücadele topyekun tüm ulusların birlikte ele alacakları ve birlikte
çözüm yolu bulacakları küresel bir sorunsaldır.
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TEVSİ YATIRIMLARDA “KAYITLI DEĞER” KAVRAMI
“RECORDED VALUE” IN ADDITIONAL INVESTMENTS
Fuat USTA
ÖZ
Bu çalışmada, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 32/A
maddesinde hükme bağlanan indirimli kurumlar vergisi müessesesi kapsamında, yatırımlardan elde ettiği kazancı ayrı olarak izlemesi mümkün olmayan işletmelerin indirimli vergi oranını uygulayacakları matrahın tespiti konusunda önem arz eden “kayıtlı değer” kavramının neleri çağrıştırdığı ve
nasıl anlaşılması gerektiği hususlarındaki görüşümüz paylaşılacaktır.
Anahtar Sözcükler: İndirimli Kurumlar Vergisi, Tevsi Yatırım, Vergi İndirimi, Kayıtlı Değer, 32/A
ABSTRACT
In this article, what it evokes and our opinion about “recorded value”,
which is a highly important term for calculation of reduced tax amount as an
incentive in terms of Article 32/A of The Turkish Corporate Tax Law Numbered 5520 when gains from an additional investment cannot be identified
separately is shared.
Keywords: Reduced Corporate Tax, Recorded Value, Carrying Amount,
Tax Cuts, Additional Investment, 32/A
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•
GİRİŞ
İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulaması üretim ve istihdamın artırılması, tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma ve geliştirme içeriği yüksek yatırımların özendirilmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması temel hedeflerine
ulaşmak amacıyla sağlanan teşvikler yelpazesinin bir ayağını oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, yatırımlardan elde edilen kazancı ayrı olarak izlemesi mümkün
olmayan işletmelerin toplam kazançlarının ne kadarına indirimli kurumlar vergisi
oranı uygulanacağının tespiti sırasında önem arz eden “kayıtlı değer” ifadesinin,
Vergi İdaresine ve konu hakkında görüş beyan eden diğer kişilere göre neyi ifade
ettiği hususlarına değinilecek ve kayıtlı değer teriminden anlaşılması gereken tutar, bedel veya miktar hakkındaki görüşümüz gerekçeleriyle paylaşılacaktır.
•
İLGİLİ MEVZUAT
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32/A maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine
başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Anılan maddenin (2) numaralı fıkrasında; yatırıma katkı tutarı, indirimli
kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla
yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını; yatırıma katkı oranı ise, yatırıma
katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oranı
ifade ettiği açıklamalarında bulunulmuştur.
Anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında, tevsi yatırımlarda kazancın ayrı
bir şekilde tespit edilememesi halinde indirimli oran uygulanacak kazancın,
yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil)
oranlanması suretiyle belirleneceği belirtilmiştir. Ardından bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değerlerinin, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınacağına hükmedilmiştir.
Anılan maddenin (9) numaralı fıkrasında ise, maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.
14/07/2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 10’uncu maddesinde uygulanacak yatırıma katkı oranları ve indirimli vergi oranları bölgeler ve yatırım büyüklüğü
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itibariyle verilmiştir.
28/07/2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin
Tebliğin 21 numaralı maddesinde de indirim vergi uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
19/06/2012 tarih ve  28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2009/15199 sayılı
Karara göre teşvikten yararlanacak sektörlerin genişletilmesi, bölge sayısının
artırılması ve teşvikten işletmeye geçmeden önce de yararlanılabilmesi gibi
hususlar da eklenerek teşvik sistemi revize edilmiştir.
2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ ise 20/06/2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 320’nci maddesinin birinci fıkrasında, amortisman süresinin kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlayacağı
belirtilmiştir.
•
KONUNUN ÖNEMİ
Vergi İdaresi “kayıtlı değer” kavramı hakkındaki görüşünü açık bir şekilde
beyan etmiş ve İdarenin görüşü istikrar kazanmış durumdadır. Dolayısıyla, sabit
kıymetlere ilişkin kayıtlı değer kavramının ilk bakışta irdelenmesine yer olamadığı değerlendirilebilir. Ancak, uygulamada kayıtlı değer ile anlatılmak istenilen
değerin ne olduğuna ilişkin mükellefler tarafından ileri sürülen karşıt bir görüş
olduğu tecrübe edilmekte ve yapılan vergi incelemeleri sonucu konuya ilişkin
getirilen eleştiriler dolayısıyla yargı mercilerine başvurulduğu anlaşılmaktadır.
Konu hakkında yargı mercileri tarafından verilen bazı kararlar ise “kayıtlı
değer” teriminin mümkün olan en iyi şekilde açıklanması gerektiği kanısını
uyandırmaktadır. Gerçekten de aynı mükellefin eş zamanlı yaptığı kurumlar
vergisi ve geçici vergiye ilişkin konu hakkındaki itirazlarının iki farklı mahkemede ele alınması sonucu bir mahkemenin mükellef lehine, diğerinin
ise mükellef aleyhine karar vermiş olması “kayıtlı değer” kavramının vergilendirme açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
•
KAVRAMIN KULLANILDIĞI BAZI DÜZENLEMELER
Kayıtlı değer kavramını sınırlı sayıda da olsa çeşitli düzenlemelerde görmek mümkündür. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bu çalışma kapsamında
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ele almaya çalıştığımız kavramın vergi kanunlarında veya bu kanunlara ilişkin
alt düzenlemelerde yer alıyor olması daha sağlıklı karar verilmesi hususunda
yardımcı olacaktır. Çünkü aynı terime farklı iş kollarında veya değişik çevrelerde farklı anlamlar yüklenebildiği karşılaşılan bir durumdur. Bu bölümde farklı
düzenlemelere değinilecek olmakla birlikte bakış açısı anılan şekilde olacaktır.
•
İdarenin Kayıtlı Değer Hakkındaki Görüşü
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen özelgelerde özetle, toplam sabit kıymet tutarı olarak üretimde kullanılsın kullanılmasın tüm amortismana tabi sabit kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki
brüt tutarlarının dikkate alınacağı vurgulanmaktadır. (19/06/2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-62-259 sayılı özelge, 20/02/2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.06.16.01-125-[32/A-11/2]-240 sayılı özelge, 09/12/2011 tarih
ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-713 sayılı özelge ve 07/12/2011 tarih ve
B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-35-70 sayılı özelge) Dolayısıyla İdareye göre,
hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan (devam eden yatırımlara ait
tutarlar da dahil) sabit kıymetlerin kayıtlı değerlerinin, sabit kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt tutarları olduğu açıktır.
•
Harçlar Kanununda Kayıtlı Değer
Kayıtlı değer kavramı 492 sayılı Harçlar Kanununun 63’üncü maddesinde
kullanılmıştır maddeye göre ilgili Kanun kapsamında sözü edilen “kayıtlı değer” deyimi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre
belirlenen “vergi değerini” ifade ettiğine hükmedilmiştir.
11/08/1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinde vergi değerinin; arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca takdir olunan birim değerlere göre, binalar için ise, Maliye ve Bayındırlık ve
İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal
inşaat maliyetleri ile ilgili tüzüğe göre hesaplanan bedel olduğu belirtilmiştir.
Yukarıya alınan kanun hükümleri sadece gayrimenkullere ilişkindir. Hâlbuki indirimli kurumlar vergisi uygulaması gayrimenkullerle sınırlı değildir.
Anlaşılacağı üzere Harçlar Kanunu ve dolaylı olarak Emlak Vergisi Kanununda tanımlanan “kayıtlı değer” kavramı KVK 32/A maddesinde ifade edilmek
istenen kavramla örtüşmemektedir.
•
Bilgi Amaçlı Muhasebede Kayıtlı Değer (TMS)
Uluslararası Muhasebe Standartlarına ve Finansal Raporlama Standartlarına mümkün olduğu kadarıyla uygun olarak hazırlanan Türkiye Muha214
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sebe Standartlarının (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının
(TFRS) hedeflerinden biri işletme ilgililerine doğru, açık, anlaşılır ve güvenilir bilgi sağlamaktır. Diğer bir ifade ile vergi kanunlarına uygun şekilde tutulan ve yazında vergi amaçlı muhasebe olarak adlandırılandan farklı olarak
TMS ve TFRS’ler bilgi amaçlı muhasebeye hizmet etmektedir.
TMS ve TFRS’ler kullanımına sık rastlanan “Defter Değeri” kavramının;
bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarı ifade ettiği 31/12/2005 tarih ve
26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
Standardının (6) numaralı “Tanımlar” başlıklı paragrafında açıklanmıştır. İncelendiği kadarıyla kayıtlı değer terimi TMS ve TFRS’lerin tanımlar başlığı altında özel olarak ele alınmamıştır. Ancak stoklara ilişkin Uluslararası Muhasebe
Standartlarının orijinal İngilizce metinin 14, 33, 34, 36 ve 37 numaralı paragraflarında geçen “carriying amount” tamlaması 15/01/2005 tarih ve 25701 sayılı
Resmi Gazetede yayımlan TMS 2 Stoklar Standardının çevirisinde 14 numaralı
paragrafta “defter değeri”; 33, 34, 36 ve 37 numaralı paragraflarda ise “kayıtlı değer” olarak dikkate alınmıştır. Anlaşılacağı üzere çeviri sırasında defter
değeri ifadesi ile eş anlamlı olarak kayıtlı değer ifadesi kullanılmıştır. Ancak
bu terim çeviri sırasında uygun görüldüğü için kullanılmıştır ve “carriying
amount” ifadesinin TMS’lerde tanımlandığı anlamda defter değeri olduğu düşünülmektedir.( http://www.accountingtools.com/dictionary-carrying-amount)
Yapılan bu değerlendirmelerin konumuza ilişkin kısmı ise, TMS 2 Stoklar
Standardında kullanılan kayıtlı değer tamlamasının KVK’da ele alınan kayıtlı değer kavramını yansıtıp yansıtmayacağıdır. İngilizceden yapılan çeviri sırasında kullanılması uygun görülen ve bilgi amaçlı muhasebenin hangi
standartlar üzerine oturtulması gerektiğini düzenleyen TMS’lerde yer alan
bu terimin vergiye müteallik işlemler açısından bir geçerliliği olamayacağı,
yani vergi kanunlarında ve alt düzenlemeleri dışındaki veya vergilendirmeye
ilişkin olmayan bir alanda kullanılan bu terimin vergisel açıdan hüküm ifade
etmeyeceği değerlendirilmektedir.
•
Vergi Usul Kanununda Kayıtlı Değer
Kayıtlı değer tamlamasındaki “kayıtlı” sıfatıyla neyin kastedildiğini anlamak açısından kelimelerin anlamları bakımından otorite olan Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğüne başvurulmuştur. Alınan sonuçta “kayıtlı” sıfatının
“kayda geçirilmiş olan” anlamını taşıdığı ve örnek olarak “kayıtlı sermaye”
tamlamasının kullanıldığı görülmüştür. (http://www.tdk.gov.tr/index.php?opTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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tion=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5369f9c3476d19.58401667”guid=TDK.GTS.5369f9c3476d19.58401667) Verilen örnek oldukça yerindedir,
zira işletmelerin her dönem belirli bir kar veya zarar elde etmeleri sebebiyle
aslı itibariyle sermayeleri sürekli bir değişime tabi olmasına rağmen kayıtlı
sermaye tutarı değişmemekte; değiştirilmesi için özel usul öngörülmektedir.
“kayıtlı değeri” ifadesinin vergi mevzuatındaki yerinin ne olduğuna bakacak
olursak; yine Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünde “mukayyet” sıfatının
“kayıtlı” anlamına gediği ve kelimenin eskimiş bir Arapça sıfat olduğu belirtilmiştir. (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5369f9e9910660.90554009”guid=TDK.GTS.5369f9e9910660.90554009)
10/01/1961 tarihli Vergi Usul Kanununda (VUK) kanunun çıkarıldığı zaman diliminde gündemde olan kelimelerin kullanılmış olması doğaldır.
03/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliğinin “19.2.1 Tam Bölünme” başlıklı kısmının dördüncü paragrafında da; “Bölünen şirketin varlıkları, kayıtlı değer üzerinden devralan şirketlere aktarılacaktır. Vergi Usul Kanununun 265’inci maddesinde
bu değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında yer alan hesap değeri
olarak tanımlanmıştır.” şeklinde açıklama yapılarak kayıtlı değerin VUK’taki
mukayyet değer olduğu teyit edilmiştir.
VUK’un 265’inci maddesinde mukayyet değer, diğer bir ifade ile kayıtlı değer bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri
şeklinde açıklanmıştır. Mehmet Ali ÖZYER tarafından hazırlanan Açıklama
ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması başlıklı kitabın 474’üncü sayfasında “bir iktisadi kıymetin deftere kaydedilen ilk değeri mukayyet değer veya kayıtlı değerdir” açıklamalarına yer verilmiştir.
12/07/1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 241 Sıra No’lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğinin (5) numaralı örneğinde “kayıtlı değer” kavramı ilgili amortismanlara ilişkin kullanım aşağıdaki gibidir:
Y.Değ. Öncesi Kayıtlı Değer : 		
480.000.000.Y.Değ. Öncesi Birikmiş Amortismanlar :
(120.000.000.)Değ. Öncesi Net Bilanço Aktif Değeri :
360.000.000.Y.Değ. Sonrası Kayıtlı Değer : 		
720.000.000.Y.Değ. Sonrası Birikmiş Amortisman :
(180.000.000.)Y.Değ. Sonrası Net Bilanço Aktif Değeri : 		
540.000.000.216

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere VUK’ta kayıtlı değer, mukayyet değer olarak yerini bulmuş ve açıklama olarak hesap değeri tanımlaması yapılmıştır. Diğer taraftan kayıtlı değer ifadesinden ne anlaşılması gerektiği alt düzenlemelerde verilen örneklerle açık şekilde ortaya koyulmuştur.
•
Gelir Vergisi Kanununda Kayıtlı Değer
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 81’inci maddesinde, ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun
aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği düzenlenmiştir. Ancak burada
kullanılan kayıtlı değer ifadesini uygulamada gösteren bir örnek verilmemiştir.
•
Kurumlar Vergisi Kanununda Kayıtlı Değer
Kayıtlı değer tamlaması KVK’da sadece 32/A numaralı maddede kullanılmamıştır. Bu madde dışında madde (5)/1/e, madde 10/(2), madde 19/(3)/a ve
b ile geçici madde 5/(6)’da kayıtlı değer kavramı kullanılmıştır. Buna göre;
madde (5)/1/e’ de;
“…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.” ifadelerine,
Madde 10/(2)’de;
“Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri,
bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.” ifadelerine,
Madde 19/(3)/a ve b’de
“Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse değişimi hükmündedir:
a) Tam bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef
sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen …
b) Kısmî bölünme: … taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan
iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir
veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya
yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun
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uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir.” ifadelerine,
Geçici Madde 5/(6)’da
“Münfesih kurumdan devralınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için,
faydalı ömürleri dikkate alınarak münfesih kurumdaki kayıtlı değerleri üzerinden kalan süre için amortisman ayrılabilir.” ifadelerine,
yer verilmiştir.
Yukarıya alınan kanun maddelerinde “kayıtlı değer” kavramının anlaşılması açısından en açık kullanıldığı metin (5)/1/e numaralı maddedir. Çünkü
anılan maddede açıkça, kayıtlı değer ve birikmiş amortismanlar ayrı ayrı kullanılarak, taşınmazların devirden önceki kayıtlı değerinin yanında aynı anda
anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarının da ayrıca dikkate
alınacağı vurgulanmıştır.
03/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliğinin ilgili kısımlarında da kayıtlı değer kavramı örneklendirilmek suretiyle ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada ilgili terimin kullanıldığı tüm örneklere yer vermek yerine konu ile ilgili olan en açıklayıcı örnek
istifadeye sunulacaktır. Anılan Tebliğin “39.6.2. Amortisman Uygulamaları” başlıklı altındaki 5 numaralı örnekte;
“Amortismana tabi bir iktisadi kıymetin birleşen kurumdaki kayıtlı değerinin 10.000.- TL, faydalı ömrünün 5 yıl, birikmiş amortisman tutarının
4.000.- TL (Normal amortisman usulüne göre) ve birleşme işlemindeki rayiç
bedelinin 12.000.- TL olduğunun varsayılması halinde”
ifadelerine yer verilmiştir. Örnekten anlaşılacağı üzere kayıtlı değer, ilgili
hesapta bulunan tutarı ifade etmektedir, amortismanlar ise ayrıca dikkate alınmaktadır. Kayıtlı değer kavramının kullanılmasındaki maksat ise ilgili varlıkların rayiç bedelin veya piyasadaki gerçek değerinin değil ilgili hesapta
gösterilen tutarının dikkate alınacağının anlatılmasıdır. Devir, bölünme ve
birleşme işlemlerinde kullanılan kayıtlı değer kavramı da doğası gereği aynı
anlamı taşımakla birlikte, anılan işlemlerde aktif ve pasifteki tüm düzenleyici
hesapların da devredilmesi dolayısıyla tümünün toplam kayıtlı değerli göz
önünde bulundurulmaktadır.
•
Kayıtlı Değer Kavramının Genel Kullanımı
Bu başlık altında kayıtlı değer kavramının kullanımda nasıl algılandığını
ortaya koymak amacıyla iki örnek verilecektir.
•
Prof. Dr. Ercan Beyazıtlı tarafından hazırlanan Genel Muhasebe Problemleri isimli kitabın 2011 tarihli 14’üncü baskısının 524’üncü sayfasında
218
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“3. İşletme kayıtlı bedeli 140.000,00-TL olan makineyi 70.000,00-TL’si ve
KDV’si peşin ve kalanı da alınan bir sent karşılığında 180.000,00-TL’ye satmıştır. Satış anında makineye ait birikmiş amortisman tutarı 35.000,00-TL’dir.”
ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla, kayıtlı değer ve amortisman tutarları ayrı olarak algılanmaktadır
•
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından 25 Kasım 2011tarihinde yapılan
2011/2 dönem yeminli mali müşavirlik sınavı denetim, raporlama ve meslek
hukuku 1’inci sorusunun ilgili kısmı aşağıdaki gibidir;
“Tam tasdik sözleşmesi imzaladığınız (X) A.Ş.’de 2011 Şubat ayı içinde
yapılan 2010 yılı dönem sonu işlemlerinin denetimi sırasında;
a) Anılan Şirket 5.Ekim.2010 tarihinde kayıtlı değeri 400 000 TL, birikmiş
amortisman değeri 300 000 TL olan bir makineyi peşin bedelle 500 000 TL’ye
satılmıştır…
b) Aynı işletme 15.Kasım.2010 tarihinde ise, kayıtlı değeri 300 000 TL,
birikmiş amortisman değeri 200 000TL olan bir başka makineyi de peşin
bedelle …”
Sorunun yukarıya alınan kısmında da kayıtlı değer ve amortisman tutarları
birbirinden ayrı terimler olarak kullanılmış ve kayıtlı değerin amortisman düşülmeden önceki tutar olduğu dolaylı olarak ifade edilmiştir.
•
KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK
Usta AŞ. 8.000.000,00-TL tutarlı yatırım teşvik belgesi almıştır. 2015 hesap dönemlerinde yapıldığı varsayılan yatırıma, ilgili dönemlerdeki sabit duran varlıklara, bu duran varlıklara ilişkin amortismanlar ve dönem kazancına
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Açıklama

2015 (TL)

Safi Kurum Kazancı

6.000.000,00

Yapılan Yatırım Tutarı

4.000.000,00

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Toplamı (devam eden
yatırımlar dahil)

10.000.000,00

Toplamı Amortisman Tutarı

5.000.000,00

Yatırıma katkı oranı % 30, indirimli vergi oranı % 50 olup mükellef tarafından yapılan tevsi yatırıma ilişkin kazanç ayrı bir hesapta izlenememektedir.
Yatırım tutarının % 30’u dolaylı olarak Devlet tarafından finanse edilecektir.
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Usta AŞ. 2015 hesap dönemlerine ilişkin olarak aşağıdaki formülü kullanarak ödeyeceği vergi tutarlarını tabloda gösterildiği gibi hesaplamıştır.
Tevsi Yatırımlarda İndirimli KV
Matrahı

=

Safi Kazanç x

Tevsi Yatırım Tutarı
Toplam Sabit Kıymet (devam eden
yatırımlar dahil)
Amortisman
Hariç

Dönem
Yatırım Tutarı (A)

Amortisman
Dahil

4.000.000,00

4.000.000,00

Amortismana Tabi Sabit Kıymet Toplamı
(Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) (B)

5.000.000,00*

10.000.000,00

Teşvik Kapsamında Kazanca İlişkin Oran
C= (A/B)

0,8

0,4

6.000.000,00

6.000.000,00

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak
Kazanç E = (D*C)

4.800.000,00

2.400.000,00

Normal Oran Uygulanacak Kazanç
F= (D-E)

1.200.000,00

3.600.000,00

İndirimli Oran Üzerinden Hesaplanan Vergi
(E*0,10)

480.000,00

240.000,00

Normal Oran Üzerinden Hesaplanan Vergi
(F*0,20)

240.000,00

720.000,00

Toplam Hesaplanan Vergi

720.000,00

960.000,00

Safi Kazanç Tutarı

(D)

(* Sabit Kıymet – Amortisman = 10.000.000 – 5.000.000 = 5.000.000,00 TL dikkate almıştır)

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere Usta AŞ. ilgili hesap döneminde
yaptığı yatırım tutarları üzerinden amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin
amortismanlarını düşmeden dikkate alması ile düşerek dikkate alması arasında (960.000 – 720.000 = ) 240.000,00-TL vergi farkı doğmaktadır.
•
DEĞERLENDİRME
“Kayıtlı değer” kavramının belirli bir kullanım alanı içerisinde neleri çağrıştırabileceği yukarıda örneklendirilmeye çalışılmıştır. Farklı uzmanlık alanlarında belirli terimlere farklı anlamlar yüklenmesi sıkça karşılaşılabilen bir
durumdur. Örneğin, maddi duran varlıklar hem 16 no’lu Türkiye Muhasebe
220
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Standardına göre hem de VUK’a göre maliyet bedeliyle değerlenir. Ancak,
anılan iki düzenlemeye dikkatle bakıldığında maliyet bedelinin nelerden oluştuğu konusunda önemli farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır.
Bu noktadan hareketle bir terimin neyi ifade ettiğinin araştırılması sırasında ilk
olarak o terimin kullanıldığı çerçevenin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Konumuz
vergilendirmeye ilişkin işlemler olduğundan “kayıtlı değer” kavramının vergi
mevzuatındaki karşılığının kavranmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.
Yöneticiler, pay sahipleri, çalışanlar, devlet ve diğer işletme ilgililerinin
güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamaya çalışan bilgi amaçlı muhasebe (TMS)
kapsamında ve yapılan tercüme sırasında kullanılan bir terime, yine aynı
uzmanlık alanı çerçevesi içesinde yüklenen anlamın vergi kanunlarının uygulanması yönünden önem taşımayacağı değerlendirilmektedir. Vergi kanunları ve alt düzenlemelerinde kayıtlı değerin hesap değeri olduğu ve birikmiş
amortismanlar düşülmeden önceki tutar olarak dikkate alınması gerektiği
örnekler de verilmek suretiyle açıklanmıştır.
•
SONUÇ
İşletmeleri yatırım yapmaya teşvik eden indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında yararlanılacak olan vergi indiriminin tespiti bazı durumlarda özellik arz edebilmektedir. Yapılan tevsi yatırımdan elde edilen kazancın
diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan ayrı bir şekilde izlenemediği
yatırımlarda, indirimli vergi oranı uygulanacak olan matrahın belirlenmesi
açısından “kayıtlı değer” kavramının önemli bir konuma sahip olduğu ve uygulamacıların bu kavramı farklı şekillerde yorumlayabildiği anlaşılmaktadır.
Farklı uzmanlık alanlarında belirli terimlere farklı anlamlar yüklenebileceği
göz önünde bulundurulduğunda, “kayıtlı değer” kavramına da farklı anlamlar
atfedilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. Vergilendirmeye ilişkin
işlemler açısından, “kayıtlı değer” kavramının vergi mevzuatındaki karşılığının
araştırılmasının daha sağlıklı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.
İşletme ilgililerinin güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamayan bilgi amaçlı
muhasebe (TMS) kapsamında ve yapılan yabancı dilden çeviri sırasında kullanılan bir terime, yine aynı uzmanlık alanı çerçevesinde yüklenen anlamın vergi
kanunlarının uygulanmasında dikkate alınamayacağı değerlendirilmektedir.
Dolayısıyla, bu çalışmada yapılan atıflarla “kayıtlı değer” kavramı ile hesap değerinin ifade edildiği ve bu değerin birikmiş amortismanlar düşülmeden önceki tutar olarak dikkate alınması gerektiğinin, vergi kanunları ve
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alt düzenlemelerinde örnekler de verilmek suretiyle açıklandığı hususu temellendirilmiştir.
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ANONİM ŞİRKETLERDE EŞ ZAMANLI SERMAYE
AZALTIMI VE ARTIRIMI
Soner ALTAŞ*45
ÖZET
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisi karşılıksız kalan anonim şirketler tarafından başvurulacak yöntemlerden birisi, zarar tutarında sermayenin azaltılması işlemi ile
birlikte eş zamanlı olarak azaltılan miktarla aynı tutarda artırıma gidilmesidir.
Kanun, anonim şirket genel kurulunun sermayenin üçte biri ile yetinme ya da
sermayenin tamamlanmasına karar vermemesi halinde, şirketin kendiliğinden
sona ereceğini hükme bağlamaktadır. İşte bu çalışmada, sermayesi ile kanunî
yedek akçeler toplamının üçte ikisi karşılıksız kalan anonim şirketler tarafından başvurulabilecek eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı işlemi üzerinde
durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler : anonim şirket, sermaye, kanunî yedek akçe, zarar,
sermayenin tamamlanması, eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)146’nun
376 ncı maddesinin ikinci fıkrası, son yıllık bilânçoya göre, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılan anonim şirketlerde, genel kurulun derhal toplantıya çağrılmasını
ve sermayenin üçte biri ile yetinme ya da sermayenin tamamlanmasına karar
vermesini, aksi takdirde şirket kendiliğinden sona ereceğini öngörmektedir.
Anılan fıkranın gerekçesinde ise “son yıllık bilânçodan, zararlar sebebiyle
sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığı
anlaşıldığı takdirde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine genel kurul iki karardan birini alabilir, (1) sermayenin üçte biri ile yetinme, yani sermayenin
azaltılıp zararın bünye dışına atılması; (2) tamamlama. Bu iki karardan birini
almamışsa anonim şirket sona erer. Tamamlama ile, azaltılan sermaye kadar
veya ondan fazla sermaye artırımı yapılması veya bilânço açıklarının paysa*45 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
146 Çalışmamızda, 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.
Makale Geliş Tarihi:
10.06.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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hiplerinin tümünce veya bazı paysahipleri tarafından kapatılması ya da bazı
alacaklıların alacaklarını silmesi kastedilmektedir.” denilmiştir.
Dolayısıyla, sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisi karşılıksız kalan anonim şirketlerce başvurulacak yöntemlerden birisi, zarar tutarında sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak azaltılan
miktarla aynı tutarda artırıma gidilmesidir. İşte bu çalışmamızda; 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’na göre sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının
üçte ikisi karşılıksız kalan anonim şirketlerde eş zamanlı sermaye azaltımı ve
artırımı hususu ele alınmaktadır.
2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN AZALTILMASI
İLE EŞ ZAMANLI OLARAK SERMAYE ARTIRIMINA GİDİLMESİ
TTK’nın 376 ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Son yıllık bilânçoya göre,
sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul,
sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar
vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.” hükmüne yer verilmiştir.
Anılan hüküm, esasında 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu (ETK)’nun 324 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas
olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya
kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş
sayılır.” hükmünün tekrarıdır.
Ancak, TTK’nın m.376/f.2 hükmü, ETK m.324 hükmünden farklı olarak,
sermaye kayıplarında sadece sermayeyi değil, sermayenin yanında kanuni yedek akçeleri de hesaba katmaktadır. Ayrıca, ETK m.324’e göre üçte iki sermaye kaybı, borca batıklık şüphesi üzerine hazırlanan ara bilançodan tespit
edilirken, TTK’nın m.376/f.2 hükmüne göre üçte iki sermaye kaybı yıllık bilançodan tespit edilecektir. Sermaye kaybının tespitinde dikkate alınacak kanunî yedek akçeler TTK’nın 519 uncu maddesinde düzenlenen genel kanuni
yedek akçelerdir. Şirketin kendi paylarını iktisabında ayrılacak yedek akçeler
(TTK, m.520) ile esas sözleşme ve genel kurul kararı ile şirketin isteğiyle
ayrılan yedek akçeler (TTK, m.521 vd) sermaye kaybının tespitinde dikkate alınmaz. Gerek esas veya çıkarılmış sermaye gerekse kanuni yedek akçe
miktarı yönünden, sermaye kaybının tespit edildiği son yıllık bilanço tarihi
226

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

itibariyle ulaşılan rakamlar esas alınır. Sermaye kaybına ilişkin tedbirlerin uygulanması için, şirket aktifleri toplamından borçları çıkarıldıktan sonra kalan
öz sermayenin, sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte birinden
daha az olması gerekir(KAYAR, 2012:646).
Üçte iki sermaye kaybında, şirket esas sözleşmesinde yer alan, tescil ve
ilan edilmiş olan esas sermayesi ile son yıllık bilançoda yer alan kanuni yedek
akçelerin en az üçte ikisinin eksildiği, dolayısıyla şirketin tescil ve ilan edilen
sermaye yapısının gerçek mali durumuna uygun olmadığı ortaya çıkmıştır.
TTK, bu durumdaki şirkete, sermayeyi tamamlama veya kalan sermaye ile
yetinme kararı almaya zorlayarak ya göründüğü gibi olmasını ya da olduğu
gibi görünmesini emretmektedir(KAYAR, 2012:650). Dolayısıyla, son yıllık
bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının
üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, yönetim kurulunun çağrısı
üzerine toplanan genel kurul iki karardan birini alır:
(1) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, yani sermayenin azaltılıp zararın
bünye dışına atılması;
(2) Sermayenin tamamlanması.
Eğer genel kurul bu iki karardan birini almaz ise anonim şirket kendiliğinden
sona erer. TTK’nın genel kurulu bu seçenekler arasında tercih yapmaya zorlamasının sebebi, şirketin durumunu bir an önce açıklığa kavuşturmak düşüncesidir. Sermayenin tamamlanmasında kullanılacak yöntemlerden birisi zarar
tutarında sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak azaltılan
miktarla aynı tutarda artırıma gidilmesidir. Diğer bir deyişle, açık kadar sermaye azaltılması ile aynı anda önceki miktara tamamlayacak kadar sermaye artırımı yapılmasıdır. Bu durumda azaltma ve artırım aynı anda ve eksilen miktarda
2 . Dilerseniz, somut örnek üzerinden konuyu izah etmeye çalışalım.
olacaktır47

247 KAYAR, artırılan kısım nakit olarak ve tamamen ödeneceğinden, TTK’nın m.473/f.1 hükmü uyarınca,
esas sözleşmenin değiştirilmesinin gerekmeyeceği görüşündedir. Ancak, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin
81inci maddesinde, sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin
hükümleri içeren değişik esas sözleşme metni ile esas sözleşme değişikliği Bakanlık veya diğer resmi
kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısının ilgili
ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi şart koşulmaktadır.
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Örneğin; (DEF) Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin 2013 yılı bilançosuna
göre, şirketin aktif toplamından borçlarının düşülmesi sonrasında ulaşılan öz
sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Sermaye
Kanuni Yedek akçeler
Geçmiş Yıllar Zararı

500.000 TL
100.000 TL
400.000 TL
200.000 TL

TOPLAM

Şirketin pay sahiplerine ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir:
Pay Sahibi

Sahip Olduğu Payların
Tutarı

Sahip Olduğu Payların
Sermayeye Oranı (%)

A
B
C
D
E

100.000 TL
100.000 TL
100.000 TL
100.000 TL
100.000 TL

20
20
20
20
20

TOPLAM

500.000 TL

100

Şirket genel kurulu, bilanço zararını kapatmak amacıyla 500.000 TL olan
şirket sermayesinin 400.000 TL azaltılarak 100.000 TL’ye düşürülmesine ve
eş zamanlı olarak aynı miktarda (400.000 TL) sermaye artırımına gidilmesini
kararlaştırmıştır. Bu durumda, sermaye azaltımı ve artırımı sonrasında şirketin öz sermaye yapısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Sermaye
Kanuni Yedek
akçeler
Geçmiş Yıllar
Zararı
TOPLAM
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Sermaye
Azaltımı
Öncesi
500.000 TL

100.000 TL

Sermaye
Artırımı
Sonrası
500.000 TL

100.000 TL

100.000 TL

100.000 TL

400.000 TL

-

-

200.000 TL

200.000 TL

600.000 TL

Sermaye Azaltımı
Sonrası
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Pay sahiplerinin sahip oldukları pay bilgileri ise aşağıdaki gibi olacaktır:
a.1. Sermaye Azaltımı sonrasında sahip olunan pay bilgileri
Pay
Sahibi

Sahip Olduğu
Payların Tutarı

Sahip Olduğu Payların
Sermayeye Oranı (%)

A
B
C

20.000 TL
20.000 TL
20.000 TL

20
20
20

D
E

20.000 TL
20.000 TL

20
20

TOPLAM

100.000 TL

100

a.2. Eş zamanlı sermaye artırımı sonrasında sahip olunan pay bilgileri
Sahip Olduğu
Sahip Olduğu Payların
Pay Sahibi
Payların Tutarı
Sermayeye Oranı (%)
A
100.000 TL
20
B
100.000 TL
20
C

100.000 TL

20

D

100.000 TL

20

E

100.000 TL

20

TOPLAM

500.000TL

100

Görüldüğü üzere, genel kurul, eş zamanlı sermaye azaltımı ile artırımına
gittiğinde, zarar şirket bünyesi dışına atılmakta ve şirketin sermayesi zarar
öncesinde olduğu üzere 500.000 TL’ye getirilmektedir. Pay sahiplerinin sahip
oldukları payların itibari değerleri toplamı da pay sahibi başına 100.000 TL
olmakta ve sermayeye oranları (%20) korunmaktadır. Genel kurulun kalan
sermaye ile yetinmeye karar vermesi halinde ise, şirketin sermayesi 500.000
TL’den 100.000 TL’ye indirilmiş olur ve pay sahiplerinin sahip oldukları payların itibari değerleri toplamı 20.000 TL’ye düşmekle birlikte sermayeye oranları (%20) korunmuş olur.
3 )’ne göre, sermayenin tamamlanması,
Ticaret Sicili Yönetmeliği(TSY48
yani sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak azaltılan miktarla aynı ya da daha yüksek tutarda artırılmasına karar verilmesi halinde,
348 Çalışmamızda, 27/1/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği
için TSY kısaltması kullanılmıştır.
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4 (TSY, m.81):
aşağıdaki belgeler ticaret sicili müdürlüğüne verilir49
a) Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin
genel kurul kararının noter onaylı örneği.
b) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda
yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha
yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de
ödendiğine dair banka mektubu.
c) Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına
ilişkin hükümleri içeren değişik esas sözleşme metni.
ç) Esas sözleşme değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine
veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
d) Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
Sermayenin azaltılması ve artırılması eş zamanlı olarak tescil edilir. Yeniden yapılandırma amacıyla esas sermaye sıfıra indirilmiş ve tekrar artırılmışsa, eski payların tamamının iptal edildiği sicile tescil edilir (TSY, m.82).
Dikkat edileceği üzere, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 81inci maddesi, sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan
sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek
sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubunun ilgili ticaret sicili müdürlüğüne ibrazını şart koşmaktadır. Yönetmeliğin bu düzenlemesine ise TTK’nın 473üncü maddesinin
birinci fıkrasındaki “Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın
yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa,
genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar.” hükmünde geçen “bedelleri tamamen ödenecek” ifadesi kaynak teşkil
5 . Örneğimize dönecek olursak, bilanço zararını kapatmak amacıyetmektedir50
449 Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız
kaldığının anlaşılması üzerine genel kurul tarafından; sermayenin karşılıksız kalan kısmının azaltılarak,
azaltılan kısmın yerine geçmek üzere tamamı ödenerek ve eş zamanlı sermaye artırımı yoluyla sermayenin
tamamlanmasına karar verildiği takdirde de, bu belgeler ticaret sicili müdürlüğüne verilir (TSY, m.80/f.2.b).
550 TTK’nın 473üncü maddesi, ETK’nın 396ncı maddesinin tekrarıdır. Nitekim, ETK’nın 396ncı maddesinde
“Bir şirket, sermayesini azaltarak azaltılan kısmın yerine geçmek üzere tamamen ödenecek yeni hisse
senetleri çıkarmak niyetinde değilse umumi heyet, esas sermayenin itibari kıymetine dair esas mukavelenin
hükümlerinin değiştirilmesine karar verir; şu kadar ki; idare meclisinin talebi üzerine mahkemece tayin
edilecek üç bilirkişi tarafından verilecek müşterek bir raporla, esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket
alacaklılarının haklarını tamamen karşılıyacak miktarda aktifler mevcut olduğu tesbit edilmiş olmadıkça
böyle bir karar verilemez.” denilerek, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere yapılacak sermaye artırımında
payların bedellerinin tamamen ödenmesini şart koşmakta idi.
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la 500.000 TL olan şirket sermayesinin 400.000 TL azaltılarak 100.000 TL’ye
düşürülmesi ve eş zamanlı olarak 400.000 TL sermaye artırımına gidilmesi
halinde, artırılan 400.000 TL’nin nakden ve defaten banka hesabına yatırılmasını ve buna ilişkin banka dekontunun ibrazını şart koşmaktadır. TSY’ye göre,
daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde, örneğin 500.000 TL sermaye
artımına gidilmesi halinde ise, yine 400.000 TL’nin nakden ve defaten banka
hesabına yatırılmasını şart koşmakta, sadece aşan kısım olan 100.000 TL’nin
dörtte biri olan 25.000 TL’nin ödenmesine izin vermektedir. Bu durumda,
paysahiplerinin toplamda 425.000 TL’yi eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı işleminin tescilinden önce bankaya yatırmaları gerekmektedir.
Oysa, TTK, nakdî sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil eden
payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin sermaye artırımının tescilinden önce, gerisinin de tescili izleyen yirmidört ay içinde ödenmesine izin
vermektedir (TTK, m.459/f.3, m.344). TTK’nın m.473/f.1 hükmü dolayısıyla
Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde yer bulan bu düzenlemenin, sermaye artırımına
iştirak eden pay sahiplerini malî açıdan zor durumda bırakacağı, eş zamanlı
sermaye azatlımı ve artırımı işleminin cazibesini azaltacağı kanısındayız. Zira,
eş zamanlı sermaye azatlımı ve artırımı pay sahipleri açısından tek yol olmayıp, ihtiyarîdir. Çünkü, TTK, son yıllık bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye
ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının anlaşılması durumunda, genel kurulun sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, yani
sermayenin azaltılıp zararın bünye dışına atılması yönünde karar almasına da
imkan tanımaktadır. Yani, genel kurul eş zamanlı sermaye artırımına gitmek
yerine sadece sermayenin azaltılmasına da karar verebilir, ki bu pay sahiplerinin lehine olan bir durumdur. Aynı şeyi şirket alacaklıları açısından söylemek
ise mümkün değildir. Kalan sermaye ile yetinilmesine karar verilmesi, yani
sadece sermayenin azaltılması, şirketin özkaynaklarının azalması ve alacaklarının tehlikeye düşmesi anlamı taşır. Bu durumda, sermaye azaltımı ile eş anlı
olarak sermaye artırımına gidilmesi şirket alacaklılarının daha çok menfaatine
olan bir durumdur. Kaldı ki, pay sahipleri, taahhüt etmiş oldukları sermaye
payları ile sorumlu olduklarından, sermaye artırımında taahhüt edilen tutarın
ödenmemesi gibi bir durumun oluşması da mümkün değildir.
Ancak, TTK’nın m.473/f.1 hükmündeki “bedelleri tamamen ödenecek”
ibaresinin ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin mezkûr düzenlemesinin, alacaklıların menfaatine olan ve pay sahiplerinin iyi niyetli olarak tercih edecekleri
bu ikinci yöntemin kullanılmasında, adeta işi yokuşa koşmakta ve zımnî olaTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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rak mali durumu bozulan anonim şirketleri kalan sermaye ile yetinmeye zorlamakta olduğu kanısındayız. Bu nedenle, yapılacak bir yasa değişikliğinde
TTK’nın 473üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “bedelleri tamamen ödenecek” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının ya da “bedelleri 341inci
madde uyarınca ödenecek” şeklinde değiştirilmesinin, bu yasa değişikliği ile
beraber Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin anılan hükmünde değişikliğe gidilerek
eş zamanlı sermaye artırımlarında da artırılan sermayeyi temsil eden payların
itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin sermaye artırımının tescilinden
önce, gerisinin de tescili izleyen yirmidört ay içinde ödenmesine izin verilme6.
sinin düzenlemenin amacına daha uygun olacağı kanısındayız51
3. ÖZET VE SONUÇ
Anonim şirketin son yıllık bilânçosuna göre, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa,
genel kurulun derhal toplantıya çağrılması ve sermayenin üçte biri ile yetinme
ya da sermayenin tamamlanmasına karar vermesi gerekir. Eğer genel kurul bu
iki karardan birini almaz ise anonim şirket kendiliğinden sona erer. Sermayenin tamamlanması kapsamında başvurulacak yöntemlerden birisi ise, zarar
tutarında sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak azaltılan
miktarla aynı tutarda artırıma gidilmesidir.
651 Kanımızca, TTK’nın 473üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “bedelleri tamamen ödenecek” ibaresini
değiştirmeden, sadece Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek de bu sorunun çözülmesi
mümkündür. Aslında esas sorun, 473üncü maddenin birinci fıkrasındaki “bedelleri tamamen ödenecek”
ibaresinin yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Hatırlarsanız, TTK’nın 585. maddesinin 13 Ocak
2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde; “Şirket, kanuna uygun olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde,
kurucuların limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve
nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 588’inci maddenin birinci fıkrası saklıdır.” denilerek
nakden taahhüt edilen sermaye paylarının “hemen ve tamamen” ödenmesini şart koşulmuştu. 26/06/2012
tarihli ve 6335 sayılı Kanunla TTK’nın konuya ilişkin 585. maddesi; “Şirket kurucularının, kanuna uygun
olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce
onaylandığı şirket sözleşmesinde, limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Esas sermaye
pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenenmiş
payların devri hususlarında bu kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. 588inci
maddenin birinci fıkrası saklıdır.” şeklinde değiştirildi. Dolayısıyla, limited şirket sermayesinin tamamının
yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin
en az %25’i tescilden önce, kalan %75’i de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi mümkündür
(TTK, m.585, m.344/f.1). Dikkat edileceği üzere, 585inci maddenin ilk halinde “hemen ve tamamen”
ibaresi yer almakta idi ve soruna da bu ibare neden oluyordu. Değişiklik sonrasındaki metinde ise
anonim şirket hükümlerine yollamada bulunuldu, ancak maddenin ilk cümlesinde “sermayenin tamamını
ödemeyi” ibaresi yer aldı. Bununla birlikte, anılan ibare, taahhüt edilen sermaye tamamen ödenir şeklinde
yorumlanmadı. Kanımızca, 473üncü maddenin birinci fıkrasındaki “bedelleri tamamen ödenecek” ibaresi
de böyle yorumlanmalıdır. Yani, anılan ibareden, azaltılan kısım yerine çıkarılacak sermaye paylarının
bedellerinin iç kaynaklardan karşılanamayacağı, nakden karşılanacağı anlaşılmalı, hemen ödeneceği
şeklinde bir yoruma gidilmemelidir. Bu durumda, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 81inci maddesinin
değiştirilmesi yeterli olabilecektir.

232

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

Ancak, TTK’nın m.473/f.1 hükmündeki “bedelleri tamamen ödenecek” ibaresi ve Ticaret Sicili Yönetmeliği, sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş
zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise aşan
kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubunun ilgili ticaret sicili
müdürlüğüne ibrazını şart koşmaktadır. Bu düzenlemenin, sermaye artırımına
iştirak eden pay sahiplerini malî açıdan zor durumda bırakacağı, eş zamanlı
sermaye azaltımı ve artırımı işleminin cazibesini azaltacağı; kalan sermaye ile
yetinilmesi imkanı varken alacaklılar lehine pay sahiplerinin iyi niyetli olarak
tercih edecekleri bu yöntemin kullanılmasında caydırıcı bir etkiye sahip olduğu
ve zımnî olarak mali durumu bozulan anonim şirketleri adeta kalan sermaye ile
yetinmeye zorladığı düşünülmektedir. Bu nedenle, yapılacak bir yasa değişikliğinde TTK’nın 473üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “bedelleri tamamen
ödenecek” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının ya da “bedelleri 341inci
madde uyarınca ödenecek” şeklinde değiştirilmesinin, bu yasa değişikliği ile
beraber Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek eş zamanlı sermaye
artırımlarında da artırılan sermayeyi temsil eden payların itibarî değerlerinin en
az %25’inin sermaye artırımının tescilinden önce, gerisinin de tescili izleyen
yirmi dört ay içinde ödenmesine izin verilmesinin uygun olacağı kanısındayız.
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SERMAYESİ EN AZ İKİYÜZELLİ BİN TÜRK LİRASI
OLAN ANONİM ŞİRKETLERİN AVUKAT
BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
Mustafa YAVUZ
ÖZ
1136 sayılı Avukatlık Kanununda 2001 yılında yapılan ve 2008 yılında
yeniden düzenlenen hüküm ile anonim şirketlerin kuruluşunda arananasgari
sermaye miktarınınbeş katı(250.000-TL) veya daha fazla esas sermayeye sahip olan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurması zorunlu hale
getirilmiştir. Ayrıca bu kurala aykırı davranan anonim şirketlere Cumhuriyet
savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte
bulunan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilmesi
öngörülmüştür. Söz konusu uygulamayı savunanlar olduğu kadar eleştirenler
de bir hayli fazladır. İşte bu çalışmada, anonim şirketlerin avukat bulundurma
zorunluluğu bütün yönleriyle değerlendirilmiş, ayrıca konuya ilişkin sorunlar
ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, avukat bulundurma zorunluluğu, esas
sermaye, sözleşmeli avukat, brüt asgari ücret, idari para cezası.
1. GİRİŞ
Mevzuatımızda; niteliğine, faaliyet konusuna, esas sermaye tutarına, ortaklık yapısına ve benzeri özelliklere göre bazı anonim şirketler için özel yükümlülükler öngörülmüştür. Bu yükümlülüklerden biri de esas sermayesi en
az 250.000 TL olan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğudur.
2001 yılında getirilen ve yaklaşık 12,5 yıldır uygulamada olan bu yükümlülüğü savunanlar olduğu kadar eleştirenler de mevcuttur. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI’nın2014 yılı içerisindecevaplamış olduğu
bir soru önergesine göre6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun(T.C. Yasalar,
14.02.2011)(TTK) 332. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş
katı ve daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirket sayısı 43.676’dır.
Bu çalışmamızda, esas sermayesi 250.000 TL ve daha fazla olan anonim
şirketler için öngörülen avukat bulundurma zorunluluğu hakkında detaylı
açıklama yapılacak ve bu zorunluluğa ilişkin önerilere yer verilecektir.
Makale Geliş Tarihi:
06.05.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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2. AVUKATLIK KANUNUNDAKİ DÜZENLEME
1136 sayılı Avukatlık Kanununun(T.C. Yasalar, 07.04.1969)35. maddesinin
üçüncü fıkrasına 02.05.2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun ile eklenen hüküm
ile esas sermayesi belli bir limitin üzerinde olan anonim şirketler için avukat
bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu fıkra, 23.01.2008 tarihli ve
5728 sayılı Kanun(T.C. Yasalar, 08.02.2008)ile yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklik sonrası fıkranın mevcut hali; “Dava açmaya yeteneği olan
herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve
işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde
öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi
bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne
aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından
büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık
brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.”şeklindedir.
Getirilen düzenleme uyarınca, esas sermayesi Kanunda öngörülen tutarda veya üzerinde olan anonim şirketler, sözleşmeli bir avukat bulundurmak
zorundadır. Söz konusu hükümde özellikle“sözleşmeli bir avukat”tan bahsedilmiştir. Dolayısıyla anonim şirket bünyesinde İş Kanununa göre sigortalı
olarak çalışan avukatlar bu kapsama girmeyecektir.Avukatlık Kanununa ve
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun ve yazılı olarak sürekli avukatlık
hizmetleri sözleşmesinin düzenlenmesi halinde bu yükümlülük yerine getirilmiş olacaktır. Bahsi geçen sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak
hazırlanacak ve birer nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan
avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilecektir. Bu sözleşmeye istinaden
avukat tarafından serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve söz konusu makbuzların örnekleri, her yılın sonunda avukat tarafından bir liste ekinde kayıtlı
olduğu baro başkanlığına sunulacaktır (Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği (Türkiye Barolar Birliği, 2002) md. 73/A, 73/B)
2014 yılı Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesine (Türkiye Barolar Birliği, 2013)
göre anonim şirketler, yükümlülük gereğince bulundurdukları sözleşmeli avukatlara 2014 yılı içindeasgari 1.250 TL aylık ücret ödeyecektir. Bununla birlikte takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık
ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar
avukata ayrıca ödenecektir.
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Avukatlık Kanununun 35/III. maddesinde öngörülen yükümlülüğe ilişkin
kamuoyunda en çok tartışılan konuların başında mezkur yükümlülüğün kapsamı gelmektedir. Bu zorunluluk sadece davası bulunan anonim şirketleri mi
kapsamaktadır? Herhangi bir davası veya hukuki ihtilafı bulunmayan anonim
şirketler de avukat bulundurmak zorunda mıdır? Öncelikle belirtelim ki, Türkiye Barolar Birliğinin uygulaması davası olsun olmasın, ihtiyacı bulunsun
bulunmasın esas sermaye şartını sağlayan her anonim şirketin sözleşmeli
avukat bulundurmak zorunda olduğu yönündedir. Ancak öğretide bazı yazarlar (Kızılot, 23.09.2009) ilgili maddede herkesin dava açma ve davayı takip
etmede serbest olduğunun belirtildiği, ardından da “ancak” diye başlayan
cümlede avukat bulundurma zorunluluğundan bahsedildiği, fıkranın ilk iki
cümlesi birlikte değerlendirildiğinde herhangi bir davası bulunmayan anonim
şirketlerin söz konusu yükümlülüğe tabi olmadığını savunmaktadır.
Durum böyle olmakla birlikte, beşinci bölümde detaylı olarak açıklanacağı
üzere Anayasa Mahkemesinin K. 2011/110 sayılı Kararı ile konu açıklığa kavuşmuştur. Nitekim anılan Kararda, “İtiraz konusu fıkranın ikinci cümlesi ile
TTK’nın 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya
daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat
bulundurmak zorunda oldukları belirtilerek, esas sermayesi belli büyüklüğe
ulaşmış anonim şirketlerin, kurumsal varlıklarını bünyelerinde barındırdıkları farklı çıkarlar arasında adil bir denge kurarak devam ettirebilmeleri için
başlangıçtan itibaren yaptıkları her türlü işlemin daha sonra hukuki uyuşmazlığa yol açmayacak şekilde, sağlam bir hukuk temelinde yapılması ve bu şekilde kârlılık ve çağdaş işletmecilik esaslarına uygun olarak verimli biçimde
çalıştırılabilmeleri amaçlanmıştır. Başvuru kararında itiraz konusu kural ile
getirilen avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamının açık ve net olarak
belirlenmediği ileri sürülmekte ise de, itiraz konusu kuralın gerekçesinde yargı önüne giden uyuşmazlıkların büyük bir kısmının hukukî ilişki kurulurken
gerekli özenin gösterilmemesinden kaynaklandığı belirtildiğinden, yapılan
düzenleme ile anonim şirketlerin sadece taraf oldukları davalarda değil,
hukuki uyuşmazlık doğmadan önce de avukat bulundurarak, avukatın
hukuki yardımından yararlanmalarının amaçlandığı anlaşılmaktadır.”
denilmektedir. Belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı sonrasında artık esas sermaye şartını sağlayan anonim şirketlerin davası
olsun olmasın her durumda avukat bulundurmakla zorunda olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır.
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Öte yandan anonim şirketler, merkezlerinin bulunduğu yerdeki baroya kayıtlı bir avukat ile sözleşme yapmak zorunda olmayıp, şirket merkezi dışındaki başka bir baroya kayıtlı avukat ile de sözleşme yapabilir. Zira bir avukatın
kendi baro bölgesi dışında büro açması yasak olmakla birlikte, baro sınırları
dışında ücret karşılığı aylık çalışma yapması yasak kapsamında değildir.
3. AVUKAT BULUNDURMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN
ANONİM ŞİRKETLER
Avukatlık Kanununda 2001 yılında yapılan düzenleme ile (mülga) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun(T.C. Yasalar, 09.07.1956)(ETTK) 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi
bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda olduğu
hükme bağlanmıştı. ETTK’nın anılan maddesi uyarınca anonim şirketlerin asgari sermaye miktarı 50.000 TL idi. Buna göre mezkur miktarın beş katı olan
250.000 TL veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurması zorunluydu. Öncelikle 01.07.2012 tarihinde
yürürlüğe giren TTK göre uygulamanın nasıl olacağını değerlendirelim. Anılan
Kanunda anonim şirketlerin en az sermaye tutarı, 332. maddededüzenlenmiş
ve bu maddedeanonim şirketlerin esas sermayesinin 50.000 TL’den aşağı olamayacağı hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 6103 sayılı Kanunun(T.C. Yasalar,
14.02.2011)7. maddesinde; “Bu Kanunun ve Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesiyle, 6762 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan veya değiştirilen
maddelerine diğer mevzuat tarafından yapılmış bulunan yollamalar, Türk Ticaret Kanununda o maddeleri karşılayan hükümler varsa onlara yapılmış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu bağlamda, Avukatlık KanunundaETTK’nın
272. maddesine yapılmış olan atıf, TTK’nın 332. maddesine yapılmış sayılacak
ve söz konusu yükümlülük TTK’nın bahsi geçen hükmüne göre uygulanacaktır.
Hemen ifade edelim ki, bahsi geçen zorunluluk sadece esas sermayesi
250.000 TL ve daha fazla olan anonim şirketler için geçerli olup, sermayesi
bu limitin altında olan anonim şirketler ile sermayesi ne olursa olsun bütün
limited şirketler bu zorunluluğun kapsamı dışındadır. Diğer taraftan, avukat
bulundurma zorunluluğu; kuruluş aşamasında esas sermayesi 250.000 TL
ve üzeri olan anonim şirketlerde ticaret siciline tescil ile birlikte, söz konusu
meblağa veya daha üstüne sermaye artırımı ile ulaşan anonim şirketlerde ise
esas sözleşme değişikliğinin tescil edilmesiyle doğar.
238
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Bir diğer husus, kayıtlı sermaye sistemini belirlemiş olan anonim şirketlerde uygulamanın ne şekilde olacağıdır? Bilindiği üzere, TTK’da, halka açık
anonim şirketler dışında kalan diğer anonim şirketlerin de kayıtlı sermaye sistemini uygulayabilmesine imkan sağlanmıştır. Kayıtlı sermaye, sermayenin
artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermayedir
ve bu sistemde başlangıç sermayesi 100.000 TL’den aşağı olamaz. 1136 sayılı
Kanunda ise sadece esas sermayeden bahsedilmiş, kayıtlı sermaye sistemine
yer verilmemiştir. Zira anılan yükümlülüğün getirildiği 2001 yılında yürürlükte olan mevzuata göre sadece halka açık anonim şirketler kayıtlı sermaye
sistemini benimseyebiliyor, bunların dışındaki şirketler bu sistemi uygulayamıyordu. Kanaatimizce; Avukatlık Kanununda atıf yapılan ETTK’nın 272.
maddesinin karşılığı olan TTK’nın 332. maddesinde gösterilen kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketler de avukat bulundurmak zorundadır,
ancak bunlar için geçerli olan asgari sermaye tutarı 100.000 x 5 = 500.000’dir.
4. AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNA
AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI
Avukatlık Kanununun 35. maddesinde, sözleşmeli bir avukat bulundurmak
zorunluluğunu yerine getirmeyen anonim şirketlere Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan,
asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde, sermeyesi 250.000 TL’den fazla
olmasına rağmen sözleşmeli avukat tayin etmeyen anonim şirketler hakkında
idari para cezası uygulanacaktır. Örneğin; bir anonim şirketin mezkur yükümlülüğü yerine getirmediğinin Nisan 2014 tarihinde tespit edildiğini ve bu halin
Ocak 2013’ten bu tarafa 16 aydır devam ettiğini kabul edelim. 2014 yılı ilk 6
ay için 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 1.071 TL olarak tespit edilmiştir. Bu durumda anonim şirket,her ay için (1071 x 2)= 2142 TL. ve Ocak
2013-Nisan 2014 dönemini kapsayan 16 ay için ise toplam 2142x16=34.272
TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.
Söz konusu idari yaptırım, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında
değil, şirket tüzel kişiliği hakkında uygulanacaktır. Ancak yönetim kurulu üyeleri, kanundan doğan bu yükümlülüğü kusurlarıyla ihlal etmeleri halinde vermiş
oldukları zarardan dolayı hem şirkete hem de pay sahiplerine karşı sorumlu olduklarından dolayı haklarında hukuki sorumluluk (tazminat)davası açılabilecektir.
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Yeri gelmişken belirtelim ki, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 73/C maddesinde; Avukatlık Kanununun 35/III. maddesine aykırı
davranan anonim şirketlerin, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip
edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulacağı, baro başkanlığının bu konudaki çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan avukatları da içeren bir rapor ile
her yılın sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildireceği ifade edilmiştir.
5. ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU
Anonim şirketler için avukat bulundurma zorunluluğu getiren Avukatlık
Kanununun 35. maddesine ilişkin olarak Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi,
anılan maddenin 5728 sayılı Kanunun 329. maddesiyle değiştirilen üçüncü
fıkrasının “anonim şirketler” yönünden Anayasaya aykırılığı savıyla iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Anayasa
Mahkemesinin konuya ilişkin oybirliğiyle almış olduğu K.2011/110 sayılı
Kararında (Anayasa Mahkemesi, 2011);
Yasal unsurları açısından aynı yapısal özelliklere sahip olmakla birlikte,
esas sermayeleri büyük miktarlara ulaşan anonim şirketlerin, sosyal ve ekonomik hayattaki işlevleri bakımından diğerlerine göre farklılık arz ettiği,bu nedenle toplumun sosyal ve ekonomik düzenini önemli ölçüde etkileyebilecek
büyüklüğe sahip olan anonim şirketlerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine
getirebilmeleri için kamu otoritesi tarafından bu şirketlerin faaliyetlerine diğerlerine göre farklı şekillerde müdahale edilebildiği, yasakoyucunun itiraz
konusu kural ile anonim şirketlerin işlevlerinin farklılaşmasına yol açan sermaye miktarının sınırını “Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazlası” olarak takdir ettiği,bu
kapsamda esas sermayesi bu miktar ya da üzerinde olan anonim şirketler ile
esas sermayesi bu miktardan az olan anonim şirketler, toplumun sosyal ve
ekonomik düzenini etkileyecek işlevsel özelliklere sahip olmaları bakımından
aynı hukuksal konumda bulunmadıklarından, bunlara farklı kurallar uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmadığı; sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan anonim şirketlere verilecek idari para cezasının
hesabında, sanayi sektöründe onaltı yaşından büyük işçiler için belirlenen
yürürlükteki asgari ücretin iki aylık brüt tutarı esas alınacağından, kişiye suç
işlediği zaman o suç için öngörülen ceza, suç gününden önce belirlendiği, bu
nedenle kuralın cezaların yasallığı ilkesine ve Anayasanın 38. maddesine aykırı bir yönü bulunmadığı, açıklanan nedenlerle itiraz konusu kuralların Ana240
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yasaya aykırı olmadığı ve iptal isteminin reddi gerekeceği ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, Avukatlık Kanununun mezkur hükmünün Anayasaya aykırı
olduğuna ilişkin görüşler, yukarıda yer verilen Anayasa Mahkemesinin kararı
uyarınca dayanaksız kalmıştır. Sonuç olarak, sermayesi 250.000 TL ve daha
fazla olan anonim şirketler için avukat bulundurma zorunluluğu öngören Avukatlık Kanununun 35. maddesi Anayasaya aykırı değildir.
6. SONUÇ VE ÖNERİ
Avukatlık Kanununda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda
olduğu hükme bağlanmıştır.Anılan hüküm uyarınca, esas sermayesi asgari
250.000 TL veya daha fazla olan anonim şirketler, sözleşmeli bir avukat bulundurmakla yükümlüdür. Esas sermayesi belirtilen sınırın altında olan anonim şirketler ile sermayesi ne olursa olsun bütün limited şirketler ise bu sorumluluğun kapsamı dışındadır. Anonim şirket ile avukat arasında Avukatlık
Kanununa ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun ve yazılı olarak sürekli
avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenecektir.Asgari Ücret Tarifesine göre
2014 yılı için anonim şirketlerin sözleşmeli avukatlara ödeyeceği aylık ücretin tutarı 1.250 TL’den aşağı olamayacaktır. Uygulamada şirket bünyesinde
İş Kanununa göre sigortalı olarak çalışan avukatlar, sözleşmeli avukat olarak
kabul edilmemekte; yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için baroya kayıtlı
bir avukatla ayrıca sözleşme imzalanması gerekmektedir. Diğer taraftan,Avukatlık Kanununun 35/III. maddesinin iptali için bir ilk derece mahkemesi
Anayasa Mahkemesine başvurmuş, söz konusu Yüksek Mahkeme ise anılan
hükmün Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin bahsi geçen kararı ile anonim şirketlerde avukat
bulundurma yükümlülüğüne ilişkin hükmün Anayasaya aykırı olduğuna dair
tartışmalar da son bulmuştur.
1136 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüğe aykırı davranan anonim
şirketlere Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri
her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para
cezası verilecektir.2014 yılının ilk 6 ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak brüt asgari ücret 1.071 TL’dir. Dolayısıyla bahsi geçen yükümlülüğü
yerine getirmeyen anonim şirket tüzel kişiliği hakkında her bir ay için (1071
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x 2)= 2142 TL idari para cezası uygulanacaktır.İkincil mevzuata göre bu durumdaki şirketler, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulacak ve baro başkanlığı bu konudaki
çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan avukatları da içeren bir rapor
ile her yılın sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirecektir.
Avukat bulundurma yükümlülüğüne ilişkin olarak, bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile siyasetçiler;bu uygulamanın yanlış olduğunu, belirli bir meslek grubunu desteklemeyi hedeflediğini, hakkaniyete uygun düşmediğini ve adil olmadığını, anonim şirketlerin üzerindeki yüklerin
azaltılması gerektiğini, günümüzde artık avukatlık mesleğinin hukuk branşları
itibariyle ihtisaslaştığını ve buna bağlı olarak doğru olanın her işi yapan bir
avukatla sözleşme yapılması değil davanın konusuna göre belli bir alanda uzmanlaşmış avukatla çalışılması gerektiğini ve söz konusu düzenlemenin hedeflenen amaca ulaşmadığını ileri sürmektedir. Avukatlık Kanunundaki hükmü savunanlar ise avukat bulundurma zorunluluğu ile adaletin hızlanacağını,
adliyelerdeki dava sayısının azalacağını, bu uygulamanın anonim şirket için
külfet değil bir gereklilik olduğunu, bu düzenlemenin bir tür koruyucu hekimlik anlamına geldiğini ifade etmektedir.
Avukatlık Kanununun 35/III. maddesinde öngörülen avukat bulundurma zorunluluğunun yaklaşık 12,5 yıldır yürürlükte olduğu dikkate alınarak,
mezkur yükümlülüğün olumlu ve olumsuz yanları ile uygulama kabiliyeti
bakımından gelinen noktanın objektif kıstaslar ve kamu yararı çerçevesinde
konunun tüm taraflarıyla birlikte değerlendirilmesi ve bunun sonucunda söz
konusu hükme ilişkin somut önerilerin ortaya konulması ve gerekli adımların
atılmasıuygun olacaktır. Eğer ki, anılan maddede değişiklik yapılmasının düşünülmesi halinde, asgari sermaye tutarının yukarıya çekilmesi (örneğin esas
sermayesi 1.000.000 TL veya daha fazla sermayeye sahip anonim şirketler
gibi) veya yükümlülüğe tabi olacak anonim şirketlerin belirlenmesinde esas
sermaye yerine şirketlerin faaliyet alanının kıstas alınması (Örneğin, bağımsız
denetime tabi şirketler ya da TTK’nın 333. maddesi gereğincekuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığınıniznine bağlı anonim şirketler v.b.), ayrıca İş Kanununa tabi avukat istihdam eden anonim şirketlerin bu zorunluluktan muaf
olması gibi alternatifler de göz önünde bulundurulabilir.
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VAKIF VE DERNEĞE AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN ELDE
ETTİĞİ KÂRLARIN VAKFA VEYA DERNEĞE AKTARILMASININ
GVK’NIN 94. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
*
Serdal ARSLAN52
**
Metin EREN53

ÖZ
Geçmişten günümüze dernek ve vakıflar, sosyal, kültürel vb. bir takım
hedefledikleri faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmaktadır. Ancak,
dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte, dernek
veya vakıfların iktisadi işletmeleri kurumlar vergisinin mükellefleri arasında
sayılmışlardır. Derneklerin kamuya yararlı dernek statüsünde olması veya vakıfların Bakanlar Kurulunca vergi muafiyetine tabi tutulması bile iktisadi işletmelerin vergilendirilmesine engel değildir. Bu nedenle, kuruluş amaçlarını
gerçekleştirmek üzere kurulan dernek ve vakıfların vergilendirilmeleri, diğer
tüzel kişiliklere göre bazı farklılıklar göstermektedir.
Dernek veya vakıfların belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturdukları iktisadi işletmeler tarafından dernek veya vakıflara aktarılan kazançlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı konusunda bugüne kadar birçok
farklı görüş bildirenler olmuştur. Zira, bugüne kadar yaşanan görüş farklılıkların nedeni, ülkemiz vergi mevzuatında konunun açıklığa kavuşturulmamış
olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, Mayıs 2012 döneminde Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından; dernek şeklinde faaliyet gösteren tüzel kişiliklerin vergilendirme sürecindeki ödev ve yükümlülüklerine ilişkin bir rehber yayımlanmış olup, derneklerin vergilendirilmesine yönelik rehberin “3.6-iktisadi
işletmelerin kârlarının derneğe aktarımı” şeklindeki bölümünde konunun
idari açıdan açıklığa kavuşturulması sağlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Dernek, vakıf, iktisadi işletme, kâr aktarımı, tevkifat.
1- GİRİŞ
5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre dernek; “Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek
üzere en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.
52
* Vergi Müfettişi
**
53 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
26.06.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101. maddesine göre vakıf; “Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli bir sürekli bir amaca
özgülemeleri ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.” şeklinde
tanımlanmıştır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesine göre dernek veya
vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri
ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler olarak
tanımlanmıştır. Mezkur Kanunun 1. maddesinin ç bendi hükmüne göre dernek veya vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle Kurumlar Vergisi mükellefiyetinin
dışında bırakılmışken, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler Kurumlar
Vergisi mükellefleri arasında sayılmıştır. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin Kurumlar Vergisi mükellefi olması ile elde edilmek istenen maksat,
piyasada aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar ile arasında oluşabilecek rekabet eşitsizliğinin önüne geçilmek istenilmesidir.
Bu çalışmamızda, dernek veya vakıflara ait veya bağlı olan iktisadi işletmelerin dönem sonunda oluşan kârlarını ait veya bağlı bulundukları dernek
veya vakfa aktarmaları durumunda GVK’nın 94. maddesi gereği tevkifata tabi
tutulup tutulmayacağı hususunu, vergi kanunları, konu hakkında verilen mukteza örnekleri, Danıştay kararları ile bu konuda şimdiye kadar çeşitli yayınlarda görüş bildirenlerin değerlendirmelerini de dikkate alarak, konu hakkında
kendi değerlendirmemize yer verilmeye çalışılacaktır..
2- İKTİSADİ İŞLETME KAVRAMI
Dernek ve vakıflar, kuruluş aşamasındaki dernek tüzükleri veya vakıf senetlerinde yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere, iktisadi işletme kurarak iktisadi faaliyete girişmektedirler. Dernek veya vakfa ait iktisadi işletmelerin sermayeleri,
ilgili dernek veya vakıf tarafından tahsis edilmektedir. Ancak, iktisadi işletmeler
sermayesini tahsis eden dernek veya vakıftan ayrı bir tüzel kişiliğe haiz değildir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, derneklere veya
vakıflara ait “İktisadi İşletmeler” kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmıştır. Aynı Kanunun 2. maddesinin 5. fıkrasında iktisadi işletmeler kavramı
açıklanmıştır. Söz konusu maddede, “Dernek veya vakıflara ait veya bağlı
olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları
dışında kalan ticarî, sinaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı
işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleridir.” denilmektedir.
246
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Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sendikalar dernek, cemaatler ise vakıf hükmünde kabul görmüştür. Bu nedenle, sendika veya cemaatlere ait veya
bağlı bulunan iktisadi işletmelerinde Kurumlar Vergisi mükellefi olacakları
tabidir. Spor kulüpleri ve siyasi partiler ise, dernek hükmündedirler.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinin 3.fıkrasında iktisadi kamu
kuruluşları kavramı, “Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu
idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler
iktisadi kamu kuruluşudur.” olarak tanımlanmıştır.
Dernek veya vakfa ait iktisadi işletmelerin, a- Kazanç gayesi gütmemeleri,
b- Faaliyetin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunması, c- Tüzel kişiliklerinin olmaması, d- Müstakil muhasebelerinin olmaması, e- Kendilerine
tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmaması durumları bile
Kurumlar Vergisi mükellefi olmalarına engel bir durum teşkil etmemektedir.
2.1- Dernek veya Vakıf İktisadi İşletmelerinin Varlığı İçin
Gerekli Unsurlar
Dernek veya vakfa ait iktisadi işletmelerin belirlenmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinin beşinci fıkrasında açıklanan işletmelerin dernek
veya vakfa ait veya bağlı olması, sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması ve ticari, sınai veya zirai alanda faaliyet göstermesi gerekmektedir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel
özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde
bir bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir.
(Arpacı,2010,170) Dernek veya vakfa ait iktisadi işletmelerin belirlenmesindeki
belirleyici unsurları aşağıdaki başlıklar altında incelenmesi yerinde olacaktır.
2.1.1- Aidiyet ve Bağlılık
İktisadi işletmenin derneğe veya vakfa ait olması; bu işletmenin varlığının
bir sonucu/gereği olan faaliyetlerinin organize edilmesi ve gerekli bulunan
sermayenin dernek ve vakfın kaynaklarından karşılanması suretiyle doğrudan
doğruya dernek veya vakıf tarafından işletilmesini ifade eder. Bağlı olmak
ise, hukuken dernek veya vakfa ait olan işletmenin yönetimi ve faaliyetlerinin
belirlenmesi ve yürütülmesinde, dernek ve vakıf yetkisini ve bir bütün olarak
dernek veya vakfın yönetim ve denetimi altında işletilmesini ifade eder.
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2.1.2- Sermaye Şirketi veya Kooperatif Şeklinde Kurulmamış Olması
Dernek veya vakıf iktisadi işletmeleri, sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamalı, kuruldukları takdirde ise iktisadi işletme olarak değil sermaye şirketi ya da kooperatif olarak vergiye tabi tutulmaları gerekmektedir.
2.1.3- Ticari, Sınai veya Zirai Alanda Devamlı Olarak
Faaliyette Bulunması
İktisadi işletmenin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri de bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığında alınıp
satılması yoluyla ticari faaliyet göstermesidir. 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi
Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere, Kanun bu gibi halleri tek tek saymak yerine dernek veya vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm
iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır.
İktisadi işletmenin faaliyetlerinin devamlı olması bir hesap dönemi içinde
aynı veya farklı ticari faaliyet alanlarında, ticari niteliğe sahip işlemlerin birden fazla yapılması ile mümkün olabilecektir. Aynı hesap döneminde sadece
tek işlem sebebiyle devamlılık unsurunun oluştuğu kabul edilmemekle birlikte, devamlılığın varlığından bahsedilebilmesi için ilgili faaliyetin bir organizasyonun parçası olması veya amacının ticari olması gerekmektedir.
Ticari organizasyondan söz edebilmek için, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolunması gibi unsur ve koşulların
tümünün ya da bir kısmının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu durumda bir organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek
bir işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir. (Enginer,
http://verginet.net/Yazdir.aspx?IcerikID=12571,2013)
Bir iktisadi işletmenin dernek veya vakfa ait iktisadi işletme olarak kabul edilebilmesi için yukarıda yer verilen şartlara haiz olmalıdır. Dernek veya
vakfa ait iktisadi işletmelerin kazanç gayesi güdüp gütmediklerinin, faaliyetlerinin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasının, tüzel kişiliklerinin olup olmamasının, bağımsız muhasebe ve kendilerine ayrılan
sermayelerinin veya işyerlerinin bulunup bulunmamasının Kurumlar Vergisi
açısından mükellefiyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Belirtilen bu hususlar olsa da elde edilen kazanç üzerinden Kurumlar Vergisi hesaplanılması gerekecektir. Ancak, dernek veya vakıfın bir hastane kurması ve
hastalarına bedel talep etmeksizin hizmet sunması durumunda iktisadi işlet248

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

meden söz edilemeyecekken, sunulan hizmetin maliyet bedelini karşılayacak
düzeyde olması, kâr elde edilememiş olması veya kârın kuruluş amaçlarına
tahsis edilmesi gibi durumlarda ise iktisadi işletme sayılmasına engel bir durum teşkil etmeyecektir.
3- İKTİSADİ İŞLETMELERİN AİT VEYA BAĞLI OLDUKLARI
DERNEK VEYA VAKIFLARA KÂR AKTARIMI YAPMALARI
HALİNDE, BU AKTARIMLARDAN TEVKİFAT YAPILIP
YAPILMAYACAĞI YÖNÜNDEKİ YAKLAŞIMLAR:
3.1- Kâr Dağıtımının Vergilendirilmesi:
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, bir hesap dönemi içerisinde elde etmiş
oldukları kazançları dağıtmaları veya ana merkeze aktarmaları halinde tevkifata tutulmaktadır. Buna göre, tam mükellefiyeti haiz kurumlarca pay sahiplerine dağıtılan kâr payları üzerinden, kâr payı elde edenin hukuki niteliğine
göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94 ile KVK’nın 15 ve 30.
maddeleri uyarınca tevkifat yapılacaktır. Ayrıca dar mükellef kurumlarca ana
merkeze aktarılan tutarlar üzerinden ise KVK’nın 30. maddesi uyarınca tevkifat yapılacaktır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında
“Kamu idare ve müesseselerinin, iktisadi kamu müesseselerinin, sair kurumların, ticaret şirketlerinin, iş ortaklıklarının, dernekler, vakıflar, dernek
veya vakıfların iktisadi işletmelerinin, kooperatiflerin, yatırım fonu yönetenlerin, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabının ve zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına
göre tespit eden çiftçilerin bu maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada,
istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur
oldukları” hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin, birinci fıkrasının 6/b-i
bendinde ise tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere,
gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf
olanlara dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı
bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye ilave edilmesi kâr dağıtımı sayılmaz) gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış olup
söz konusu tevkifat oranı, 2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmiştir.
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Tam mükellef kurumlar tarafından vergiden muaf kurumlara dağıtılan kâr
payları üzerinden ise KVK’nın mad.15/2 fıkrası uyarınca % 15 oranında tevkifat yapılmaktadır. (2009/14594 sayılı BKK ile tevkifat oranı % 15 olarak
belirlenmiştir.) KVK’nın 30’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca ise;
tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci
aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara
veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan GVK’nın 75.
maddesinin 2’nci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden bu Kanunun 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi
kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oranında tevkifat
yapılacaktır. KVK’nın 30’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasında; yıllık veya özel
beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden
önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra
kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde
% 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır. (2009/14593 sayılı BKK ile
tevkifat oranı % 15 olarak belirlenmiştir.)
Yukarıda yer alan açıklamalarda GVK’nın 75. maddesinin 2’nci fıkrasının
1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden tevkifat yapılacağı belirtilmekte olup, söz konusu madde hükmü aşağıdaki gibidir.
“1.Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer
intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi
için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye
Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen
kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı
menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa
dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.);
2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş
ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin
dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.)
(5615 sayılı kanunun 4’üncü maddesiyle eklenen paragraf Yürürlük;
1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 7’nci maddesindeki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde; Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak ayrı
ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en
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az % 50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, iştirakin hesap döneminin kapandığı
ayı içeren yıl itibarıyla dağıtılan kâr payı sayılır. Türkiye’de vergilendirilmiş
kazancın iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr
paylarının vergilendirilmiş kısmı bu tutardan indirilir. Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır;
3. Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları” Kaynağı ne olursa olsun bu kâr payları menkul sermaye iradı sayılır.
Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, dağıtılan kâr payları
üzerinden tevkifat yapılabilmesi için aşağıdaki üç şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir:
• Kâr payını dağıtanın tam mükellef kurum olması.
• Kâr payı dağıtılanın tam mükellef gerçek kişi olması veya gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaması veya muaf olması veyahut
da dar mükellef gerçek kişi veya kurum olması.
• Dağıtılan kâr payının GVK’nın 75. maddesinin 2’nci fıkrasının 1, 2
ve 3 numaralı bentlerinde sayılan kâr paylarından olması. (Atik, 2012,
103-104)
Bu şartlar çerçevesinde durumu değerlendirdiğimizde, dernek veya vakıflara
ait iktisadi işletmelerin tam mükellef kurum oldukları ve dernek veya vakıfların
gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmadığı açıktır. Dolayısıyla ilk iki
şart sağlanmaktadır. Sağlanması gereken üçüncü şart ise, dağıtılan kâr payının
GVK’nın 75. maddesinin 2’nci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentleri kapsamında
olması gerektiğidir. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler tarafından dernek veya vakıflara aktarılan gelirlerin, GVK Mad.75/2 bendinde yer alan iştirak
hissesi kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu, dernek
veya vakıfların belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturdukları iktisadi işletmeler tarafından dernek veya vakıflara aktarılan kazançlar üzerinden tevkifat
yapılıp yapılmayacağı konusundaki tartışmayı sonlandıracaktır.
3.2- Konu İle İlgili Muktezalar
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin, dönem sonu kârlarını bağlı
bulundukları dernek ya da vakfa aktarırken, elde edilen kârların vakfa aktarılması sırasında gelir vergisi tevkifatının yapılacağı veya yapılamayacağı
hususunda muktezalar aşağıdaki gibidir.
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T.C. İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
tarafından Vakfa Ait İktisadi İşletmesinin Elde Ettiği Kurum Kazancının Vakfa Aktarılması Durumunda Kurum Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı hakkındaki
özelgede; “Vakfınızın iktisadi işletmesinin bulunduğunu, bu amaçla elde
edilen kârlarını vakfa aktardıklarını dolayısıyla bu kâr dağıtımı nedeniyle
GVK’nın 94/6-b-i maddesi uyarınca stopaj yaptığını, ancak bu kâr transferinden dolayı stopaj yapıp yapamayacakları ve ödedikleri stopajın iadesinin
mümkün olup olmadığı sorulmuş olup, ……….Vakıf iktisadi işletmesinin
dönem sonunda oluşan kazançları Kurumlar Vergisine tabi olacak, kurum kazancından Kurumlar Vergisi ve fon payı düşüldükten sonra oluşan
kârın vakfınıza aktarılması işlemi kâr dağıtımı sayılmadığından GVK’nın
(24.04.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 4842 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hali) GVK’nın 94/6-b-i bendi uyarınca tevkifata tabi olmayacaktır. Ayrıca, ödenmiş bulunan stopajın ise nakden veya diğer vergi borçlarına mahsuben iadesinin mümkün olduğu” belirtilmiştir.( T.C.İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı, Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü, B.07.4.DEF.0.34.11/
GVK-94/6-b-i Sayılı Özelge. Çevrimiçi: http://birlikforum.com/forum/index.
php?topic=1029.0;wap2)
Ankara Defterdarlığı’nın 18.05.2000 tarih ve B.07.4DEF.0.06.11/KVK200-13001-44/05980 sayılı bir muktezada ise; vakfa ait iktisadi işletmenin
vakfa aktardığı gelirler üzerinden GVK’nın 94/6-b-i alt bendine istinaden gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu muktezada;“…. Buna göre, 75’inci maddenin 1 numaralı bendinde belirtilen hisse
senetleri anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
komanditer ortaklarının şirketteki sermaye payını gösterir menkul kıymetleri, 2 numaralı bendinde belirtilen kazançlar limited şirket ortaklarının, iş
ortakları ortaklarının ve adi komandit şirketlerin komanditer ortaklarının
kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil olmak üzere (kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara,
kooperatif ile yaptıkları muameleler nispetinde dağıtımı hariç) iştirak hisselerinden doğan kazançları, 3 numaralı bendinde belirtilen kâr payları ise
idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr paylarını ifade etmektedir. Bu
çerçevede işletmeniz tarafından vakfınıza aktarılan gelirler, 75’inci maddenin 1,2,3 numaralı bentlerinde sayılan kâr paylarından olmadığından,
dilekçenizde belirtilen kâr aktarımından, Gelir Vergisi Kanununun 94-6/b-i
bendine göre gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekir.” denilmektedir. Bu
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muktezaya göre, Vakıf ile iktisadi işletme arasında GVK’nın 75/2 bendine
göre iştirak ilişkisi kurulamamıştır. (Akıl, 2004)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup
Müdürlüğü tarafından verilmiş olan B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-94/6.b- sayılı özelgede; “Vakfınız iktisadi işletmesinin …. yılı kârının Vakfınıza aktarımında tevkifat yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş talep edilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinde menkul sermaye iradının tarifi yapılmış maddenin ikinci fıkrasında; Kaynağı ne olursa olsun
aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır:
2. (3239 saylı Kanunun 57’nci maddesiyle değişen bent) İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının
ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler
nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) hükmü yer almıştır. Bu hüküm
ve açıklamalara göre tüzel kişiliği itibariyle kurumlar vergisi mükellefi olmayan Vakfınıza, bağlı kurumlar vergisi mükellefi iktisadi işletmesinin ….
takvim yılı kazancının aktarılmasında iktisadi işletme tarafından sorumlu sıfatıyla %15 oranında vergi kesintisi yapılması kesilen vergilerin ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı olunan vergi dairesine,
vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar
muhtasar beyanname ile bildirilmesi gerektiği” belirtilmiştir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü,
B.07.1.GİB.4.34.I6.01/GVK-94/6.b- Sayılı Özelge. Çevrimiçi: http://birlikforum.com/forum/index.php?topic=1029.0;wap2)
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri
Grup Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 2010-GVK-94-24 konulu özelgede; “………… vakfınıza bağlı iktisadi işletmenin, dağıtılabilir kârlarını
vakfa aktarması kâr dağıtımıdır. Aktarılan bu tutar, vakfınız yönünden ise
GVK’nın 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen iştirak kazancıdır. Bir kazancın iştirak kazancı sayılabilmesi için işletme hisselerinin sadece bir kısmına sahip olunması zorunlu olmayıp, bağlı
veya ait işletmenin tamamına sahip olunması halinde de bir iştirak kazancı
elde edilmesi söz konusudur. Kendisi Kurumlar vergisi mükellefi olmayan
bir vakfın, sermayesini temin ederek vergiye tabi bir kuruluş oluşturması
halinde kendisine aktarılan gelir iştirak kazancıdır. Bu nedenle Kurumlar
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Vergisi mükellefiyeti bulunmayan vakfınıza, Kurumlar Vergisi mükellefiyeti
bulunan vakıf iktisadi işletmesi tarafından aktarılan kâr payları üzerinden
GVK’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6/b-i bendi uyarınca gelir
vergisi tevkifatı yapılması” gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.( Ankara
Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü, 25.03.2010 Tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-24-238 Sayılı
Özelge. Çevrimiçi: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=w5DAb36XX2sbMlx1&type=ozelge )
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü tarafından 06.06.2013 tarihinde verilen 11395140-105[227-2012/
VUK-1-….]—824 sayılı derneğin iktisadi işletmesinin kârlarının derneğe
aktarımında gelir vergisi tevkifatı, dernek tüzel kişiliğine yapılan bağışlarda
belge düzeni adlı özelgede; “Derneğin ihtiyaçları için (demirbaş alımı) iktisadi işletmeden para aktarımı yapılıp yapılmayacağı ile yapılabilmesi durumunda tevkifata tabi olup olmayacağı ve Kurumlar Vergisi ödendikten
sonra Derneğe aktarılan Kâr payı için tevkifat hesaplanıp hesaplanmayacağı hususları ile ilgili olarak, kendisi kurumlar vergisi mükellefi olmayan
bir derneğin, sermayesini teşkil ederek vergiye tabi bir kuruluş oluşturması
halinde kendisine aktarılan gelir iştirak kazancı olduğundan Derneğin ihtiyaçları için (demirbaş alımı) iktisadi işletmenizden Derneğe para aktarılması durumunda söz konusu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun
94. maddesinin birinci fıkrasının 96/b-i bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılarak genel usul ve esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile
beyan edilmesi gerekmektedir. Yine, iktisadi işletme tarafından dağıtılabilir
kârını bağlı olduğu Derneğe aktarması kâr dağıtımı; …. Derneği yönünden ise, Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinde belirtilen iştirak kazancı olup aynı kanunun 94’üncü
maddesinin birinci fıkrasının 6/b-i bendi uyarınca iktisadi işletmeniz tarafından vergi tevkifatı yapılarak genel usul ve esaslar çerçevesinde muhtasar
beyanname ile beyan edilmesi gerektiği” belirtilmiştir.( İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü, 06.06.2013 Tarih
11395140-105[227-2012/VUK-1-….]—824 Sayılı Özelge. Çevrimiçi: http://
yaklasim.com/Duyuru/iktisai-isletme-krlarinin-dernee-aktariminda-tevkifat-yailacak-mi_12351)
Benzer şekilde Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir özelgenin ilgili kısmı da şu şekildedir. “Bu hükümlere göre, vakıflara ait iktisadi
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işletmelerin vergi sonrası kazancını vakıflara aktarması bir kâr aktarımı
olup, bu aktarım vakıf yönünden Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin 1’inci fıkrasının 2’nci bendinde belirtilen iştirak kazancıdır. Bir
kazancın iştirak kazancı sayılabilmesi için bir başka kurumun hisselerine
sahip olması zorunlu olmayıp, bağlı veya ait kuruluşun tamamına sahip
olunması halinde de bir iştirak kazancı elde edilmesi söz konusudur. Buna
göre, kurumlar vergisi mükellefi olan …. Vakfına ait iktisadi işletmenizin
bir hesap dönemi içinde elde ettiği kazançlar üzerinden kurumlar vergisi
ödendikten sonra kalan kârın vakfa aktarılması sırasında, aktarılan tutar
üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin (6) numaralı bendinin (b-i) alt bendi uyarınca %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması
gerekmektedir.” (İnceöz,2010)
Maliye Bakanlığı tarafından yukarıda verilmiş olan ilk iki mukteza örneğine göre, dernek veya vakfa ait iktisadi işletmelerin vakfa veya derneğe
aktarmış oldukları kâr payları iştirak kazancı olarak değerlendirilmediğinden
dolayı iktisadi işletmeler tarafından aktarılan kâr payları üzerinden stopaj yapılamayacağı yönünde görüş belirtilmiştir. Ancak yakın tarihlerde verilen son
dört görüşe göre ise, dernek veya vakfa ait iktisadi işletmelerin vakfa veya
derneğe aktardıkları kâr paylarının artık iştirak kazancı olarak değerlendirilmeye başlanıldığından, dernek veya vakfa ait iktisadi işletmeleri tarafından
aktarılan bu kâr payları üzerinden stopaj yapılması yönünde ortak bir görüşe
sahip olmuşlardır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı, farklı illerdeki Başkanlıklar bünyesinde
geçmiş dönemlerde tevkifatın olmayacağı yönündeki görüşlere karşın, yakın
zamanlarda ise tevkifatın yapılması gerektiği yönündeki mukteza görüşlerine
uygun olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan
Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi’nde konu netliğe kavuşturulmaya
çalışılmıştır. Derneklerin vergilendirilmesine yönelik rehberde ki, İktisadi
İşletmelerin Kârlarının Derneğe Aktarımı bölümünde, “Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendinde, iştirak hisselerinden doğan kazançlar menkul sermaye iradı olarak sayılmıştır.
Aynı Kanunun 94’üncü maddesinin 6/b-i bendinde, tam mükellef kurumlar
tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara dağıtılan, 75’inci maddenin
ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bir kazancın iştirak kazancı sayılaTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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bilmesi için bir başka kurumun hisselerine sahip olunması zorunluluk teşkil etmez, bağlı veya ait kuruluşun tamamına sahip olunması halinde de bir
iştirak kazancı elde edilmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle derneğe ait
iktisadi işletmenin bağlı bulunduğu derneğe bağış altında da olsa aktardığı
tutarlar kâr payı niteliğinde olacaktır ve bu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi
Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin b-i
alt bendi uyarınca % 15 oranında gelir vergisi tevkifatının yapılması gerektiği” (Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi,2012) belirtilerek konu hakkında
idare nihai düşüncesini açıklamıştır.
3.3- Konu İle İlgili Danıştay Kararları
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin, dönem sonu kârlarını bağlı
bulundukları dernek ya da vakfa aktarırken, elde edilen kârların vakfa aktarılması sırasında gelir vergisi tevkifatının yapılacağı veya yapılamayacağı
hususunda Danıştay kararları aşağıdaki gibidir.
Danıştay 4’üncü Dairesi tarafından 2002/4527 tarihinde verilen E.No:
2004/188 sayılı kararında; “…….İktisadi işletmenin vergi sonrası kazancını bağlı bulunduğu vakfa aktarması bir kâr aktarımı olup, bu aktarım kurumlar vergisinden muaf olan vakıf yönünden GVK’nın 75’inci maddesinin
birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen iştirak kazancıdır. Bir kazancın
iştirak kazancı sayılabilmesi için bir başka kurumun hisselerine sahip olunması zorunlu olmayıp, bağlı veya ait kuruluşun tamamına sahip olunması
halinde de bir iştirak kazancı elde edilmesi söz konusudur. Kendisi vergiye
tabi olmayan bir vakfın, sermayesini temin ederek vergiye tabi bir kuruluş
oluşturması halinde kendisine aktarılan geliri iştirak kazancı sayılacaktır.
Menkul sermaye iradını elde edenin kurum olması ya da gelir veya kurumlar vergisinden muaf olması da GVK’nın 94’üncü maddesinin 6/b-i bendine
göre yapılacak tevkifatı etkilemediği.”(Öğredik,2005) belirtilmiştir.
Danıştay 4’üncü Dairesi tarafından 09.03.2004 tarihinde verilen E.No:
2003/948, K.No:2004/432 sayılı kararında; “… Kendisi vergiye tabi olmayan
bir vakfın, sermayesini temin ederek vergiye tabi bir kuruluş oluşturması
halinde kendisine aktarılan gelirin iştirak kazancıdır. Menkul sermaye iradı elde edenin kurum olması ya da gelir veya kurumlar vergisinden muaf
olması da Kanunun 94’üncü maddesinin 6/b-i bendine göre yapılacak tevkifatı etkilememektedir…………… Bu nedenle, temyiz isteminin reddine
09.03.2004 gününde OYBİRLİĞİ ile karar verildiği ” belirtilmiştir. (İKTİ256
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SADİ İŞLETMENİN VERGİ SONRASI KAZANCINI BAĞLI OLDUĞU
VAKFA AKTARMASI “Kar Dağıtımı Niteliği - Vergi Tevkifatına Tabi Olduğu” Çevrimiçi: http://www.kararevi.com/karars/785155#.UoCO3eIY0Qo)
3.4- Konu İle İlgili Farklı Kişilerin Görüşleri
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin, dönem sonu kârlarını bağlı
bulundukları dernek ya da vakfa aktarırken, elde edilen kârların vakfa aktarılması sırasında gelir vergisi tevkifatının yapılacağı veya yapılamayacağı
hususunda farklı düşünenler bulunmaktadır. Dernek veya vakfa aktarılan kârların tevkifata tabi tutulması düşüncesine sahip olanlar, dernek veya vakıf işletmeleri ile vakıf veya dernek arasında iştirak ilişkisi olduğunu, tevkifata tabi
tutulmaması gerektiğini belirten diğer görüş sahipleri ise dernek veya vakıfların iktisadi işletmesi arasında iştirak ilişkisi olmaması nedeniyle tevkifatın
yapılamayacağını savunmaktadırlar.
Tüzel kişilik olarak kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan dernek ve
vakıfların, iktisadi işletmelerinden elde ettikleri kazançlarının tevkifata tabi olup
olmadığına ilişkin düşünce farklılıkları aşağıda geniş olarak yer almaktadır.
3.4.1- Birinci Görüş: İktisadi İşletmeler Tarafından, Bağlı Bulundukları
Dernek veya Vakıflara Yapılan Kâr Dağıtımlarının Tevkifata Tabi
Tutulması Gerektiğini Savunanlar
Ülkemiz vergi sisteminde, kazanç türleri ve elde edilme şekilleri dikkate
alınarak farklı vergilendirme usulleri uygulanmaktadır. Bu vergilendirme usullerine dayanılarak, bazı gelir türleri için beyan esası, bazı gelir türleri içinse,
kaynakta kesinti yoluyla vergilendirme yapılmaktadır. Kurum kazançlarının,
kurumlar vergisi mükellefi olmayan ortaklara dağıtımında da öncelikli olarak
benimsenen vergileme şekli de, kaynaktan kesinti yapılması usulüdür. Dolayısıyla, kurumlar vergisine tabi mükellefler, kâr dağıtımında yaptıklarında, kâr
dağıtılan kişinin (iştirakçisinin) hukuki durumunu dikkate alarak dağıtılan kâr
payı üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapmaktadırlar. Ayrıca, kâr dağıtımında bulunan kişi veya kuruluşun vergiye tabi olmaması veya vergiden muaf
olması, kâr dağıtımına bağlı tevkifat uygulamasına engel teşkil etmemektedir.
Vakıf veya dernekler, kurumlar vergisine tabi olmasalar bile, iktisadi işletme oluşturdukları takdirde, rekabet eşitsizliğine neden olmamak için iktisadi
işletmenin kazancı vergiye tabi tutulmuştur. İktisadi işletmenin kurumlar vergisi ödedikten sonra kalan dağıtılabilir kârının işletme bünyesinde ve işletmeTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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nin faaliyetlerine özgü bırakılmayarak kendisini kuran veya oluşturan vakfa
aktarması halinde, iktisadi işletme tarafından vakfa yapılan aktarımın iştirakten doğan kazanç olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.
193 sayılı GVK’nın 75. maddesinin 2 numaralı fıkrasında, iştirak hissesinden doğan kazançların menkul sermaye iradı olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, dernek veya vakıfların kurduğu veya oluşumlarına katıldığı iktisadi
işletmelerden elde ettikleri kazançlar, dernek veya vakıflar yönünden iştirak
kazancıdır. İktisadi işletme tarafından elde edilen kazanç, iktisadi işletme bünyesinde kurumlar vergisine tabi tutularak vergilendirilirken, dernek veya vakfa iştirak hissesi karşılığı olarak intikal ettirilen kazancın vergisi ise, iktisadi
işletme tarafından dernek veya vakfa kazancın intikali esnasında kaynakta
tevkif suretiyle yapılmaktadır. Bu vergileme şekliyle, vakıf veya dernek yönünden mükerrer vergilemenin de önüne geçilmiş olunmaktadır.
Diğer bir anlatımla, iktisadi işetmenin vergi sonrası kazancını bağlı bulunduğu vakıf veya derneğe aktarması bir kâr aktarımı olarak kabul edildiğinden, bu aktarıma bağlı olarak vakıf veya dernek yönünden elde edilen kazanç
GVK’nın 75/2. maddesinde belirtilen iştirak kazancıdır. Bir kazancın iştirak
kazancı sayılabilmesi için bir başka kurumun hisselerine sahip olunmasının
zorunlu olmadığını, bağlı veya ait kuruluşun tamamına sahip olunması durumunda da iştirak kazanç söz konusu olacaktır. Çünkü, GVK’nın 75’nci
maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde iştirak hisselerinin net bir
tanımı yapılmamıştır. Parantez içinde yer alan “...dağıttıkları kazançlar bu
zümreye dahildir.” ibaresi de iştirak hisselerinin bu sayılanlarla sınırlı olmayacağını göstermektedir. (Çevrimiçi: http://www.toprakymm.com/index.
php/yeni-menu/182-dernek-ve-vakiflara-ait-iktisadi-isletmeler-karlarini-dernek-ya-da-vakfa-aktarirken-gelir-vergisi-kesintisi-yapmali-mi)
GVK’nın 75. maddesinde, sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye
iradı olarak tanımlandığından; iktisadi işletmelerin, bağlı veya ait olduğu dernek veya vakıflara sağladığı sermayeye yönelik olarak intikal ettirdiği kazanç
iştirak kazancıdır. Diğer yandan, GVK’nın 94/6-b-i maddesi, tam mükellef
kurumlar tarafından, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara veya bu
vergilerden muaf olanlara anılan Kanun’un 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2
ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının dağıtımında nihai vergi olmak
üzere gelir vergisi tevkif edilmesini açık bir şekilde ortaya koyduğundan, der258
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nek veya vakıfların, iktisadi işletmelerinden elde ettiği kâr paylarının tevkifata
tabi tutulması gerektiğini belirtilen bu nedenlerle ileri sürmektedirler.
Bu nedenlerden dolayı, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin, dönem
sonu kârlarını bağlı bulundukları dernek ya da vakfa aktarırken, elde edilen
kârların vakfa aktarılması sırasında gelir vergisi tevkifatının yapılması gerektiği yönünde Hayrullah DOĞAN, Sakıp ŞEKER, Hüseyin DEMİR ile M.
Burçin DİKMEN ve Melih POYRAZ’ın görüşlerini kaleme aldıkları makalelerinde tevkifatın yapılması gerektiği düşüncesinde oldukları görülmektedir.
3.4.2- İktisadi İşletmeler Tarafından, Bağlı Bulundukları Dernek veya
Vakıflara Yapılan Kâr Dağıtımlarının Tevkifata Tabi Tutulmaması Gerektiğini Savunanlar
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin, dönem sonu kârlarını bağlı bulundukları dernek ya da vakfa aktarırken, elde edilen kârların vakfa aktarılması sırasında gelir vergisi tevkifatının yapılmayacağı yönünde görüş bildirenler
ise, dernek ve vakıfların, “dernek veya vakıf” olarak sahip oldukları tüzel
kişilikleri, kurumlar vergisi mükellefiyetini gerektirmemektedir. Bu yüzden,
dernek veya vakıflar kurumlar vergisinin vergileme alanı dışında bırakılmıştır. Bu kuruluşların kurumlar vergisi mükellefiyeti, KVK’nın 2. maddesinin
5. fıkrasında yer alan özel düzenleme ile iktisadi işletmeleri dolayısıyla bulunmaktadır. Bu mükellefiyetin kapsamı da iktisadi işletmeyle sınırlı olduğundan, vakıf veya derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yürüttüğü diğer
faaliyetleri mükellefiyet yönünü etkilememektedir.
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletme, iktisadi kamu kurumlarına atıf yapılmak suretiyle belirlenmiştir. 5520 sayılı KVK’nın 2. maddesinin 3. fıkrasında
göre, iktisadi kamu kuruluşları devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer
kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler
olarak tanımlanmıştır. Yine aynı maddenin 6. fıkrasına göre, bu kuruluşlar ile
dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç gayesi gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya
iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemeyecektir. İktisadi işletmenin varlığı durumunda, vergi mükellefiyetinin doğacağı öngörülmüştür.
Diğer yandan, vakıf ve derneklere ait iktisadi işletmeler, gerçekte dernek
ve vakıflara, hukuki, idari ve parasal olarak bağımlı işletmelerdir. Zira, bu
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014

259

MALİ

ÇÖZÜM

işletmelerin ayrı bir tüzel kişiliği ve hukuki bağımsızlıkları yoktur. Dernek
ve vakıfların kurumlar vergisi yönünden yükümlülükleri bulunmadığından,
gerçekleştirilen iktisadi faaliyet sonucunda elde edilen kârın vergilendirilmesi
amacıyla, bu iktisadi işletmeler kurumlar vergisinin konusuna dahil edilmiştir.
Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin kurumlar vergisine tabi olması
demek bir anlamda kısmen de olsa dernek ve vakfın vergilendirilmesi ve bu
faaliyet dolayısıyla dernek ve vakfın kurumlar vergisi mükellefi olması olarak
kabul edilmektedir. Nitekim, iktisadi işletmelerin bir tüzel kişiliği bulunmadığından, kurumlar vergisi beyannamesinin bağlı bulundukları dernek veya
vakıf tarafından verileceği belirtilmiştir.
Dernek veya vakıflar, iktisadi faaliyette bulundukları durumlarda, yapılan
faaliyet iktisadi faaliyet, elde edilen kazançta kurumlar vergisine tabi bir kazanç olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, dernek veya vakfın iktisadi
faaliyetinden elde ettiği kazancına da kendisine intikal ettirdiği düşüncesiyle
kâr dağıtımına bağlı tevkifat uygulamamak gerekir.
Bilindiği üzere, kâr dağıtımına bağlı tevkifat uygulamasında temel yaklaşım,
kurumlar vergisine tabi oluşumlar ile bu oluşumları oluşturan ortaklar arasında
ayrımcılık yapılması ilkesidir. Bu ayrımcılığın doğal sonucu, kurum ve oluşumlar
ile bu kuruluşları oluşturan ortaklarının bu kuruluşlardan sağladıkları kârların bir
bütünlük içerisinde ayrı ayrı vergilendirilmesinin sağlanmasıdır. Oysa, ayrı tüzel
kişiliğe sahip olmayan dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile dernek ve
vakıflar arasında ne hukuksal, ne idari ne de parasal bir ayrılık bulunmamaktadır.
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ayrı bir tüzel kişilik şeklinde
örgütlenmediği sürece, dernek veya vakfın mal varlığı ile iktisadi işletmenin mal varlığı arasında gerçekte bir farklılık yoktur. Birbirlerine karşı alacak
veya borç defi’i ileri sürerek, ödemeye veya tahsile zorlayamazlar; çünkü, her
ikisi de aynı tüzel kişiliktir. Ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan vakıf ve derneklere ait iktisadi işletmelerin, hukuken bağlı ve ait bulundukları vakıf veya derneğe yani kendi kendisine yaptığı kâr aktarımı nedeniyle 193 sayılı GVK’nın
75/1, 2, 3 ve 94/6-b-i maddelerine göre stopaj gelir vergisi uygulanmaması
gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu nedenlerden dolayı, dernek ve vakıflara
ait iktisadi işletmelerin, dönem sonu kârlarını bağlı bulundukları dernek ya da
vakfa aktarırken, elde edilen kârların vakfa aktarılması sırasında gelir vergisi
tevkifatının yapılamayacağı yönünde İlhan KIRIKTAŞ, Mustafa ALPASLAN
ve Mustafa AKIL’ın görüşlerini kaleme aldıkları makalelerinde ise tevkifatın
yapılmaması gerektiği düşüncesinde oldukları görülmektedir.
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SONUÇ
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin dernek veya vakfa aktardıkları kâr payının vergilendirilip vergilendirilmeyeceği uzun süredir tartışılan
bir konudur. Zira, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Başkanlıklar tarafından farklı zamanlarda verilen muktezalar da ilk etapta dernek veya vakfın
iktisadi işletmeleri ile bağlı oldukları vakıf veya dernek arasındaki ilişkiyi
iştirak ilişkisi olarak değerlendirmemiş bu nedenle yapılan kâr aktarımından
tevkifat yapılmayacağı hususu benimsenmiştir. Ancak, son zamanlarda Gelir
İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Başkanlıklar tarafından verilen muktezalarda
bu görüşlerini değiştirdikleri görülmektedir. Gelir idaresi Başkanlığı ile konu
hakkındaki düşüncesini bildiren kurum ve kişiler tarafından konu hakkında
farklı görüş bildirilmesinin temelinde yatan neden, dernek veya vakıf iktisadi
işletmelerinin dernek veya vakfa yapmış olduğu kâr aktarımının iştirak kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususudur.
Zira, kâr payları üzerinden tevkifat yapılabilmesi için sağlanması gereken üç
şartı değerlendirildiğinde a- Kâr payını dağıtanın tam mükellef kurum olması
(dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler tam mükellef kurumdurlar.) b- Kâr
payı dağıtılanın tam mükellef gerçek kişi olması veya gelir ve kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunmaması veya muaf olması veyahut da dar mükellef gerçek
kişi veya kurum olması (dernek veya vakıfların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti yoktur.) c- Dağıtılan kâr payının GVK’nın 75. maddesinin 2’nci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılan kâr paylarından olması gerekmektedir.
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler her ne kadar Ticaret Kanunu
hükümlerine göre tüzel kişiliğe haiz bir şirket olarak değerlendirilmeseler bile
Kurumlar Vergisi Kanunu açısından bir kurum olarak değerlendirilmeye tabidirler. Bu yüzden, Kanun gereği bağlı bulundukları dernek veya vakıftan vergilendirme yönünden ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca, vergi
kanunlarında dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeleri diğer kurumlar vergisi
mükelleflerinden ayrı tutan hiçbir hükme de yer verilmemiştir. Bu nedenle,
vergilendirme yönünden bir sermaye şirketi ne ifade ediyorsa iktisadi işletmeler de aynı şartları ifade etmektedir.
Sonuç olarak, dernek veya vakfa ait iktisadi işletmeleri, ait oldukları dernek
veya vakıfların ayrılmaz parçaları olarak değerlendirmek veya bir kazancın iştirak kazancı sayılabilmesi için bir başka kurumun hisselerine sahip olunması
zorunluluğunu ileri sürerek yapılacak kâr dağıtımının tevkifata tutulmaması
mümkün gözükmemektedir. Kendisi vergiye tabi olmayan bir vakfın, sermaTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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yesini temin ederek vergiye tabi bir kuruluş oluşturması halinde kendisine
aktarılan gelir bizce de iştirak kazancıdır. Son zamanlarda Gelir İdaresinin
verdiği muktezaları ile birlikte yargı kararlarının da aynı ortak görüşte birleşmesi bu görüşümüzü teyit ettiğini göstermektedir. Bu konuda yeni bir yasal
düzenleme yapılmadığı sürece, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin
dernek veya vakfa aktardıkları kâr payının stopaja tabi tutulması gerektiği yönünde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi ölçü olarak kabul edilecektir.
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TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERE GEÇİCİ BİR VERGİSEL
TEŞVİK; BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ
Mustafa İNANÇ*54
1.GIRIŞ
Bilindiği üzere; Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sermaye Piyasası mevzuatında bulunan paralel düzenleme bireysel alanda, 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun Ek 5. maddesiyle oluşturulmuştur. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi
yatırımlarına yönelten ve 2499 sayılı eski Sermaye Piyasası Kanunu’nda (T.C.
yasalar, 30.07.1981 ) risk sermayesi yatırım ortaklığı olarak ifade edilmiş olan
ortaklıklardır. 2499 Sayılı Eski Sermaye Piyasası Kanununu yürürlükten kaldıran 6362 Sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 31.12 2012 tarih ve 28513
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nda “Kolektif Yatırım Kuruluşları” arasında sayılan Yatırım
Ortaklıkları 48.maddesinde, sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, girişim
sermayesi yatırımları ile Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyleri işletmek amacıyla, paylarını ihraç etmek üzere kurulan sabit
veya değişken sermayeli anonim ortaklıklar olarak tanımlanmıştır.
4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun (T.C. yasalar, 20.12.1994 ) Ek 5. Maddesinde (T.C. yasalar 29.06.2012)
bireysel katılım yatırımcılığı konusunda yasal altyapı hazırlanmıştır. Bahsi
geçen Kanunun Ek 5.maddesindeki yasal düzenleme şöyledir;
“Bu madde, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç
olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve bu maddeye tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin hususları düzenler.
Hazine Müsteşarlığı;
a)Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişi bireysel katılım yatırımcılarının kapsamını belirlemeye, vergi dâhil kamu tarafından sağlanan her türlü menfaati ifade eden Devlet desteklerinden yararlanması amacıyla bireysel
*54 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
08.05.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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katılım yatırımcılarına lisans vermeye ve verilen lisansı iptal etmeye,
b)Bu kapsamda, girişimcilerin bireysel katılım yatırımcıları ile bir araya
geldiği bireysel katılım yatırımcıları tarafından kurulan bireysel katılım yatırımcısı ağlarını akredite etmeye,
c)Lisans sahibi yatırımcıları ve akredite olmuş bireysel katılım yatırımcısı
ağlarını izlemeye ve denetlemeye, akredite olmuş bu ağlarla bireysel katılım
yatırımcılarının izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapmaya,
d)Devlet desteğinden yararlanacak bireysel katılım yatırımcılarının bu
kapsamda sermaye aktardıkları anonim şirketlerdeki iştiraklerinin asgari ve
azami tutarları ile oranlarını belirlemeye ve bu şirketlerin tabi olacağı hususları düzenlemeye,
e)Bu maddenin uygulanmasında Devlet desteği kapsamına giren sektörleri
ve/veya faaliyetleri belirlemeye,
f)Bireysel katılım sermayesini desteklemek ve geliştirmek amacıyla düzenleme yapmaya, yetkilidir.
Bireysel katılım yatırımcıları olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin iştirak yatırımlarının vergi desteklerinden yararlanabilmesi için gerekli usul
ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken
belirlenir.”
Hazine Müsteşarlığı tarafından, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler
için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine tabi
kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve
sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Bireysel Katılım
Sermayesi Hakkında Yönetmelik (Hazine Müsteşarlığı, 19.03.2013) yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Sözkonusu yönetmelikte, Bireysel katılım sermayesi (BKS), Bireysel katılım yatırımcılarının bu Yönetmelik kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi, Bireysel katılım yatırımcısı (BKY), Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran
gerçek kişileri, Bireysel katılım yatırımcısı lisansı (BKY lisansı): Müsteşarlıkça belirlenen kriterleri karşılayan BKY’lere verilen ve devlet desteğinden
yararlanma olanağı sağlayan belgeyi, Girişimci, Bir iş fikrine dayalı olarak
kendi işini kurmak isteyen/kuran gerçek veya tüzel kişileri, Girişim şirketi:
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BKY’lerin yatırım yapmak amacıyla sermaye koyarak ortak olduğu anonim
şirketi, ifade ettiği vurgulanmıştır.
Yönetmeliğin 13.maddesinde, BKY’lerin yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtilen ortak yatırımlar hariç lisanslarının beş yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla yirmi farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım
için devlet desteği alabilecekleri ve bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği
sağlanamayacağı belirtilmiştir.
Yönetmeliğin 14.maddesinde, BKY’nin girişim şirketine koyduğu sermayenin indirimden yararlanabilmesi için BKY tarafından her bir girişim şirketinde iktisap edilen şirket hisselerinin bedeli 20.000 TL’den az ve yıllık bazda
1.000.000 TL’den fazla olamayacağı Ancak BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabileceği düzenlenmiştir.
Anılan maddenin devamında, BKY’ler tarafından, dördüncü bölümde belirtilen esaslar dahilinde Müsteşarlığa bildirimde bulunması kaydıyla yapılacak
ortak yatırımlarda yıllık bazda her bir girişim şirketine yapılacak yatırım için
konulacak sermayenin azami tutarı 2.000.000 TL olarak uygulanacağı, ortak
yatırım için aranan şartları taşımaması durumunda her bir girişim şirketine
BKY’ler tarafından yatırılan toplam sermaye yıllık 1.000.000 TL’yi aşamayacağı belirtilmiştir.
2. BIREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDIRIMI
UYGULAMASINA İLIŞKIN VERGISEL DÜZENLEMELER
2.1.Gelir Vergisi Kanunu’nda Geçici Yasal Düzenleme
4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun Ek 5. maddesinde bireysel katılım yatırımcılığı konusunda yasal
altyapıya ilave olarak bu konuda vergisel alanda düzenlemeleri içeren Gelir
Vergisi Kanunu Geçici 82.maddesi (T.C. yasalar, 29.06.2012) düzenlenmiştir..
Bahsi geçen Gelir Vergisi Kanunu Geçici 82.maddesindeki vergisel düzenleme (6327 Sayılı Kanunun 10. Maddesiyle eklenen ve 29.6.2012 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren geçici madde) şöyledir.
“31/12/2017 tarihine kadar, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim
şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213
sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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ları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve
iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan
bireysel katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır.
Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz. İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım, izleyen yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.
İki tam yıl elde tutma şartının yerine getirilmemesi halinde, bireysel katılım
yatırımcısı indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır. Bu maddeye göre zamanında alınamayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini
gerektiren durumun doğduğu tarihi takip eden yılın başından itibaren başlar.
Bireysel katılım yatırımcılarının vergi desteklerinden yararlanabilmesi
için, birinci fıkrada belirtilen iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine
Müsteşarlığına başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış olmaları
ve lisans kapsamında ortaklık kurdukları kurumlar tarafından yapılacak faaliyetleri beyan etmeleri şarttır.
Bireysel katılım yatırımcıları, iştirak ettikleri kurumun doğrudan veya dolaylı olarak ya da ayrı ayrı veya birlikte hâkim ortağı olamazlar. Bireysel katılım yatırımcısı; eşinin, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü
derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarının ya da idaresi, denetimi
veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ya
da nüfuzu altında bulunan kurumlara iştirak edemez.
4059 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanması Hazine Müsteşarlığınca desteklenmeyen sektörlerde ve/veya faaliyetlerde yatırım yapıldığının tespit edilmesi, ortaklık paylarına ilişkin Hazine
Müsteşarlığınca getirilen şartlara uyulmaması, dördüncü fıkra kapsamında
beyan edilen faaliyetlerde bulunulmaması ve beşinci fıkradaki hükme aykırı
işlem tesis edilmesi durumunda üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
İki yıllık süre şartının yerine getirilememesine neden olan mücbir sebep
halleri ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken yetkilidir.
Bakanlar Kurulu birinci fıkrada yer alan 31/12/2017 tarihini beş yıla ka268
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dar uzatmaya, bu madde kapsamında indirim oranını ve azami indirim tutarını
%50’sine kadar artırmaya ve bu oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.”
2.2. 1 Seri No’lu Bireysel Katılım Yatırımcısı Hakkındaki Tebliğ’deki
(Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, 21.08.2013) Düzenlemeler
Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müşterek hazırlanan
Tebliğde, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununa eklenen geçici 82 nci maddede düzenlenen bireysel katılım
yatırımcısı indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve geçici
vergisel teşvike ilişkin altyapı oluşturulmuştur.
Bireysel katılım yatırımcısı, 4059 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için
kendilerine lisans verilecek olan, kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişi
yatırımcılardır.
15/2/2013 tarihli Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde iktisap edilen;
- Tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin %75’i,
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alışbedellerinin % 100’ü,
söz konusu iştirak hisselerinin en az iki tam yıl elde tutulması şartıyla,
bireysel katılım yatırımcısı indirimi olarak yıllık beyanname ile bildirilen kazanç ve iratlardan indirilebilmesi mümkün olacaktır.
2.2.1. İndirimden Yararlanma Şartları
Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden faydalanmak için,
- Tam mükellef gerçek kişi olunması,
- İştirak hisselerinin iktisap edilmesinden önce Hazine Müsteşarlığından
bireysel katılım yatırımcısı lisansı alınması,
- Tam mükellef bir anonim şirkete ait iştirak hisselerinin iki tam yıl (730
gün) süreyle elde tutulması,
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- Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe göre Müsteşarlıkça
belirlenen alanlarda yatırım yapılması ve bu yatırımın Müsteşarlıkça mevzuata uygun bulunması aranmaktadır.
İki yıllık elde tutma süresi, girişim şirketi adına Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamında açılan ortaklık banka
hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlamaktadır.
Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden dar mükellef gerçek kişiler ile
dar mükellef kurumlara iştirak eden tam mükellef gerçek kişilerin yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
2.2.2. İndirim Dönemi, İndirime Esas Tutarın Hesaplanması ve
İndirimin Sınırı
Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden, indirime konu iştirak hisselerinin iktisap edildiği vergilendirme dönemine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde yararlanılabilmek mümkündür.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesinde hisse senetlerinin
alış bedeliyle değerleneceği hükme bağlandığından, bireysel katılım yatırımcısı indirimine konu anonim şirket hisse senetlerinin indirime esas tutarlarının
tespitinde alış bedellerinin dikkate alınması gerekmektedir.
Beyana tabi kazanç ve iratlardan bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar yıllık bazda 1.000.000 TL’yi aşamayacaktır.
Hisselerin iktisap edildiği döneme ilişkin beyannamede bildirilen kazanç
ve iradın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarlar, izleyen yıllarda
Vergi Usul Kanununa göre ilgili yıllar için hesaplanan yeniden değerleme
oranında artırılmak suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.
Söz konusu indirim uygulamasından, 31/12/2017 tarihine kadar gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak yararlanılabilmesi mümkün olacaktır.
2.2.3. Şartların İhlal Edilmesi Durumunda Cezai Uygulama
- Hisselerin iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl dolmadan elden çıkarılması,
- 4059 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığınca vergi desteğinden yararlanılması uygun görülmeyen sektörlerde ve/
veya faaliyetlerde yatırım yapıldığının tespit edilmesi,
- Ortaklık paylarına ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen şartlara uyulmaması,
- Lisans kapsamında ortaklık kurulan kurumlar tarafından daha önce bi270
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reysel katılım yatırımcısınca yapılacağı beyan edilen faaliyetlerde bulunulmaması,
- Bireysel katılım yatırımcısının veya bireysel katılım yatırımcısı ortaklıklarının iştirak edilen girişim şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak ya da ayrı
ayrı veya birlikte hâkim ortağı olduğunun tespit edilmiş olması,
- Bireysel katılım yatırımcısının; eşinin, kendisinin veya eşinin veya kendisinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın
hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ya da bu kimselerin nüfuzu altında bulunan girişim
şirketlerine iştirak ettiğinin tespit edilmiş olması durumlarında bireysel katılım yatırımcısı indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler
yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılmaktadır.
İndirim şartlarının ihlal edilmesi nedeniyle zamanında alınamayan vergiler
ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini
gerektiren durumun doğduğu tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.
Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden
diğer hallerde de zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi
ziyaı doğmuş sayılacaktır.
2.2.4. Mücbir Sebep Halleri
Bireysel katılım yatırımcısının herhangi bir kastı olmaksızın girişim şirketinin iflas etmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesine
göre mücbir sebep halinin varlığı kabul edilir. Bu mücbir sebep hali nedeniyle
iştirak hisselerinin en az iki tam yıl elde tutulması yükümlülüğünün yerine
getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, mücbir sebep halinin gerçekleşme tarihi, mahiyeti, iştirak hisselerinin en az iki tam yıl süreyle elde tutulması yükümlülüğüne olan etkisi ve mümkün olması halinde etkilerinin tahmini
giderilme süresi bireysel katılım yatırımcısı tarafından mücbir sebep halinin
ortaya çıktığı tarihten itibaren otuz gün (iş günü) içinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.
Yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından mücbir sebep halinin var olduğu kanaatine ulaşılması durumunda,
zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılmayacak ve ziyaa uğratılmış vergiler için gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası
tahsil edilmeyecektir.
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Bireysel katılım yatırımcısının ölümü veya fiil ehliyetinin kaybı halinde ise
iştirak hisselerinin iki yıllık elde tutulma yükümlülüğü ölüm halinde mirasçılar, fiil ehliyetinin kaybı halinde kanuni temsilciler tarafından yerine getirilmelidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilememesi halinde, indirim dolayısıyla
zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler için vergi ziyaı cezası kesilmeyecek
olup, zamanında tahakkuk etmemiş vergi aslı gecikme faiziyle birlikte mirasçılar veya mükelleften tahsil edilecektir.
2.2.5. Bildirim Yükümlülüğü
Lisans sahibi bireysel katılım yatırımcısının yatırım başvurusunun uygun
bulunması halinde bu durum sermayenin girişim şirketine aktarıldığını gösterir
belgeler eşliğinde, bireysel katılım yatırımcısı indiriminden yararlanılacak oran
da belirtilmek suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına ve bireysel katılım yatırımcısının bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne Hazine Müsteşarlığınca bildirilir. Bireysel katılım yatırımcısı lisansının gerçekleştirilecek ilk yatırıma ilişkin
bildirimde gönderilmesi yeterli olup, sermayenin girişim şirketine yatırıldığını
gösterir belgelerin ise her yatırım aşamasında gönderilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe aykırılık
teşkil etmesi nedeniyle vergi desteğinin geri alınmasına yol açacak hallerin
tespit edilmesi durumunda, tespit tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde
Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunulması gerekmektedir.
3. SONUÇ
Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na paralel düzenleme bireysel alanda 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun Ek 5. maddesiyle bireysel
katılım yatırımcılığı konusunda yasal altyapı için bir çerçeve oluşturulmuştur.
Hazine Müsteşarlığı’nca, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde
sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal
bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım
yatırımcılarının ve 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine tabi kişi, kurum
ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmış ve anılan teşvikten faydalanmak isteyecek
uygulayıcılara duyurulmuştur.
272
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Bununla birlikte, 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanununun Ek 5. maddesinde bireysel katılım yatırımcılığı konusunda yasal altyapıya ilave olarak bu konuda vergisel alanda düzenlemeleri
içeren Gelir Vergisi Kanunu Geçici 82.maddesi hayata geçirilmiştir.
1 Seri No’lu Bireysel Katılım Yatırımcısı Hakkındaki Tebliği’nde 13/6/2012
tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 82 nci maddede düzenlenen bireysel katılım yatırımcısı indirimi
uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve geçici vergisel teşvik unsuru olması bakımından, uygulayacak tam mükellef gerçek kişilerin dikkatine
sunulmuştur. Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden dar mükellef gerçek
kişiler ile dar mükellef kurumlara iştirak eden tam mükellef gerçek kişilerin
yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
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FAALİYETİNE SON VEREN KURUMLARDA DEVREDEN KDV
İbrahim ERCAN*55
ÖZ
Katma değer vergisinin en önemli özelliği, indirim müessesine sahip olmasıdır. Mükellefler mal veya hizmet alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’leri
satışları nedeniyle hesapladıkları KDV’den mahsup etmekteler, hesaplanan
KDV’nin fazla olması halinde ödenecek KDV, mahsup edilecek KDV’nin
fazla olması halinde devreden KDV oluşmaktadır. Bu işlemler genel de aylık dönemler halinde gerçekleştirilmekte, önceki dönemden devreden KDV,
sonraki dönemde mahsup edilecek KDV’ye ilave edilmektedir. Faaliyetine
devam eden kurumlar bu işlemleri faaliyetleri süresince devam ettirdiklerinde
devreden KDV dönemler itibariye mahsup edilebilmektedir. Ancak, faaliyete
son veren kurumlarda devreden KDV’nin mahsup imkanı ortadan kalktığından, indirilemeyen KDV ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
Anahtar Sözcükler: Katma değer vergisi, kurumlar vergisi, devreden
KDV, indirim, mahsup, iade, tasfiye, bölünme, devir, iflas.
1- GİRİŞ
Katma değer vergisinin en önemli özelliği, indirim müessesine sahip olmasıdır. İndirim sisteminde maliyet veya giderler nedeniyle ödenen KDV satışlar
üzerinden alınan KDV’den mahsup edilmektedir. Maliyet ve giderler nedeniyle
ödenen KDV indirilecek KDV, satışlar üzerinden alınan KDV hesaplanan KDV
olarak adlandırılmaktadır. Aylık dönemler halinde indirilecek KDV’nin hesaplanan KDV’den mahsup edilmesi halinde ortaya çıkan fazlalık devreden KDV, hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den fazla olması durumunda ödenecek KDV
oluşmaktadır. Faaliyetlerine devam eden mükellefler, devreden KDV’leri sonraki
dönem mahsup edilecek KDV’lerine dahil edip hesaplanan KDV’den mahsup
etmektedirler. Bu süreç faaliyetleri süresinde bu şekilde devam etmektedir.
Faaliyetine son verecek mükelleflerin devreden KDV’si bulunması halinde, söz konusu KDV’nin mahsup imkanı ortadan kalkmakta ve dolayısıyla,
faaliyetine son veren mükellefler indiremeyen KDV sorunuyla karşılaşmaktadırlar. Bu yazımızda, faaliyetine son veren kurumların devreden KDV’sine
değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.
*55 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
29.04.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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2- KURUMLARDA FAALİYETE SON VERME HALİNDE
DEVREDEN KDV
2.1- Faaliyete Son Verme
Faaliyete son verme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1961)
“işi bırakmanın tarifi” başlıklı 161’inci maddesinde, mükelleflerce vergiye tabi
olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi olarak
tanımlanmıştır. Bununla birlikte, aynı Kanunda, faaliyetine son veren mükelleflerin durumu ilgili vergi dairesine bir ay içinde bildirmesi gerektiği, belirtilmiştir.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin faaliyetlerine son vermeleri, tasfiye, devir, birleşme, bölünme ve iflas hallerinde gerçekleşmektedir. Tasfiye, devir,
birleşme ve bölünme halinde bu işlemlerin sonuçlanmasına, iflas halinde iflasın kapanmasına kadar mükellefiyet devan etmekte, Tasfiye, devir, birleşme
ve bölünmenin sonuçlandığının ve iflasın kapandığının 1 ay içinde bildirilmesiyle söz konu mükellefiyet sona erdirilmektedir.
2.2- Faaliyete Son Verme Halinde Devreden KDV
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1984) 29. maddesinin 1. fıkrasında, “mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri
KDV’leri indirim konusu yapabilecekleri” 2. fıkrasında ise “bir vergilendirme
döneminde indirilecek KDV toplamının mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde aradaki farkın sonraki
dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği” hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, aynı Kanun’un 58. maddesinde ise, “mükellefçe indirilebilecek
KDV’lerin Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak
kabul edilmeyeceği” belirtilmiştir.
KDV Kanununa göre, yüklenilen KDV ile ilgili olarak, indirim, iade, gider
ve maliyet olarak dikkate alma uygulamaları söz konusudur. KDV’de vergilendirme istisnalar haricinde 1’er aylık dönemleri kapsamaktadır. Bir dönem
içinde mal ve hizmet alışları nedeniyle yüklenilen KDV, vergiye tabi işlemler
üzerinden hesaplanan KDV’den mahsup edilebilmektedir. Mahsup edilecek
KDV’nin hesaplanan KDV’den yüksek olması halinde sonraki döneme devreden KDV oluşmakta, söz konusu KDV de sonraki dönemde mahsup edilecek
KDV’ye dahil edilmekte ve mükelleflerin faaliyetleri süresince bu süreç bu
şekilde devam etmektedir.
Bununla birlikte, KDV Kanunu’nun 17/4-c maddesinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na (T.C. Yasalar, 2006) göre yapılan devir ve bölünme
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işlemlerinin KDV’den istisna olduğu, bu kapsamda vergiden istisna edilen
işlemler bakımından KDV Kanunu’nun 30’uncu maddesinin (a) bendi hükmünün uygulanmayacağı, işlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergilerin, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların
varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak
şekilde indirim konusu yapılacağı, hüküm altına alınmıştır.
Bu doğrultuda, Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleşecek bölünme ve devir işlemleri sonucunda, oluşacak yeni kurumun,
devrolan veya bölünen kurumda, devir ve bölünme tarihine kadar indirilemeyen ve devreden KDV olarak kalan KDV, mükerrer indirime yol açmayacak
şekilde indirim konusu yapılabilecektir. KV Kanunu’nun 19 maddesine göre
gerçekleştirilen birleşme ve tür değişiklikleri devir hükmünde kabul edildiğinden, birleşme ve tür değişikliği durumunda da devreden KDV yeni kurumda indirim konusu yapılabilecektir.
Buna göre, kurumlarda KV Kanuna göre gerçekleştirilen bölünme, devir
(birleşme ve tür değişikliği) hallerinde devreden KDV’nin yeni kurumda indirim imkanı devam ettiğinden tam anlamıyla faaliyete son verme söz konusu olmamaktadır. Devreden KDV’nin indirim imkanının ortadan kalması
yönünden faaliyete son verme tasfiye ve iflas hallerinde söz konusu olmaktadır. Bu şekilde, faaliyetlerine son veren kurumların yüklendikleri KDV nedeniyle mahsup edemedikleri ve dolayısıyla sonraki döneme devreden KDV
olarak oluşan KDV’leri önemli bir sorun oluşturmaktadır. Faaliyetlerine son
verdiklerinden sonraki dönemlerde söz konusu KDV’yi mahsup etme imkanı
ortadan kalkmaktadır.
2.2.1- Faaliyete Son Verme Halinde Devreden KDV
İade Alınabilir Mi?
İşi bırakan mükelleflerin yüklenip indiremedikleri KDV’nin, işi bırakma fiilinin KDV Kanunu’nda düzenlenen iade hakkı doğuran işlemler arasında sayılmaması nedeniyle iade edilmesi de mümkün bulunmamaktadır (Sezer, 2014).
Vergi İdaresi ve Danıştay işi bırakan mükelleflerin yüklenip indiremedikleri KDV’nin, işi bırakmanın iade hakkı doğuran bir işlem olmaması nedeniyle
iade de edilemeyeceği görüşündedirler (Talu, 2003).
Vergi idaresince verilen (MB.’nin, 19.09.1998 tarih ve 57334, 01.02.1990
tarih ve 8882 sayılı Özelge’de;
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“İşin terk edilmesi halinde işini terk eden mükellefler, mevcutlarını terkten
önce satış vb. yollarla tasfiye ettikleri takdirde teslim bedeli üzerinden, mevcutlar tasfiye edilmemişse, işletmeden çekiş göstererek KDV Kanunu’nun 3/a
maddesi gereğince emsal bedeli üzerinden vergi hesaplayıp beyan etmek zorundadırlar. Hesaplanan bu vergilere rağmen indirilemeyen kısım kalırsa, indirilemeyen KDV’nin iadesi söz konusu olmayacaktır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.
İstanbul Defterdarlığınca verilen 26.12.2002 tarih ve KDV.MUK.B.07.4.
DEF.0.34.18.6855 sayılı Özelge’de;
“İşi terk eden mükellefler stoklarını terkden önce satış vb. yollarla tasfiye
ettikleri takdirde teslim bedeli üzerinden, stoklar tasfiye edilmemişse işletmeden çekiş gösterilerek Katma Değer Vergisi Kanununun 3/a maddesi gereğince maliyet bedeli üzerinden vergi hesaplayıp beyan etmek zorundadırlar.
Hesaplanan bu vergilere rağmen indirilemeyen kısım kalırsa iade söz konusu
olmayacaktır.” denilmektedir.
Danıştay tarafından verilen bir kararda ise;
“KDV Kanunu’na göre iade, ancak Kanun’un 328. maddesinde sayılan tam
istisnalar ile 29/2. maddesinde belirtilen temel gıda maddesi teslimleri nedeniyle yapılmaktadır. Faaliyetin terki iade hakkı doğuran bir işlem olmadığından,
indirilemeyen verginin iadesi kanunen mümkün değildir.” denilmektedir.
Buna açıklamalara göre, faaliyetine son veren kurumların indiremedikleri ve
dolayısıyla Devreden KDV olarak kalan KDV’yi iade almaları mümkün değildir. Ancak, KV Kanuna göre gerçekleştirilen bölünme ve devir halinde, bölünme
veya devir öncesine ilişkin yüklenilen KDV’den KDV Kanuna göre nakden veya
mahsuben iade alınması mümkün olan KDV bulunması durumunda, yeni oluşan
kurum, söz konusu KDV’yi nakden veya mahsuben iade talep edilebilecektir.
2.2.2- Faaliyete Son Verme Halinde Devreden KDV Gider Olarak
Dikkate Alınabilir Mi?
Katma değer vergisini nihai tüketiciler yüklenmektedirler. Mükellefler ise
ticari faaliyetlerine ilişkin yüklendikleri KDV’ler açısından aracı konumundadırlar. Ticari mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV’leri ticari mal ve hizmet
satışlarına ilişkin KDV’den mahsup etmektedirler. Bu şekilde, yüklendikleri
KDV’leri satışlarından dolayı almış oldukları KDV’lerden mahsup etmektedirler. Faaliyetine devam eden mükellefler için bu süreç bu şekilde devam
etmekte iken, faaliyetine son veren mükelleflerin devreden KDV’yi indirim
yoluyla telafi etme imkanı ortadan kalkmaktadır.
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Yüklenilip indirilemeyen ve işi bırakma nedeniyle de bir daha indirilmesi
mümkün olmayan KDV’nin, iade ya da gider yazma yoluyla telafisine olanak
sağlanmaması, işi bırakan mükellefleri nihai tüketici konumuna getirir ki, bu
da KDV’nin genel teorisine aykırıdır (Talu, 2003).
Faaliyetine son veren kurumlar açısından devreden KDV’nin indirim imkanı ortadan kalktığından, söz konusu KDV indirilemeyecek KDV hükmünü kazanmaktadır. KDV Kanunu’nun 58’inci maddesinde, indirilebilecek KDV’lerin
gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiş olup, söz konusu maddenin mefhumu muhalifinden hareketle
faaliyetine son veren mükelleflerin devreden KDV olarak kalan miktarı gelir ve
kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate almaları uygun
olacaktır. Bu konuda, düzenlenmiş olan özelgelerden bazıları şöyledir.
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26.10.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.1
0.15.01-KDV-2010/107-1308/-107 sayılı Özelgesinde;
“Buna göre, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları
KDV, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak düşülemeyeceği gibi bu işlemlere ilişkin olarak alış vesikalarında gösterilen ve indirilebilecek KDV de gider olarak kabul edilmeyecektir. Bu hüküm, mükellefin
üstünde yük olarak kalmayacak verginin, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabulünün önlenmesi amacıyla konulmuştur. İndirilemeyecek KDV nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin
mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı tabiidir.
Bu çerçevede, 31/8/2010 tarihinde işi bırakmanız nedeniyle yüklendiğiniz
ve indirim yoluyla gideremediğiniz KDV yi 2010 yılı gelir vergisi matrahının
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate almanız mümkün bulunmaktadır.” denilmektedir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.58-1443 sayılı Özelgesinde;
“ İndirim konusu yapılamayan KDV ise sonraki döneme devreden KDV
olarak kalacaktır. Sonraki döneme devreden KDV’nin iadesinin talep edilmesi
mümkün bulunmamaktadır. Ancak, mükellefiyetin terkin edildiği tarih itibariyle
indirim yoluyla giderilemeyen KDV ilgili dönem gelir ya da kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
Diğer taraftan, devreden vergilerin gider yazılabilmesi ile ilgili bu uygulama sadece faaliyeti bırakan mükellefler için geçerlidir. Faaliyetin devamı süresince devreden vergilerin gider veya maliyet olaTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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rak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı tabiidir.” denilmektedir.
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.20.1
5.01-40-MUK-2010-164-402 sayılı Özelgesinde;
“…faaliyetin bırakılması nedeniyle 2011/Ocak-Kasım dönemlerinde tarafınızdan KDV beyannamesi verilemeyeceğinden, indirimli orana tabi işlemlerinizden doğan iade alacağınızın, faaliyetin bırakıldığı tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir.
Bu şekilde iadesini talep ettiğiniz tutarın, vergi dairesine vereceğiniz iade
talep dilekçeleri ile 31/12/2010 tarihine kadar muaccel hale gelecek borçlarınıza mahsuben, 1/1/2011 tarihinden sonra ise talebiniz doğrultusunda nakden
veya söz konusu borçlarınıza mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, iadesi talep edilen tutar düşüldükten sonra kalan devreden
vergi tutarının, gelir vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği tabiidir.” denilmektedir.
Yukarıda yer verdiğimiz özelgelerden de, vergi idaresinin, faaliyetine son
veren kurumların devreden KDV’lerini Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alabilecekleri doğrultusundadır.
3- SONUÇ
Katma değer vergisinin en önemli özelliği, indirim sistemine sahip olmasıdır. Mükellefler mal ve hizmet alımları nedeniyle ödedikleri KDV’yi, mal ve
hizmet satışlarına ilişkin aldıkları KDV’den mahsup etmektedirler. İndirilecek
KDV’nin hesaplanan KDV’den yüksek olması halinde fazla olan KDV sonraki dönemde mahsup edilmek üzere devreden KDV olarak sonraki döneme
devretmektedir.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin faaliyetlerine son vermeleri, tasfiye, devir, birleşme, bölünme ve iflas hallerinde söz konusudur. Ancak, KV Kanunu’na göre gerçekleştirilen bölünme ve devir (birleşme ve tür değişikliği devir
hükmündedir) hallerinde, devreden KDV’nin yeni kurumda indirim imkanı
devam etmektedir. Dolayısıyla, devreden KDV’nin mahsup imkanının ortadan kalkması tasfiye ve iflas hallerinde söz konusu olmaktadır.
Buna göre, faaliyetine son veren kurumların devreden KDV’lerini sonraki
dönemlerde mahsup etme imkanı ortadan kalktığından söz konusu KDV indirilemeyen KDV hükmü kazanmakta olup, söz konusu KDV’yi iade almaları
da mümkün olmadığından, KDV Kanunu’nun 58’inci maddesinin mefhumu
muhalifinden hareketle kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında gider
280

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

olarak dikkate almaları gerektiği görüşündeyiz. Vergi idaresince verilen özelgeler de faaliyetine son veren kurumların devreden KDV’lerini gider olarak
dikkate alabilecekleri yönündedir.
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25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE
ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?
Seçkin BİÇER*56
I- GİRİŞ
Maliye Bakanlığı’nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu(ÖTVK)’nun 8 ve 12. maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 08.10.2012 tarihinde kararlaştırılmış olan
08.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1, 2 ve 3.
maddelerinde, 4760 sayılı ÖTVK’ya ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki
vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. İlgili Kararname’de düzenlenen indirimli vergi
uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanması, ÖTVK’nın 12 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye istinaden uygun görülmüş ve bu düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak, 11.10.2012 tarihli
ve 28438 sayılı Resmi Gazetede 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel
Tebliği yayımlanmıştır. Belirtilen tebliğe göre iade uygulaması sadece;
1. ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) cetvelindeki malların bu
listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması,
2. ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) cetvelindeki malların aynı
cetvelde yer alan malların imalinde kullanılması
3. Baz yağların ihracata konu edilecek madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılması,
durumlarında söz konusu olacaktır
Bu yazımızda, 25 seri nolu ÖTV Genel Tebliği kapsamında ÖTV iadesi
alan mükelleflerin, aynı zamanda KDV iadesine de hak kazanıp kazanamayacakları konusunda açıklamalar yapılacaktır.
II- ANA HATLARI İLE 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ
KAPSAMINDA YAPILACAK ÖTV İADESİ:
Bakanlar Kurulunun 08.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı kararının 1,
2 ve 3 üncü maddelerinde, 4760 sayılı ÖTVK’ya ekli (I) sayılı listenin (B)
*56 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
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cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar
tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. İlgili Kararname’de düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanması, ÖTVK’nın 12 inci maddesinin
(4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye istinaden uygun
görülmüş ve bu düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak,
11.10.2012 tarihli ve 28438 sayılı 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel
Tebliği yayımlanmıştır.
25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde iade uygulamasını üç
ana başlık halinde düzenlenmiştir. Buna göre:
a) ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların
Bu Listeye Dahil Olmayan Malların İmalinde Kullanılması Durumunda
ÖTV İade Uygulaması:
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; ÖTV mükellefleri tarafından bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, diğer alıcılara teslimlerde olduğu gibi, bu malların birimi
itibariyle (B) cetvelinde yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi
beyan edilerek ödenecektir. İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların; (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların
imalinde kullanılması, ÖTVK’nın 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılacaktır.
Buna göre ithalatçı imalatçılar, bu mallar için yurt içindeki ÖTV mükelleflerinin teslimlerinde olduğu gibi birimi itibariyle (B) cetvelinde yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan ederek ödeyeceklerdir.
Bu uygulama kapsamında Sanayi Sicil Belgesi’ne haiz alıcı imalatçılar,
ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları malları satın alma tarihini, ithal ettikleri
malları ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta
kullanmaları durumunda bu mallar için daha önce ödenen ÖTV ile söz konusu
Kararname’nin eki Karar’ın 1 inci maddesinde belirlenen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki farkı, malları imalatta kullanmaları gereken 12
aylık süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir
veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesinden ÖTV
iadesi olarak geri alabileceklerdir.
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b) ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların Aynı Cetvelde Yer Alan Malların İmalinde Kullanılması Durumunda
ÖTV İade Uygulaması:
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; ÖTV mükellefleri tarafından aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılmak
üzere imalatçılara tesliminde, diğer alıcılara teslimlerde olduğu gibi, bu malların birimi itibariyle ÖTVK’ya ekli (I) sayılı listede yer alan yürürlükteki
vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenecektir. İthalatçı imalatçılar
tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılması, ÖTVK’nın 2/3-a
maddesi uyarınca teslim sayılmayacaktır.
Bu uygulama kapsamında Sanayi Sicil Belgesi’ni haiz alıcı imalatçılar, bu
uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları malları satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde
imalatta kullanmaları durumunda bu mallar için ödedikleri ÖTV ile bu mallardan imal edilen mallar için beyan ederek ödedikleri ÖTV arasındaki farkı, bu
mallardan imal ettikleri malın teslimine ilişkin verginin beyan dönemini takip
eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulundukları
vergi dairesinden ÖTV iadesi olarak geri alabileceklerdir.
c)Baz Yağların İhracata Konu Edilecek Madeni Yağ veya Yağlama
Müstahzarı İmalinde Kullanılması Durumunda ÖTV İade Uygulaması:
Kararname’nin eki Karar’ın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları ile
yer alan (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki baz yağların; yine aynı maddede
G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılarak, imal edilen malların ÖTVK’nın 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi
veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi amaçlarıyla satın alınmasına yönelik teslimlerinde; diğer alıcılara teslimlerde olduğu
gibi, ÖTV mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi
beyan edilerek ödenecektir. İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan baz yağların, aynı cetveldeki bu Kararname’nin
eki Karar’ın 3 üncü maddesinde GTİP numaraları yazılı malların imalinde
kullanılması, ÖTVK’nın 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacaktır.
Bu uygulama kapsamında “Sanayi Sicil Belgesi” ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Madeni Yağ Lisansı”nı haiz
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olan alıcı imalatçılar bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları baz yağları satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde imalatta kullanmak ve imal edilen malları aynı süre
içerisinde ÖTVK’nın 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç
etmek veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim etmek şartıyla baz yağlar için ödenen ÖTV ile söz konusu Kararname’nin eki Karar’ın
3 üncü maddesinde belirlenen tutar (0,0500 TL/Kg.) arasındaki farkı imal edilen malların ÖTVK’nın 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç
edilmesi halinde, ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren;
8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi halinde ise
ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde KDV
(KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi)
yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden ÖTV iadesi olarak geri alabileceklerdir.
III- ÖTV’NİN KDV MATRAHINA ETKİSİ VE İADE ALINAN ÖTV
NEDENİYLE FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV OLUŞUP OLUŞMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 maddesine göre, Türkiye’de ticari,
sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetler KDV’ye tabidir. Kanunun 8 inci maddesinde mal teslimi ve hizmet
ifası hallerinde verginin mükellefinin bu işleri yapanlar olduğu, 10 uncu maddesinde ise mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın malın
teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 20 nci maddesinde teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel
deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar
adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun
alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para
ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olduğu belirtilmiştir.
Kanunun 24 üncü maddesinde matraha dahil olan unsurlar sayılmış olup b
bendinde ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile
vergi, resim harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olacağı hüküm altına alınmıştır. İşte kanunun 24/b maddesindeki bu hüküm gereği Özel
Tüketim Vergisi KDV’nin matrahına dahil edilmektedir.
KDV Kanunu’nun 8 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasında, “Vergiye tabi
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bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür
vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek
bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla
ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca mükellefler
yanlışlıkla bile olsa tahsil ettikleri KDV’yi vergi dairesine beyan edip ödemek
zorundadırlar. Bu düzenleme ile vergi adı altında para tahsil edilip haksız kazanç sağlanmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle indirim mekanizmasının da tam olarak işletilebilmesi mümkün olacaktır.
Yapılan bu açıklamalara göre 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında imalatta bulunacak imalatçıların, ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları
hammadde için ödedikleri ÖTV aynı zamanda KDV matrahına dahil edilmekte ve bu tutar üzerinden de KDV hesaplanmaktadır. İmalatçılar tarafından
ödenmiş olan ÖTV’nin 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde
yer alan usul ve esaslar çerçevesinde iade alınması durumunda, iade alınan
ÖTV üzerinden hesaplanan KDV de fazla veya yersiz hesaplanan KDV niteliğine dönüşmektedir. Fazla veya yersiz ödenen vergi ise Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda mükelleflere
iade edilecektir.
Fazla veya yersiz ödenen KDV tutarı ise aşağıda yer alan örnek olay üzerinde şu şekilde hesaplanacaktır:
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer almayan Alkid Reçine isimli malın
imalatını yapan Sanayi Sicil Belgesine sahip ABC Ltd.Şti. imalatta kullanmak
üzere ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan ve ÖTV oranı 2,2985.-TL/
kg olan White Spirit isimli 10.000 kg hammaddeyi ÖTV mükellefi olan VYZ
A.Ş.’den ÖTV ve KDV hariç 20.000.-TL bedelle satın almıştır. VYZ A.Ş. tarafından düzenlenen faturada ÖTV ve KDV şu şekilde hesaplanmıştır:
Mal Bedeli
(10.000 kg * 2,00.-TL)		
: 20.000,00.ÖTV		
(10.000 kg * 2,2985.-TL)
: 22.985,00.KDV		
((20.000 + 22.985)*0,18)
: 7.737,30.Toplam						
: 50.722,30.ABC Ltd.Şti. 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar dahilinde üretimini gerçekleştirdiği ve 22.813,00.-TL ÖTV’yi iade aldığını varsayalım. Buna göre ABC Ltd.Şti.’nin KDV kanunu 8/2 inci maddesi
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kapsamında iadesini talep edebileceği tutar (22.813,00*0,18=) 4.106,34.-TL
olarak hesaplanacaktır. Bu tutarın ise Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda iade edileceği ise kuşkusuzdur.
IV- SONUÇ:
Bakanlar Kurulunun 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı kararının 1, 2 ve
3 üncü maddelerinde, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde, vergi
tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan
vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanması, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye
istinaden uygun görülmüş olup, bu düzenlemelerin uygulama usul ve esasları,
25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir.
Bu uygulamada, satıcılar tarafından teslime konu mallar için hesaplanan
ÖTV, KDV matrahına dâhil olduğundan, bu ÖTV’nin 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde imalatçılara iade edilen kısmı üzerinden hesaplanan KDV de fazla veya yersiz hesaplanan KDV niteliğine dönüşmektedir. Bu şekilde fazla veya yersiz hesaplanan
KDV niteliğine dönüşen vergi ise mükelleflere Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda iade edilebilecektir.
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İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM
Ertunç AKSÜMER*57
1.GİRİŞ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile günümüze kadar yayımlanan
tüm KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliği ile Katma Değer
Vergisinin uygulama alanları ve karmaşıklığının önlenmesi amaçlanmıştır. İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS)’de, KDV Genel Uygulama Tebliği ile
yeniden gözden geçirilen ve kapsamı genişletilen uygulamalardan biri olmuştur.
Önceki düzenlemelerde ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği indirimli
teminat uygulaması, yeni düzenlemeyle birlikte KDV iadesi alan tüm mükelleflerin yararlanabileceği bir sisteme dönüştürülmüştür.
Bu çalışmamızda indirimli teminat uygulama sistemi ile yeni uygulamaya konulan “İndirimli Teminat Uygulama Sertifikası Sistemi” açıklamaya çalışılmıştır.
2. İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)
2.1. Kavramsal Çerçeve
İTUS, KDV İade hakkı doğuran işlemleri bulunan ve kendileri için belirtilen genel ve özel şartları birlikte taşıyan mükelleflerin iade alacaklarının,
indirimli teminat yoluyla düşük finansman koşullarında ve makul sürelerde
iadesine imkân veren bir sistemdir.
KDV Genel Uygulama Tebliğinde indirimli teminat oranları belirlenmiştir.
İndirimli teminat, KDV iadesinin türüne göre Maliye Bakanlığınca belirlenen
iade alt sınırını aşan kısım için aşağıda belirtilen oranlarda verilmektedir.
* Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için % 4
* KDV İade hakkı doğuran işlemleri bulunan tüm mükellefler için % 8
Teminat, KDV Genel Uygulama Tebliğinde aksi belirtilmedikçe, iadenin
yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür (iade türü için YMM Raporu aranılmadığı haller hariç). Bu süre içerisinde
YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülmektedir.
*57 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
18.07.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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Teminat kapsamındaki nakden iade talepleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun üretilmesinden ve
varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat mektupları ile varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilir.
KDV Kanununda yer alan istisna hükümlerine istinaden mükelleflerin iade
hakları ortaya çıkabilmektedir. Mükelleflerin, belli sınırı aşan ve işlem türü
itibarıyla YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan katma değer
vergisi iadelerinde, henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya vergi incelemesi yapılmadan teminat gösterilmesi halinde iade yapılmaktadır. Gösterilen
bu teminat, iadeye konu işlem türüne göre vergi inceleme raporu veya YMM
raporuna dayanılarak çözülmektedir.
Teminat uygulamasında asıl olan iadesi alınacak vergi tutarının %100’ü
tutarında teminat alınmasıdır. Ancak çeşitli sektör ve mükellef grupları itibari
ile %100 teminat uygulaması yerine değiştirilmiş teminat oranlaması uygulaması da getirilebilmektedir. Mevzuatımızda üç çeşit teminattan söz edebiliriz.
Bunlar;
• Normal teminat,
• İndirimli Teminat (%4 olarak belirlenen %8 olarak belirlenen) teminat,
• Yükseltilmiş teminat,
Bu kapsamda 84 Nolu KDV Genel Tebliği’nde “İndirimli Teminat Uygulaması” düzenlenmiş bulunmakta idi. İndirimli teminat uygulamasının yasal dayanağı; Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin “Geri Verilecek Paralar”
başlıklı 52’inci maddesinin 3/c. bendi ile KDV iadelerinde mükellef grupları
itibariyle teminat miktarının sıfıra kadar indirilmesi hususunda verilen yetkiye dayanmaktadır.
İndirimli teminat uygulaması Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde de düzenlenmiş olup, yapılan yeni düzenleme ile indirimli teminat uygulamasından faydalanacak olan mükelleflerin sertifikası alması zorunluluğu
getirilmiş bulunmaktadır.
2.2. İndirimli Teminat Uygulama Sertifikası
İndirimli Teminat Uygulama sertifikası; mükelleflerin KDV iadeleri işlemlerinde indirimli teminat uygulaması sisteminden yararlanmasını sağlayacak
bir şekilde Vergi Dairesi başkanlıkları ve Vergi Dairesi Başkanlığı bulunma290
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yan ilerde Defterdarlıklar tarafından verilen sertifikadır. İndirimli teminat uygulamasından faydalanabilmek için bu sertifikanın alınması zorunludur.
Daha önce, sadece ihracat istisnası kapsamında iade talep eden mükelleflerin (dış ticaret sermaye şirketlerinin, sektörel dış ticaret şirketlerinin, imalatçı-ihracatçıların, ihracatçıların ve özel finans kurumlarının) yararlanabildiği
indirimli teminat uygulamasının kapsamı da yeni düzenleme ile genişletilmiş
ve gerekli koşulları sağlayan ve KDV iadesi alan tüm mükelleflerin yararlanabileceği bir şekle dönüştürülmüştür.
KDV Genel Uygulama Tebliği ile getirilen düzenleme ile; talep edilen iadenin türü (ihracat, indirimli oran, kısmi tevkifat kaynaklı iade vs.) önem arz
etmeksizin iade talebi olan mükelleflerin belirlenen kriterleri taşımaları halinde
Vergi Dairesi Başkanlıklarına (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) başvurarak
kendilerine İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) Sertifikası verilmesini
talep edebilirler. Kendilerine İTUS sertifikası verilen mükellefler 1 Mayıs 2014
tarihinden itibaren teminat karşılığı talep edecekleri iadelerde indirimli teminat
(%4 veya %8) sunarak, indirimli teminat uygulamasından faydalanabilirler.
2.2.1. İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler
Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sertifikası verilir.
2.2.1.1. Genel Şartlar
Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde;
1- Vergi mükellefiyetinin bulunması,
2- Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin
ibrazından imtina edilmemiş olması,
3- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve
KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatılmamış olması (süresinden
sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
4- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya
kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel
esaslara dönülmüş olması,
5- Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam
tasdik sözleşmesi bulunması.
Başvuru tarihi itibarıyla;
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014

291

MALİ

ÇÖZÜM

1- KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,
2- Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz).
Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen
son beş vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya
vergi inceleme raporlarının olumlu olması.
YMM’lerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler hakkında iade hakkı doğuran işlemlerin bulunduğu birbirini izleyen son
beş vergilendirme dönemine ait olumlu YMM raporu bulunması halinde de bu
bölüm bakımından bu şart gerçekleşmiş sayılır.
Birbirini izleyen beş vergilendirme döneminden kasıt, iade hakkı doğuran işlemlerin yapıldığı birbirini izleyen dönemlerdir. Bu dönemler arasında herhangi
bir dönemde vergi inceleme raporu veya YMM raporu düzenlenmesini gerektiren bir iade hakkı doğuran işlem bulunmadığı takdirde, bu dönemler, birbirini
izleyen beş vergilendirme döneminin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ait olumlu raporlardan
bir kısmının vergi inceleme elemanları, bir kısmının ise YMM tarafından düzenlenmiş olması halinde de bu şartın gerçekleşmiş sayılacağı tabiidir. Ancak
beş olumlu rapor şartını kısmen veya tamamen YMM’lerce düzenlenen raporlarla yerine getiren mükelleflerin indirimli teminattan yararlanabilmeleri
için, iade talebinde bulundukları dönem için de tam tasdik sözleşmesi yapmış
olmaları gerekmektedir. Tam tasdik sözleşmesi kapsamında bulunmayan dönemlere ilişkin iade taleplerinde ise Tebliğin ilgili bölümlerinde iadeye ilişkin
yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
Son olumlu rapor vergi dairesine intikal ettikten sonra (diğer şartlar da
gerçekleşmişse) raporun ilgili olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri için indirimli teminat uygulamasına başlanır.
Raporun ait olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemler için verilen
teminatların, indirimli teminat tutarını aşan kısmı iade edilir.
Yukarıda belirtilen genel şartları sağlayan Dış Ticaret Sermaye şirketi ve
Sektörel Dış Ticaret şirketi statüsündeki şirketlere başka bir şart aranmaksızın
İTUS sertifikası verilir.4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan tarifelerdeki taşıtların ihracatını yapan, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret sermaye şirketi niteliğindeki imalatçılarda, iade talebinin bulunduğu birbirini
izleyen son beş vergilendirme dönemine ilişkin olumlu rapor şartı aranmaz.
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2.2.1.2. Özel şartlar
Yukarıda bölümde belirlenen genel şartlar ile birlikte, kendileri için öngörülen özel şartları taşıyan aşağıdaki mükellefler İTUS sertifikasına hak kazanırlar.
a) İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından
İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar:
Genel Şartlara ek olarak;
1. İlgili sicile kayıtlı olan,
2. Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında kayıtlı ATİK’lerinin(
gayrimenkuller hariç) amortisman düşülmeden önceki toplam tutarı
100.000TL’yi aşan,
3. Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere
sahip olduğu kapasite raporuyla teyit edilen,
4. İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (İşçi sayısının tespitinde
bizzat imalat içinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan
yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.
Hesaplamada, ihracatın gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.),
imalatçı-ihracatçılar ile ihraç kaydıyla teslimde bulunan imalatçılara, bağlı
oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurmaları halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde İTUS sertifikası verilir.
Diğer İhracatçılar İhracatçılar(Hizmet İhracı Yapanlar Hariç):
Genel şartları taşıyan mükelleflerden, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık 4
milyon ABD Doları veya son beş takvim yılı itibarıyla yıllık iki milyon ABD
Doları ve üzerinde ihracat yapanlara, bu şartları sağladıkları tarihi takip eden
yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere İTUS sertifikası verilir.
b) Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından
İhracat İstisnası kapsamında iade talebi olmayan mükelleflerden;
1. Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan
bilânçoya göre en az;
- Aktif toplamı 40.000.000 TL,
- Maddi duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,
- Net satışları 50.000.000 TL,
2- Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine
verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı
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50 veya daha fazla, (Hesaplamada işlemin gerçekleştiği dönemden önceki 12
aylık ortalama esas alınır.)
olanlara, yukarıdaki (2.2.1.1. Genel Şartlar bölümündeki) genel şartları da
taşımaları kaydıyla İTUS sertifikası verilebilir. Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe
ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde “İTUS Sertifikası” verilir. Bu mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan
dönemden başlamak üzere, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.
2.3. İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin
Yerine Getirilmesi
İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin iade talepleri Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan açıklamalara göre yerine getirilir. İadenin teminat karşılığında
talep edilmesi halinde, iade miktarının Maliye Bakanlığınca sınırı aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için
%4’ü) için teminat verilir.
Teminat, aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde
ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz
edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülür. İTUS sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı sürece, sonraki iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasına devam edileceği
ve YMM raporunun da yine altı ay içinde ibraz edilmesinin isteneceği tabiidir.
2.4. İTUS Sertifikasının İptal Edilmesi
Kendilerine İTUS sertifikası verilen mükelleflerle ilgili olarak, aşağıdaki
hususlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde İTUS sertifikası iptal
edilir. Sertifikanın iptal edildiği, gerekçesiyle birlikte mükellefe bildirilir. Mükellefin, bu durumun bildirildiği tarihi içine alan ve sonraki dönemlere ait olan
veya önceki dönemlere ait olup bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerinde indirimli teminat uygulanmaz.
a) İTUS sertifikası alabilmek için belirtilen özel koşullardan tutarlarla ilgili
olanlar dışındaki şartları kaybeden mükellefler ile anılan bölümde belirtilen
tutarlarda ve çalıştırılan içi sayılarında % 25’i aşan bir azalma meydana geldiği anlaşılan mükelleflerin sertifikaları iptal edilir.
Mükelleflerin İTUS sertifikası alabilmek için belirtilen özel koşullardan
tutarlar karşısındaki durumu, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin veril294
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diği tarihi, ortalama işçi sayısına ilişkin şart karşısındaki durumu ise her bir
muhtasar beyannamenin verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefin bağlı
olduğu vergi dairesi müdürlüğünce/malmüdürlüğünce tespit edilir.
b) Defter ve belgelerini 213 sayılı Kanundaki süreler içinde ibraz etmeyen
mükelleflerin sertifikaları sürenin dolduğu günü takip eden gün iptal edilir.
c) Vergi borçlarını, vadesinde ödemediği anlaşılan mükelleflere, vade tarihinden itibaren 7 gün içinde 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen ödeme emri veya alacağın teminata bağlanmış olması halinde 56 ncı
maddesinde öngörülen yazı tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin sertifikası iptal edilir. Ancak, takip
edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen
kaldırılması halinde; yargı kararının idare’ye tebliğ edildiği veya düzeltme
işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler
ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “İTUS Uygulaması”
kapsamında işlem yapılır.
ç) Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor”
intikal etmesi halinde, raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve
bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade taleplerinde indirimli teminat
hükümleri uygulanmaz ve sertifika iptal edilir. Olumsuz rapora dayanılarak
yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile terkin edilmesi halinde mükellefe
tekrar sertifika verilir. Yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile kısmen veya
tamamen onaylanması halinde mükellefin Sertifika alabilmesi için genel şartları tekrar sağlaması gerekir. Yargı kararından önce, mükellefin gerekli şartları
yerine getirerek genel esaslara geçmesi halinde, genel esaslara tabi olduğu
tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı gerektirecek şartların ortaya çıkmaması ve genel şartları taşıması kaydıyla, 24 aylık sürenin
sonunda mükellefe tekrar sertifika verilir.
SONUÇ
Katma Değer Vergisi’nin bugüne kadar yayımlanmış olan 123 adet tebliği,
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile tek bir tebliğde toplanmış
ve uygulama alanına çeşitli yenilikler getirmiş bulunmaktadır. KDV Genel
Uygulama Tebliği ile birlikte, İndirimli Teminat Uygulama Sisteminin, KDV
iadesi alan tüm mükelleflerin (genel ve özel şartları sağlaması koşuluyla) yararlanabileceği bir sistem olarak düzenlenmesi, %100 teminat yerine düşük
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oranlı teminat verilerek KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine imkân verilmesi olumludur.
KDV iade süreçlerinin hızlı işlemesi, mükelleflerin finansal durumlarını
doğrudan ilgilendirdiği için kritik bir öneme sahiptir. İTUS sistemi ile beraber
Hızlandırılmış İade Sisteminin de sağlıklı bir şekilde işlemesi ile KDV iade
süreçleri daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanacaktır.
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İŞ KANUNLARI BAĞLAMINDA MUVAZZAF ASKERLİK,
DİĞER ASKERİ VE KANUNİ ÖDEV YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN
DOĞAN HAKLAR
*
Erol GÜNER58

I.GİRİŞ
Askerlik ve Kanundan doğan çalışma sosyal tarafların çalışma özgürlüğünün sınırlarından biridir.
Muvazzaf Askerlik, 1111 sayılı Askerlik Kanununda da belirtildiği şekilde,  her erkek vatandaşın belli yaşa geldiğinde yapmak zorunda olduğu ve
bazen de “vatan borcu” diye adlandırılan bildiğimiz askerliktir. Ayrıca ülkemizde askerlik yükümlülüğü toplumumuzda kutsal sayılan bir vatan borcudur.
Yasada “muvazzaf askerlik ödevi dışında” şeklinde ifade edilenler ise bazen
kısa süreli silahaltına alınma şeklinde olanlardır Kişilerin, muvazzaf askerlik görevlerinin yanı sıra; sonradan değişen ve gelişen yeni teknolojiye uyum
sağlanması amacıyla eğitimlerinin yenilenmesi, yeni bilgilerin verilmesi veya
seferberlik ilanı gibi amaçlarla, askerlik hizmetine alınmaları söz konusudur.
İşte bu kişilerin, yaşamlarının bu döneminde, askerlik görevi nedeniyle, kısa
veya uzun süreli olarak çalışma hayatından ayrılmaları gerekir.
İş sözleşmesinin işçinin muvazzaf askerlik ve kanuni ödev nedeni ile
işyerinden ayrılması ile sona ermesi özel fesih nedenlerindedir. Belli bir
yaşa gelmiş T.C. vatandaşlarının askerlik ödevini yerine getirmesi, kanunen
kendilerine yüklenen ödevi yapmaları zorunludur. Bu durumda işçinin iş
sözleşmesi işçi tarafından feshedilmektedir. Söz konusu fesih nedenini 4857
sayılı İş Yasasının 24-II. Bendinde gösterilen fesih nedenleri kapsamında
değerlendirmek ve aynı hukuki sonuçları meydana getireceğini kabul
etmek yerinde olacaktır. İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte işçinin
bir yıllık hizmet süresini doldurması koşuluyla yasal kıdem tazminatı hakkı
bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Yasasının 120. maddesi gereğince halen
yürürlükte bulunan mülga 1475 sayılı İş Yasasının 14. maddesi de bu durumu
açıkça düzenlemiş ve işçinin yasal kıdem tazminatı hakkının bulunduğunu
hüküm altına almıştır.
İş Kanunları doğaları gereği, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisine
müdahale eden, işçilerin hak ve menfaatlerini işverenlere karşı korumak için
*58 İş Baş Müfettişi, İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanı
Makale Geliş Tarihi:
01.08.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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asgari düzenlemeler içeren normlardır. Bu bağlamda, kişilerin askerlik görevini yerine getirmek için çalışma hayatından ayrılmaları nedeniyle, işverenle
olan iş ilişkileri hukukumuzda özel olarak korunmuştur. Bu bağlamda, yasa
koyucu tarafından muvazzaf askerlik hizmeti kanuni ödev nedeni ile iş sözleşmesi sona eren ve işyerinden ayrılan işçiler için yasa koyucu asker dönüşü
çalıştıkları işyerinde tekrar çalışabilmelerinin ve bir anlamda iş güvencelerinin sağlanması amacıyla 4857 sayılı İş Yasasının 31. madde düzenlemesi
getirilmiştir.
Makalemizde konuyu İş Yasaları çerçevesinde incelemeye ve irdelemeye
çalışacağız.
II. YASAL DÜZENLEME
A- 4857 SAYILI İŞ YASASINDAKİ DÜZENLEME: Kanunun 31.
Maddesinde düzenlenmiştir. “MADDE 31. - Muvazzaf askerlik ödevi dışında
manevra veya herhangi bir sebeple silahaltına alınan veyahut herhangi bir
kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi
işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu
kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez. İş sözleşmesinin feshedilmiş
sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak
özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin
Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından
feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre
bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona
eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. Herhangi bir askeri ve kanuni ödev
dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki
ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri
işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih
ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma
isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.”
Madde hükmü incelendiğinde işçinin ve işverenin yükümlülüklerinin olduğu görülmektedir. Buna göre, İşçi askeri ve kanuni ödevin sona ermesinden
başlayarak;
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İki ay içinde eski iş yerine usulünce başvuruda bulunması gerekir. İki aylık
süre, hak düşürücü süredir. İşçinin başvuruda bulunduğunu ispatlaması için
noter yoluyla isteğini işverene iletmesi uygun olur. Başvuru olmazsa ya da geç
başvuru olursa işverenin işe alma yükümlülüğü doğmayacaktır.
Askeri ve kanuni ödevin sona ermesinden başlayarak kanuna uygun
süre içinde tekrar işe girmek için müracat eden işçiyi işveren;
Boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe almak zorundadır. İşverenin
yükümlülüğü iş yerindeki herhangi bir boş pozisyon için işe almak değildir.
Başvuruda bulunan işçinin eski işi ya da benzeri bir işi için işe alma zorunluluğu
bulunmaktadır. Eski işi veya benzeri işinde boş yer yok ise bu nitelikteki işler için boş yer açılıncaya kadar beklenecektir. İşçinin eski işi ya da benzeri
işi için birden fazla işe girmek isteyen var ise, eski işçisini tercih ederek işe
başlatacaktır. Bu yükümlülüğe uymaz ise işveren eski işçisine üç aylık tutarında
tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Bu tazminata esas ücretin hangi andaki
ücret olacağına gelince: yasanın sessiz geçtiği bu noktada işçinin askerlik veya
yasal ödeve giderken en son aldığı ücretin dikkate alınacağını söylemek gerçekçi
bir çözüm olmaz. Kanaatimce, başvuru tarihindeki emsal işçilere ödenen ücretin
dikkate alınması yerinde olacaktır. İşçisinin iş isteme tarihi ile işe alınma tarihi
arasında geçen zaman için ayrıca ücret ödemesi söz konusu olmaz.
Kanunda muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ya da diğer askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçilerin bu durumları ifade edilirken kıdem tazminatlarının ödenip ödenmediği konusunda bir ayrım yapmamıştır.
Dolayısıyla kıdem tazminatı alınsın ya da alınmasın, asgari bir yıl çalışılsın
ya da çalışılmasın iş akdi askerlik nedeniyle sona eren işçinin tekrar eski işine
girme hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir askeri ödev ki buna muvazzaf askerlik de dahil olmak üzere veya kanuni ödev dolayısıyla işinden
ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek
istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer
varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki
şartlarla işe almak zorundadır.
Söz konusu görev ve yükümlülük döneminde iş sözleşmesinin askıda
olduğu ya da işçinin ücretsiz izinli sayılacağı yönünde bir husus kanunda
yer almamaktadır. Söz konusu dönemde iş akdinin askıda olabilmesi için,
tarafların karşılıklı olarak bu konuda anlaşmış olması gerekir. Bazı toplu
iş sözleşmelerinde veya bireysel sözleşmelerde  iş akdinin askıda kalacağı
konusunda hükümlere yer verilmektedir. Veya işçi askere giderken, “ben asTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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kere gidiyorum, şu anda kıdem tazminatımı ödemeyin ve askerde kaldığım
süre içerisinde benim iş akdimi askıda kabul edin» şeklinde bir dilekçe
yazar ve işveren de bu teklifi kabul ederse, iş akdi askıda kalır. Bu şekilde
karşılıklı anlaşma ile iş akdi askıda kalır ve askı sonucunda işçi tekrar işe
alınmaz ise bu iş sözleşmesinin feshi anlamına gelir ki, şayet koşulları
varsa bu fesih bildiriminden itibaren bir ay içinde işe iade davası açılabilir.
Askere giderken kıdem tazminatını almış olan işçinin artık iş akdinin askıda
kalamayacağı ve feshedilmiş olduğunda kuşku yoktur. Zira kıdem tazminatı fesihte ödenen bir tazminattır.
Yukarıda belirtilen istisna dışında Söz konusu görev ve yükümlülüklerin
sona ermesinden sonra işçinin işe alınmamasının yaptırımı üç aylık ücret tutarında tazminattır. Bu hususta Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 04.12.2009 tarihli
2006/23768Esas 2006/31653 nolu kararında “4857 sayılı İş Kanununun 31.
maddesi askere giden işçinin tekrar işe alınmasını düzenlemiştir. Bu madde İş
Kanununun 18 ve devamı maddelerindeki feshin geçersizliği ve işe iadeyi kapsayan iş güvencesi sağlamamaktadır. Zira 18 ve devamı maddelerdeki iş
güvencesi hükümleri, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi
hallerinde uygulanmaktadır. Askerlik sonrası işe alınmama halinde, askı hali
ve somut olayda işveren tarafından bu yönde bir kabul de bulunmadığından, işveren tarafından gerçekleştirilen bir fesih işleminden söz edilemez. Çünkü iş
sözleşmesi askerlik nedeni ile işçi tarafından daha önce sona erdirilmiştir.
Yukarıda belirtilen 4857 sayılı İş Kanununun 31. maddesi, işverene askerlik
sonrası işçiyi işe alma konusunda bir yükümlülük getirmiş ve başlatılmaması
halinde cezai yaptırım olarak tazminat ödenmesini öngörmüştür. Bu
yükümlülük ve yaptırım, askerlik sonrası işe alınmayan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği anlamına gelmemektedir» Demektedir.
4857 sayılı İş Yasası ile halen yürürlükte bulunan mülga 1475 sayılı İş
Yasasının 14. Maddesine göre muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işyerinden ayrılan işçilerin 1 yıllık hizmet süresi koşulunu taşımaları halinde kıdem
tazminatı hakları bulunmaktadır.
İşçilerin bir kısmı işveren ile bağını koparmamak amacıyla askere giderken
kıdem tazminatı talep etmemekte askerden döndüklerinde tekrar aynı işveren
yanında çalışmaya başlamaktadırlar. Bu durumda işçinin iş sözleşmesi kıdem
tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiğinde askerlik öncesi ve sonrası
süreleri birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatı hesaplanmalıdır. Bununla birlikte işçinin iş sözleşmesi askerlik sonrasında kıdem tazminatına hak kazan300

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

dırmayacak şekilde sona erer ise askerlik öncesi dönem için kıdem tazminatı
alıp alamayacağı merak konusudur. Bu konuda Yargıtay kararlarında işçinin
iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilse dahi askerlik öncesi
döneme ilişkin işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.
B- 854 SAYILI DENİZ İŞ YASASINDAKİ DÜZENLEME
854 sayılı Deniz İş Yasasında, muvazzaf askerlik ve manevra veya herhangi bir sebeple silahaltına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma
ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin hakları ile ilgili olarak 4857 sayılı İş
Yasası ve 5953 sayılı Basın İş Yasasındaki gibi veya farklı herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş, sadece kıdem tazminatının düzenlendiği 20. Maddede, muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işyerinden ayrılan gemi adamlarının
kıdem tazminatına hak kazanacakları hüküm altına alınmıştır.
C- 5953 SAYILI BASIN İŞ YASASINDAKİ DÜZENLEME
5953 sayılı Basın İş Yasasının 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu
maddeye göre;
“Askerlikte ve gebelikte ücret:
Madde 16 – (Değişik: 4.1.1961 - 212/1 Md.) Talim veya manevra dolayısıyla
silahaltına alınan gazeteci bu müddet zarfında ücret hakkını muhafaza eder. Ancak, yedek subay olarak veya sair suretlerle askeri hizmet karşılığı aylık alan gazetecinin almakta bulunduğu bu aylık kendi işinden aldığı ücretten az ise, işveren,
gazeteciye yalnız aradaki farkı ödemekle mükelleftir. Kısmi veya umumi seferberlik dolayısıyla silahaltına alınan gazeteci hakkında üç ay için bu maddenin birinci
fıkrası hükümleri uygulanır. İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silahaltına alınan
gazeteciye normal askerlik müddetince son aldığı ücret yarı nispetinde ödenir.
İşverenle gazeteci arasındaki iş akdinin muayyen bir müddet için akdedilmiş
olup olmadığına bakılmaksızın, gazetecinin bu maddenin birinci fıkrasında
gösterilen haller dolayısıyla silahaltında bulunduğu müddetçe iş akdi, işveren
tarafından feshedilemez. Gazeteci bu maddenin ikinci veya üçüncü fıkrasında
gösterilen haller dolayısıyla silahaltına alındığı takdirde, gazetecinin durumu
bu fıkralardan hangisine temas etmekte ise, işveren iş akdini ancak o fıkrada
gösterilmiş bulunan süre geçtikten sonra feshedilir. Bu gibi hallerde de gazeteci ile işveren arasındaki iş akdinin muayyen bir müddet için akdedilmiş olup
olmadığına bakılmaz. Akdin feshi bu kanunda yazılı hükümlere tabidir.

TEMMUZ - AĞUSTOS 2014

301

MALİ

ÇÖZÜM

Gazeteci ile işveren arasındaki mukavele esasen muayyen bir süreyi ihtiva
edip de bu süre gazetecinin silahaltında bulunduğu sırada kendiliğinden bitiyorsa işveren mukavelenin bu suretle sona ermesinden itibaren bu maddede
yazılı olan ücretleri gazeteciye ödemekle mükellef tutulamaz.
Bu maddede yazılı bulunan hükümler işveren tarafından gazeteciye askerlik
halinde ücret verilmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan
mukavele, teamül veya örfü adetten doğan haklara halel getirmez………..”
5953 sayılı Basın İş Yasasının 16. maddesine göre, talim veya manevra dolayısıyla silahaltına alınan gazeteci bu müddet zarfında ücret hakkını muhafaza eder. İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silahaltına alınan gazeteciye normal
askerlik müddetince son aldığı ücret yarı nispetinde ödenir. Gazetecinin 4857
sayılı İş Yasasında ve 854 sayılı Deniz İş Yasasında belirtildiği şekilde kıdem
tazminatı hakkı bulunmamaktadır.
D- 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR YASASINDAKİ DÜZENLEME:
6098 sayılı Türk Borçlar Yasasının “ALTINCI BÖLÜM Hizmet Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Genel Hizmet Sözleşmesi” kısmının 409.
Maddesinde düzenlenmiştir.
“b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde
MADDE 409- Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik
veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş
gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete
uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.”  
III. MUVAZZAF ASKERLİĞE GİDEN İŞÇİNİN AYRILMA ZAMANI
Ülkemizde erkek çalışanlar açısından zorunlu bir hizmet olan muvazzaf
askerlik hizmeti aynı zamanda kıdem tazminatına da hak kazandıran bir işten
ayrılma sebebi olduğundan ayrıca önem arz etmektedir. Kıdem tazminatına
hak kazanabilmek bakımından askerlik hizmetinin kısa ya da uzun dönemli,
er veya yedek subay olarak yapılmasının bir önemi yoktur.
Aslında işçinin işyerinde kıdem tazminatı bakımından gerekli olan 1 yıllık çalışma süresi dolmamışsa işçi askerlik sebebiyle ayrıldığında pek sorun
yaşanmamaktadır. Ancak kıdem tazminatına hak kazanan işçi işten ayrılmak
istediğinde özellikle de ayrılma süresi açısından ortaya çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Her şeyden önce askere gidecek olan işçi bazı ön hazırlıklar yapmak
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zorundadır. Bu nedenle de askerlik hizmeti öncesi işyerlerinden bir müddet
önce ayrılmaktadırlar. İşte sorun bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bazı işverenler askerlik hizmeti sebebi ile ayrılacak olan işçiye bu konuda toleranslı
davranmamakta ve neredeyse birliğine teslim olacağı son birkaç güne kadar
çalışmasını talep etmektedirler. Yasamızda ise bu konuda bir düzenleme yoluna gidilmemiştir. Yani 1475 sayılı iş yasamızın 14.maddesi kıdem tazminatına
hak kazandıran halleri sıralarken sadece işçinin muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle işten ayrılmasını bu haller arasında saymakla yetinmiştir. Diğer taraftan işçiye haklı nedenle derhal işten ayrılma hakkı sağlayan 4857 sayılı Yeni
iş yasamızın 24. maddesinde ise konuya yer verilmemiştir.
İşçinin muvazzaf askerlik sebebiyle işten ayrılması koşulunda bildirim
öneline uyulmasına gerek olmadığı konusunda kanun hükümleri açık olup, doktrin ve Yargıtay kararları da bu doğrultudadır. Buna karşın iş yaşamının doğal
akışı gereği işçinin (askerlik her ne kadar zorunlu bir görevde olsa) işverene askere gideceği konusunda makul bir süre önceden bildirimde bulunması yerinde
olacaktır. Bu sayede işveren ayrılan işçinin yerine bir başka işçi bulma konusunda zaman kazanacaktır. Burada ölçü olarak alınması gereken işçinin işten ayrıldığı tarih ile birliğine katıldığı tarih arasındaki sürenin makul bir süre olmasıdır.
IV. BEDELLİ ASKERLİK, KIDEM TAZMİNATI VE İŞE
BAŞLATMAMA TAZMİNATI
Bilindiği üzere aslında askerlik hizmeti ülkemizde zorunlu bir görev olup
belirli bir çağa gelmiş her erkek Türk vatandaşı bu görevi yerine getirmekle
mükelleftir. Bu hizmete yasada muvazzaf askerlik hizmeti denilmektedir. Ancak
çıkartılan yasayla belirli bir yaşa ulaşmış kişiler yine belirli bir tutar ödemek
suretiyle askerlik hizmetini (askere gitmeden veya kısa süreli giderek) yerine getirmektedir. Bu çerçevede bedelli askerlikten yararlananların kıdem tazminatına
hak kazanıp kazanamayacakları konusu sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu konuyu
bedelli askerlik yapanların kısa süreli de olsa fiilen askerlik yapması ile fiilen hiç
askerlik yapmaması durumunu ayrı değerlendirmek gerekmektedir.
İşçi, muvazzaf askerlik hizmeti için yasa ile belirlenen bedeli Devlete ödemekle birlikte kısa süreli de olsa fiilen askerlik yapması halinde İş Kanunlarında düzenlenen gerek kıdem tazminatını gerekse de tekrar işe alınma, alınmama durumunda tazminat isteme haklarını talep edebilecektir.
İşçi, muvazzaf askerlik hizmetini yasa ile belirlenen bedeli Devlete
ödemekle yerine getirmesi fiilen askerlik yapmaması halinde ise, işten
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ayrılmaları, iş sözleşmelerini sona erdirmeleri için ortada herhangi bir
geçerli neden bulunmamaktadır. Dolayısıyla da iş sözleşmesi muvazzaf
askerlik hizmeti gerekçe gösterilerek sona erdirilemeyecek, kıdem tazminatı
talep edilemeyecektir. Buna rağmen işçinin bu durumu gerekçe göstererek
ayrılması halinde istifası anlamına gelecektir. Bu istifa aynı zamanda yasal
yönden haklı bir neden olmaksızın bir ayrılma kabul edileceğinden işverenin
işçiden yasal ihbar tazminatı talep etmesi söz konusu olacaktır.
V. MUVAZZAF ASKERLİK SÜRESİNİN YILLIK ÜCRETLİ
İZİNLE İLİŞKİSİ
Kişilerin sürekli çalışması onların gerek fiziksel gerekse ruhsal yapıları
üzerinde birçok olumsuz etkisinin olması nedeniyle, işçilerin belli dönemlerde dinlendirilmeleri onlar üzerinde olumlu etki yapmakta ve verimlilikleri
artmaktadır. Ancak, çalışılmayan sürede işçilerin ücret kayıpları giderilmezse,
ücretin işçinin tek geçim kaynağı olması nedeniyle, izin kullanmak istemeyecektir. Bu düşüncelerden yola çıkan kanun koyucu, işçilerin dinlenmelerini
sağlamak amacıyla, kanunda çeşitli ücretli tatilleri düzenlemiştir. Bütün bir yıl
çalışan işçinin kıdemiyle orantılı olarak belli bir süre çalışmadan dinlenmesini
sağlamak amacıyla İş Kanununun 53-60. Maddelerinde yıllık ücretli izin hakkı ile ilgili usul ve esasları düzenlenmiştir. İş Kanununun 53. maddesine göre,
“Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği
günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış
olanlara... Süreler kadar yıllık ücretli izin verilir. Kanunun 55. Maddesinde de
yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan haller düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin c bendinde “ İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti
dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında
işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).”
hüküm bulunmaktadır. Maddenin bu bendi 31. maddenin I ve II. fıkralarıyla
paralellik göstererek işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışma koşuluyla, muvazzaf
askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi halinde, iş akdinin 60-90 günlük bir süre için askıda kalacağı ve
bu zamanın da yıllık ücretli izin açısından çalışılmış gibi sayılacağı ortaya
çıkmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunun 55. Maddesinin c bendinde açıkça görüldüğü üzere muvazzaf askerlik halinde bu sürenin çalışılmış gibi sayılması söz
konusu değildir.
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VI. SONUÇ
Çalışma yaşamının önemli konularından ve sorunlarından birisini
makalemizde iş yasaları özellikle de 4857 sayılı yasa kapsamında incelemeye
ve irdelemeye çalıştık. 4857 sayılı İş Yasasının 31. maddesi ile mülga 1475 sayılı İş Yasasının 27. maddesi genel olarak korunmuş, son fıkrasında öngörülen
sözleşme yapma zorunluluğuyla ilgili hukuki yaptırım boşluğu doldurulmuştur. Buna göre, herhangi bir askeri veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçilerin bu görevlerinin sona ermesinden itibaren yasal süre içinde eski
işyerlerine tekrar çalışmak için başvurmalarına ve şartlar da uygun olmasına
rağmen işe alınmaması durumunda tazminat ödenme yaptırımı getirilmiştir.
Muvazzaf askerlik ve kanuni ödev dolayısıyla işyerinden ayrılan işçilere
bu yükümlülüklerinin sona ermesi ile birlikte tekrar eski işyerlerinde çalışmaya başlayabilmeleri doğrultusunda bir hak tanınmış ve bir anlamda işçilere
iş güvencesi sağlanmıştır. Yasa hükümleri incelendiğinde işçinin bu haktan
faydalanabilmesinin koşulları açıkça belirtilmiştir. Bu koşullar içinde iş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte işçinin yasal kıdem tazminatını alıp – almadığı yönünde bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu bağlamda işçinin yasal
kıdem tazminatını alıp- almamasının söz konusu haktan yararlanıp – yararlanmamasını etkilemediği sonucuna ulaşmak ve kabul etmek yerinde olacaktır.
Yasa hükmünde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde işe başlatılmayan işçiye işverenin 3 aylık ücreti tutarında tazminata karar verileceği hüküm
altına alınmıştır. Yasa hükmünde ücret tutarının brüt veya net olacağı konusunda bir açıklık bulunmamasına rağmen tazminatlarda brüt tutarın dikkate
alındığını ve kararların bu doğrultuda olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda cezai yaptırımın brüt ücret üzerinden hesaplanacağı sonucuna varmak
mümkün olmaktadır. Bu cezai yaptırımın dışında 4857 sayılı İş Yasasında
ayrıca idari para cezası uygulamasına ve hükmüne yer verilmemiştir. Ancak
işverenin ödeyeceği 3 aylık ücret tutarındaki cezai tazminatın da önemli bir
caydırıcılığının olduğu aşikârdır. Bu nedenle işverenlerin söz konusu yasa
hükmüne uygun davranmaları, yasa koyucunun işçileri için bu yönde bir hak
ve düzenleme getirdiğini unutmaması uygun olacaktır.
Sonuç olarak, işçilerin, gazetecilerin ve gemi adamlarının muvazzaf askerlik de dahil herhangi bir askeri ya da kanuni ödev nedeniyle çalışma hayatından ayrılmaları halinde işverenle olan iş ilişkileri hukukumuzda özel olarak
korunmuştur. Özellikle 4857 sayılı İş Yasası ile Basın İş yasasında önemli
düzenlemeler getirirmiştir. Söz konusu düzenlemelerin gerek işçiler, gazeteciTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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ler ve gemi adamlarınca gerekse de işverenlerce bilinmesi ve kanun hükümlerine uygun hareket edilmesi çalışma barışı açısından önemlidir.
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İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI
KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ
Cumhur Sinan ÖZDEMİR*59
1. GIRIŞ
4857 sayılı İş Kanunu’nun, “Yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı
56’ncı maddesi hükümlerine aykırı olarak yıllık ücretli izinlerin 10 günden
daha az olacak şekilde parçalı olarak kullandırıldığının tespit edildiği durumlarda, parçalı olarak kullandırılan yıllık ücretli izinlerin işverenler tarafından
verilen idari izin niteliğinde değerlendirilip,değerlendirilemeyeceği konusunda uygulamada tereddüt oluşmuştur.
2. YILLIK ÜCRETLI İZIN
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak
üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli
izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere
ilişkin hükümleri uygulanmaz.
2.1. İzin Süreleri
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 4857 sayılı İş Kanunu’nun,53’üncü maddesine göre hizmet süresi;
• Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
• Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
• Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz.
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki
işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin
süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
2.2. İzne Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi
Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin,
aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek
göz önüne alınır.Bir işverenin İş Kanunu kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde İş Kanunu kapsamına girmeksizin
*59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
08.07.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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• Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
• Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz.
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki
işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin
süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
2.2. İzne Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi
Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin,
aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek
göz önüne alınır.Bir işverenin İş Kanunu kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde İş Kanunu kapsamına girmeksizin
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geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.
İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi,
bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına
doğru hesaplanır. İşçi hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini
gelecek hizmet yılı içinde kullanır.
Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya
özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya
bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.
2.3. Çalışılmış Gibi Sayılan Haller
Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:
• İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler.
• Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
• İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir
kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler
(Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
• Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız
bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
• Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
• Röntgen muyenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
• İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında
bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon
ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların
konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak
katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
• İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin,
kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.
• İşveren tarafından verilen diğer izinler ile kısa çalışma süreleri.
• İş Kanunu uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık
ücretli izin süresi.
308
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2.4. İzin Uygulaması
Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz
izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.Yıllık
ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta
tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde
geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile
gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam
dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.
Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli
izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin
süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.
İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt
belgesi tutmak zorundadır.İşveren, her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir.
2.5. İzin Ücreti
İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin
dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret
niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans
olarak ödemek zorundadır.
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort,
komisyon ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre
ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir
yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. Ancak, son bir yıl içinde işçi
ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile
zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler,
primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dıTEMMUZ - AĞUSTOS 2014
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şında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için
aldıkları ücretler hesaba katılmaz.
Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde izin ücreti yüzdelerden toplanan
para dışında işveren tarafından ödenir. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan
hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.Kısmi süreli ve
çağrı üzerine çalışanlara; izin dönemine rastlayan çalışması gereken sürelere
ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak ödenir.
2.6. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde İzin Ücreti
İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, İş Kanunu’nun,59’uncu
maddesine göre sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine
veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin
sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen bildirim süresiyle, 27’nci maddesi gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri
yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.
2.7. İzinde Çalışma Yasağı
Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için
ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç,
diğer sigorta primlerinin, 5510 sayılı Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi
ve işverenler yönünden ödenir.
2.8. Toplu İzin
İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre
içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.
Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak
işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53’üncü maddesindeki izin
sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder.
Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Şu kadar ki, ertesi yıl
veya yıllarda bu toplu izin yönteminin uygulanmaması halinde, bu durum310
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da olanların gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara
göre belirlenir.
Toplu izin uygulanması halinde işveren veya işveren vekili, işyerinin korunması, işyerindeki araç, gereç, donatım veya makinelerin bakımı, hazırlanması, temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması gibi zorunlu durumlar için
yeter sayıda işçiyi toplu izin dışında tutabilir. Bu durumda olanların yıllık
izinleri toplu izin döneminden önce veya sonra diledikleri tarihte verilir.
2.9. İzin Kurulu
İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin
kurulu kurulur. Kurula işveren temsilcisi başkanlık eder. Kurulun başkanı dışında kalan işçi üyeleri ve yedekleri işyerinde varsa, işyeri sendika temsilcileri
tarafından seçilir.
Sendika temsilcileri seçilmemiş işyerinde izin kurulunun işçi üyeleri ve
yedekleri, o işyerindeki işçilerin yarıdan bir fazlasının katılacağı bir toplantıda açık oyla seçilir. İzin kurulu başkanı ile üye ve yedekleri işyerinde işveren
tarafından ilan edilir. Asil üyelerin yokluğunda yedeklerin biri başkanın çağrısı üzerine toplantıya katılır.
Herhangi bir nedenle eksilen üye ve yedekler aynı şekilde tamamlanır. İzin
kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir yapılır. Yeni izin kurulu üyeleri seçilinceye kadar eski kurul üyeleri görevine devam eder. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yeni açılacak işyerlerinde seçim, işyerlerinin faaliyete
geçtiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde yapılır.
İzin kurulunun çalışmaları için gerekli yer, eleman, araç ve gereçler işveren tarafından sağlanır.
2.10. Birikmiş Yıllık İzinlerini Kullandırımı
4857 sayılı İş Kanunu’nda kullandırılmayan izinlerin yanacağına dair bir
hüküm yoktur. Aksine, kullandırılmayan izinlerin iş sözleşmesinin herhangi
bir nedenle son bulması halinde ücretinin ödeneceği, hatta işçinin son ücreti
üzerinden ödeneceği hükmü vardır. İş Kanunu, izin kullandırmayan işverenliğe yaptırım getirdiği gibi, işçi lehine izin hakkını saklı tutmuştur. İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren zamanaşımı süresi 5 yıldır. İş sözleşmesi feshedilen işçi 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açmak şartıyla kullanmadığı
yıllık izinlerin tümünün karşılığını alacaktır.İşverenlerin geçmiş yıllara ait
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işçilerin birikmiş izinlerini iç yönetmelik, genelge vb. işlemlerle kaldırmaya
yönelik eylemleri yasal uygulamaya aykırıdır.
3. 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK
İZINLERIN İDARI İZIN SAYILMASI
4857 sayılı İş Kanunu’nun,56’ncı maddesine göre;Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin yasal süreler içinde işveren tarafından
sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
Kanaatimce,İş Kanununun gösterdiği usul ve esaslar dışında, yıllık izinlerin bir bölümü on gün kullandırılmadan parça parça kullandırılıp, beş’e, altı’ya bölünse de yıllık izin kullandırılmış sayılır. Yargıtay’ın son yıllardaki
kararları da bu niteliktedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, konuya ilişkin 30.05.2013 tarih ve 4700 sayılı yazısında da özetle “Yıllık ücretli
izin konusunda Kanunun amacıyla tanınan istisnai hallere göre değişik uygulamaların yapıldığı bir olgudur. Yasa koyucu ücretli izinler konusunda taraf
iradelerini öne çıkaran hükümleri kabul etmesinin yanında mutlak buyurucu
olarak kabul edilmesi gereken hükümlere de yer vermiş bu tür hükümlerin
ihlalini suç olarak kabul ederek eylem ve yaptırımları açıklamıştır. Nitelik ve
niceliği birbirinden farklı uygulamaların sonuçları için tek bir kural yaratılmasının mümkün olamayacağı düşünülmüştür. Yine taraf iradelerin dikkate
alınmadan uygulanan bir iznin niteliğinin değiştirilmesi veya sonuçlarının
yok sayılması idarenin yetkisini tartışmaya açacak durumdadır. Mevzuatımızda idareye tanınan yetki suç sayılan durumlarda tedbiren durdurma, kapatma,
çalışmaktan alıkoyma ve idari para cezası uygulamasından ibarettir. Hukuki sonuçlar hakkındaki görüşler, tavsiye niteliği taşımaktadır. Gerek mülga
1475 sayılı Kanunun 56, gerekse 4857 sayılı Kanunun 59’uncu maddelerinde
kullanılmayan izin süresi tutarındaki ücretin ödenmesi yükümlülüğü taraflar
arasındaki yıllık izinden kaynaklanan bir alacak borç ilişkisi olup, uyuşmazlık
durumunda bütün verilerin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Yüksek Mahkemenin son beş yılda istikrar bulan kararlarında, Kanunun gösterdiği usul
ve esaslar dışında iznin bölünerek kullandırılmış olması halinde izin hakkının tespiti sırasında kullandırılmış izin günlerinin yıllık izin ücreti hakkından
mahsup edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Öğreti de bu kararları destekleyici
görüş içindedir. Yıllık ücretli izinlerin 10 günden az olacak şekilde parçalı
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olarak kullandırılmış olması halinde, parçalı olarak kullandırılan yıllık ücretli
izinlerin kullandırılmış sayılması, yıllık ücretli izinlerin mevzuata uygun kullandırılması konusunda işverenlerin uyarılması, değişik özellik gösteren hukuki sonuçların ise uyuşmazlık taraflarının iddialarına bırakılması gerektiği
düşünülmektedir” belirtildiği üzere yıllık ücretli izinlerin 10 günden az olacak
şekilde kullandırılmış olması halinde, parçalı olarak kullandırılan yıllık ücretli
izinler kullandırılmış sayılmalıdır.
4. SONUÇ
Yıllık ücretli izin hakkı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilere uygulanır.
İşçinin işyerinde yıllık izne hak kazanabilmesi için girdiği tarihten başlayarak
deneme süresi de dâhil olmak üzere 1 yıl çalışması gerekmektedir. İşverenlerin geçmiş yıllara ait işçilerin birikmiş izinlerini iç yönetmelik, genelge vb.
işlemlerle kaldırmaya yönelik eylemleri yasal uygulamaya aykırıdır. İşçide,
işverende yıllık izin hakkından feragat edemez.
Yıllık ücretli izinlerin 10 günden az olacak şekilde kullandırılmış olması
halinde, parçalı olarak kullandırılan yıllık ücretli izinler kullandırılmış sayılacaktır.Ancak,uygulama İş Kanunu’nun, 56’ncı maddesine aykırı olduğundan
yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için işverenlere aynı
Kanunun 103’üncü maddesi gereği (2014 yılında) 246.-TL idari para cezası
uygulanacaktır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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DOĞUM BORÇLANMASININ KAPSAMI GENİŞLİYOR?160
*
Davut ULUÖZ61

I-GİRİŞ
Sigortalı kadınlara, ilk olarak 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile doğum borçlanması hakkı verilmişti. Uygulamanın gerekçesi ise sigortalı kadının doğum nedeniyle
iş hayatından ayrılmak zorunda kalması nedeniyle ekonomik risklere maruz
kalmasıdır. Bu riskleri telafi etmek amacıyla, Kanun bu hakkı, sadece SSK’lı
kadınlara iki yılla sınırlı olarak verilmişti. Ancak, memurlar ile kendi nam ve
hesabına çalışan kadınlara bu hak tanınmamış, bu da tartışmalara neden olmuş
ve konu birçok yönüyle yargıya taşınmıştı. Bu makalede TBMM’nin doğum
borçlanması hakkında Torba Kanunla yaptığı değişikliklere değinilecektir.
II-MEVCUT DÜZENLEME
5510 sayılı Kanunun “sigortalıların borçlanabileceği süreler” başlıklı 41
inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde; “bu Kanuna göre sigortalı sayılanların, kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının,
iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun
yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri, kendilerinin veya hak sahiplerinin
yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen
prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince
belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak,
borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılacağı belirtilmiştir.
SGK bu maddenin uygulanması ile ilgili tartışmalı hususları Hizmet Borçlanma İşlemleri konulu 2010/106 sayılı Genelgesi ile açıklık getirmiştir. Buna
göre, bu hakkın kullanılabilmesi için doğum yapan kadının,
• Doğum tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
maddesinin a bendi veya 506 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesi,
• adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönündenprim ödenmiş olması,
160 Bu makale, kanunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiği hali dikkate alınarak
yazılmıştır.
*61 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş
Makale Geliş Tarihi:
13.08.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014

TEMMUZ - AĞUSTOS 2014

315

MALİ

ÇÖZÜM

• doğumdan sonraki iki yıllık sürede adına prim ödenmemesi,
• ve borçlanacağı sürelerde çocuğunun yaşaması,
şartlarını taşıması gerekmektedir.
Ancak, askerlik borçlanmasında tescil şartının aranmamasına karşılık özellikle doğum öncesi tescil şartının genelge ile getirilmesi nedeniyle doğum
borçlanması Yargıya taşındı. Yargıtay verdiği kararlarda, 5510 sayılı Kanunun
41/1-a maddesi uyarınca doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre ayrı kalan kadın sigortalılara önceden tescil edilmiş olmak koşuluyla borçlanma hakkı
tanınmış olup, doğum nedeniyle çalışılmayan iki yıllık sürenin borçlanılması
olanağının sadece 4/1, a kapsamında sigortalı kadına tanınmış olması karşısında
sigortalı olarak tescil tarihinden önce gerçekleşen doğumlar nedeniyle borçlanma yapılamayacağına hükmetti.262 Uygulama da buna göre şekillendi.
Buna göre, 1/5/1993 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı Ayşe hanımın 25/12/1995 tarihinde zorunlu sigortalılığı sona
ermiştir. Ayşe hanım, 12/7/1990 ve 18/6/1997 tarihlerinde doğum yapmış olup
sigortalı çalışmaya başladığı tarihten sonra 18/6/1997 tarihinde yapmış olduğu
doğumu müracaatı halinde borçlanabilecek, tescil tarihinden önce 12/7/1990 tarihinde yapmış olduğu doğum borçlanma kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Öte yandan, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam edenler ile hak
sahipleri de 506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş ve kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden adına prim ödenmiş olması halinde 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince borçlanma yapabilmektedirler. Örneğin, 1/1/1986-1/1/1990 tarihleri arasında 2925
sayılı Kanuna, 25/12/1991-15/12/1992 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna
tabi olan sigortalı (İ), 3/2/1990 ve 8/9/1993tarihlerinde 2 doğum yapmıştır.
Sigortalının müracaatı halinde 8/9/1993 tarihinde yaptığı doğumundan dolayı
borçlanma yapabilecek, ancak, 3/2/1990 tarihinde son defa 2925 sayılı Kanuna tabi iken yaptığı doğumdan dolayı borçlandırılmayacaktır.
Son olarak, emeklilik yönünden değerlendirilmeyen staj başlangıcı, doğum
borçlanması kapsamında dikkate alınmakta ve doğum borçlanmasına imkân vermektedir. Örneğin, 15 yaşında 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklığı nedeniyle 3/4/1996 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan ve bugüne kadar başka çalışması bulunmayan Elif hanım, 25/4/2006 tarihinde yaptığı doğum
nedeniyle, müracaat etmesi halinde söz konusu süreyi borçlanabilecektir.
262 Daha geniş bilgi için Yargıtay’ın 21. Hukuk Dairesinin 10/04/2012 tarihli, 2012/6620 Esas Nolu ve
2012/5622 Karar Nolu kararına bakınız.
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III-TORBA KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Yukarıda da belirtiğimiz gibi, doğum borçlanmasının uygulamaya geçmesi gerçekten çok tartışmalı olmuştur. Sadece, SSK’lılara bu hakkın verilmesi,
Bağ-Kurluların ve Emekli Sandığı Mensuplarının bu haktan mahrum bırakılması, doğum öncesinde 506 sayılı Kanuna veya 5510 sayılı Kanuna göre tescil
şartının getirilmesi ve iki doğumla sınırlandırılması en çok tartışılan konulardı.
TBMM’sinde görüşülmekte olan Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir;
“a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4
üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık
süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigortalı kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte
bulunulan süreleri,”
Yapılan değişiklikle, SSK’lı, Bağ-Kurlu ve Emekli Sandığı Mensubu sigortalılar arasında eşitliği sağlamak amacıyla Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara da doğum borçlanması hakkı getirilmektedir. Böylece, SSK’lı kadınlara ilave olarak BağKur sigortalısı kadınlar ile memuriyete başladıktan sonra doğum nedeniyle
ayrılıp bir daha memuriyete dönmeyen kadınlar da doğum yapabileceklerdir.
Zira memuriyete dönen kadınlar zaten gerek 5510 sayılı gerekse de 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereği borçlanma yapabilmektedirler.
Ayrıca, borçlanılabilecek çocuk sayısının ikiden üçe çıkarılmaktadır. Böylece, Sigortalılık süresi ve yaşı tamamlayan ancak günü eksik olan kadın sigortalıların her bir çocuk için 720 gün, 3 çocuk için ise toplam 2160 gün erken
emeklilik imkânı sağlamaktadır.
Buna mukabil, doğum borçlanmasında tescil şartı hala geçerli olacaktır. Askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcı daha geriye götürüldüğü için
emeklilik şartlarını hafifletmektedir. Ancak, doğum borçlanması ise tescilden
sonra sadece prim ödenen günleri arttırarak doğum nedeniyle boşta geçen
süreleri sosyal güvenlik bakımından değerlendirmektedir. Bu nedenle, 3308
sayılı Kanun kapsamında stajyer iken doğum borçlanması yapanlar hariç, yapılan doğum borçlanması, askerlik borçlanmasında olduğu gibi emeklilik şartlarında bir kolaylaşma getirmeyecektir.
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IV- SONUÇ
Torba Kanunla getirilen düzenleme ile doğum borçlanması hakkı, SSK
sigortalısı kadınların yanında Bağ-Kur sigortalısı kadınlar ile memuriyete
başladıktan sonra doğum nedeniyle ayrılıp bir daha memuriyete dönmeyen
kadınlara da verilecektir. Bu düzenlemeyle, uygulamanın kapsımı genişletilmektedir. Bu farklı sigorta türlerine mensup kadınlar arasında eşitliği ve adaleti sağlanmasına hizmet edecektir.
Öte yandan, doğum nedeniyle borçlanılabilecek çocuk sayısı ikiden üçe
çıkarılmaktadır. Böylece, sigortalı kadınlarımız 2160 gün kazabileceklerdir.
Ancak, kanaatimizce çocuk sayısı sınırın kaldırılmasının daha doğru olacaktır
çünkü kadınlarımız diğer çocuklar için de çalışma hayatından ayrılarak ekonomik risklere maruz kalmaktadır.
Buna mukabil, doğum borçlanmasında tescil şartı hala geçerlidir. Bu nedenle, 3308 sayılı Kanun kapsamında stajyer iken doğum borçlanması yapanlar hariç, yapılan doğum borçlanması, askerlik borçlanmasında olduğu gibi
emeklilik şartlarında bir kolaylaşma getirmeyecektir. Yine de emeklilik şartlarının karşılanmasının sağlanmasında kadınlara verilen bu hak yerinde olduğu
düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu, (16.09.2010) 2010/106 sayılı Hizmet borçlanması işlemleri hakkında Genelge.
T.C. Yasalar (16.06.2006 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu. Ankara : Resm, Gazete (26200 sayılı)
TBMM. İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin 15/07/2014 tarihli ve
639 sıra sayılı komisyon raporu, [çevrimiçi erişim http://www.tbmm.gov.tr/
sirasayi/donem24/yil01/ss639.pdf]
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi. (10.04.2012) 2012/6620 Esas Nolu ve
2012/5622 Karar Nolu kararı.

318

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE HÜKMEDİLEN İŞE İADE DAVASI
SONRASINDA BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN MAHSUBU
*
Mustafa BAŞTAŞ63
Eray KARAGÖZ

1. GİRİŞ
Çalışma hayatında karşılaşılan risklerin başında işçinin işini kaybetmesi
gelmektedir. Yarından emin olmadan çalışma ve her an iş akdinin feshiyle
karşılaşma psikolojisi, işçinin işinde verimli çalışmasına engel olmaktadır.
Amansız bir rekabetin yaşandığı günümüzde, verimlilik gözardı edilemeyecek
bir faktördür. Çalışma hayatında verimi artıracak ve işçiyi feshe karşı
koruyacak uygulamalar, her zaman güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda
iş güvencesi de çalışma hayatımızın son otuz yılında belli aralıklarla gündeme
gelmiş ve çok fazla tartışılmıştır.(Kurt ve Koç, 2014, 193)
İş güvencesi kavramıyla anlatılmak istenen, işçinin işinde devamlılığın
sağlanması, işinin teminat altına alınması ve objektif ve haklı neden olmaksızın
işten çıkarılmamasıdır (Çelik, 1981, 43). Başka bir tanımda ise iş güvencesi,
“işçinin iş sözleşmesinin haksız ve keyfi olarak feshedilmesine karşı korunması
anlamına gelir” ve “işverenin haklı ve geçerli bir nedene dayanmadan, işçinin iş
sözleşmesini feshedemeyeceğine dair bir güvencedir”.(Şakar,2012, 229)
İş Kanunu’nun 18. maddesi iş güvencesinin kapsamını belirlemektedir.
İş güvencesinden yararlanmak için işçinin çalıştığı işyerine, işçinin hizmet
süresine, iş sözleşmesinin çeşidine, işçinin statüsüne ve iş sözleşmesinin fesih
türüne bağlı şartlar bulunmaktadır.
• Otuz veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerinin bulunması,
• İşçinin en az altı ay kıdeminin bulunması,
• İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmış olması ve
• İşçinin, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve
yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe
alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinin dışında
olması hallerinde iş güvencesinden yararlanma söz konusudur. (Kurt
ve Koç, 2014, 203)
İş Kanunu’nun 21. Maddesine göre İşverence geçerli sebep gösterilmediği
veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem
tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren,
*63 Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
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işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren
bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık
ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
Yine söz konusu maddeye göre kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı
süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları
ödenir. Bu makalede “kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için
işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir”
hükmünün doğurduğu hukuki sonuçlar öğretideki görüşler ve Yargıtay
kararları ışığında tartışılması amaçlanmıştır.
2. BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ
4857 sayılı İş Kanunu`nun 21. maddesinin 5. fıkrasına göre, işçi kesinleşen
mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe
başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi halde işverence
yapılan fesih geçeri bir feshin sonuçlarını doğurur. Aynı maddenin 1. fıkrasına
göre de işveren işe iade için başvuran işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak
zorundadır. Aksi halde en az 4, en çok 8 aylık ücret tutarında belirlenen iş
güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok 4 aya kadar ücret ve
diğer hakları işverence ödenmek zorunda kalacaktır.
İşçinin işe başlamak için yaptığı başvuruda samimi olması gerekmektedir.
Yargıtay bir kararında(Y9HD, 13.04.2010 ): “İşçinin işe iade yönündeki
başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe başlamak niyeti olmadığı
halde, işe iade davasının sonuçlarından yararlanmak için yapmış olduğu
başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak değerlendirilemez. Başka bir
anlatımla, işçinin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından,
işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek
amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Bu durumda işverence
yapılan fesih, 4857 sayılı İş Kanununun 21/5. maddesine göre geçerli bir
feshin sonuçlarını doğurur. Bunun sonucu olarak da, işe iade davasında karara
bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer
hakların talebi mümkün olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak
işçiye ihbar ve koşulları oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir” demektedir.
Boşta geçen sürenin en çok 4 aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer haklar
kavramına, ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis gibi
parasal haklar dahil edilmelidir. Söz konusu hesaplamaların işçinin belirtilen
dönemde işyerinde çalışıyormuş gibi yapılması ve para ile ölçülebilen tüm değerlerin
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dikkate alınması gerekir. Şahin Çil’ e göre: “… Öyle ki işyerinde uygulanmakta
olan ve satış miktarları üzerinden ödenmesi gereken primler yönünden dahi aynı
sonuca varılma düşünülebilecektir. İşçinin önceki satış rakamları ya da emsaline
göre bir belirleme yapılması da imkân dâhilindedir.”(Çil, 2007) Bununla birlikte
işçinin ancak çalışması ile ortaya çıkabilecek olan arızi fazla çalışma ücreti, hafta
tatili ile bayram ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı ücret ile satışa bağlı
prim gibi ödemelerin, en çok 4 ay kadar boşta geçen süre içinde ödenmesi gereken
diğer haklar kavramında değerlendirilmesi mümkün olmaz (Y9HD, 18.11.2008 ).
4857 sayılı İş Kanunun 21. Maddesinin 5. Fıkrasına göre “Kararın
kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar
doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir” denilmektedir. Yargıtay
kararlarında ve doktrinde de sıkça “boşta geçen süre ücreti” olarak tanımlanan
bu tutar işçinin çalıştırılmadığı için ödenen ücrettir. Doktrinde, boşta geçen
süre ücreti, işe iade davasının davalı tarafı işverence çalıştırılmadığı için
ödenen ücret olarak kabul edilmekte ve her hâlükârda yargı süresi 4 ayı aştığı
için 4 aylık ücret olarak tanımlanmaktadır Nitekim bu durum 4857 sayılı İş
Kanununu gerekçesinde de öngörülmüş olup; “Dava, seri muhakeme usulüne
göre164 görülecek olmakla birlikte, sonuçlanması uygulamada öngörülen dört
aylık süreyi aşabilecektir. Böyle bir durumda -işveren işçiyi ister işe başlatmış,
isterse başlatmamış olsun- işçi çalıştırılmadığı sürenin en çok dört aya kadar
olan kısmı için ücretini ve diğer haklarını alabilecektir” denilmek suretiyle
açıklanmıştır. Tartışma konusu husus ise işçinin boşta geçen süre ücretine hak
kazanması için usulüne uygun dava açmasının yanında başka bir işverene bağlı
olarak çalıştığında kazandığı ücret gelirinin mahsup edilip edilmeyeceğidir.
Müjdat Şakar’ a göre “… İşçi dava sürerken başka bir işe girmiş veya işsizlik
sigortasından ödenek almış olsa bile bu hakları ödenmelidir.”(Şakar, 396) İş
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
Tasarısında da (Toplumda daha çok “Torba Kanun” olarak bilinmektedir.)
4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan
primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve
işsiz geçen dönem için ödeme yapılır” hükmü yer almaktadır. Eyrenci/Taşkent/
Ulucan’ e göre “… Maddede işçinin çalışmadığı değil, işveren tarafından
“çalıştırılmadığı süre” den söz edildiğine göre, dava sırasında işçi başka
bir yerde çalışsın veya çalışmasın bu parayı alacaktır”(Taşkent, Eyrenci ve

164 Yeni düzende “Sözlü” yahut “seri yargılama usulü”ne atıf yaptığı hallerde, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununun basit yargılama usulü ile ilgili hükümleri uygulanır.
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Ulucan, 2014, 198) Şahin Çil de doktrinde iki farklı görüş olduğunu belirterek,
mahsup yoluna gidilirse dava sürecinde işçinin çalışma hakkının dolaylı olarak
etkileneceği belirtilmiştir. Yine devamında “İşçinin boşta geçen süre içinde bir
başka işyerinde çalışmış ve bu işinden gelir elde etmiş olması, işverenin 4
aya kadar ücret ve diğer hakları ile ilgili yükümlülüğünü etkilememelidir”
demektedir.(Çil, 2007, 1429) Sarper Süzek’ e göre de “Feshin geçersizliğine
hükmedilmesi halinde işçiye boşta geçen sürenin tümüne ilişkin ücreti değil
bu sürenin en çok dört aylık kısmı için ücreti ve hakları ödenmektedir. Böyle
sınırlı bir alacak hakkından bir de indirim yapılması gerektiğine ilişkin bir
yorum adalete ve işçinin korunması ilkesine uygun düşmez. Hükümde
(İşK.m.21) herhangi bir istisnaya yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olarak
‘Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya
kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir’ denilmiştir. Yasa koyucu
bir mahsup işlemini gerekli görseydi Türk Borçlar Kanunu 408’ de olduğu
gibi bunu hükümde belirtme yoluna giderdi. Ayrıca mahsubun yapılması
iş akdi feshedilen ve başka bir işte çalışmaması beklenemeyecek işçinin
çalışma hakkına dolaylı yönden bir baskı anlamı da taşıyabilir.”(Süzek, 2012)
Fatih Uşan’ a göre de “…Bununla birlikte bize göre de haklı olan, burada
bir mahsuplaşmanın sözkonusu olmadığı görüşüdür. Öğretide sözkonusu
görüşü savunan yazarlar farklı gerekçelere dayanmakta iseler de, kanunda
“çalıştırılmadığı süre ücretine” yer verilmesinden hareketle, işçinin çalışması
ücret açısından mahsuplaşmaya yol açmamalıdır.”(Uşan, 2008)
Bir Yargıtay Kararında “Belirtmek gerekir ki, feshin geçersizliği ve işe iade
isteminde bulunan işçinin, boşta geçen süre içerisinde yeni bir iş bulması, feshin
geçersizliğini ve işe iadeyi etkileyen bir unsur değildir. Kanunda bu yönde
düzenleme olmadığı gibi, çalışma halinde bu sürenin boşta geçen süreden mahsup
edileceğine dair bir kurala da yer verilmemiştir. Mahkemece, bu nedenle işe
iadeye karar verilmemesi ve boşta geçen süre ücretinin 41 günle sınırlandırılması
hatalıdır”( Y9HD, 06.02.2006 ). Yine başka bir Yargıtay kararı da mahsuplaşmanın
mümkün olmadığını belirtmektedir. Buna göre “Ayrıca davacının fesihten
15 gün sonra başka bir işverende iş bulması boşta geçen süre ücret alacağını
etkilemediğinden ve davalı feshin geçersizliği ile temerrüde düştüğünden yasal
sınır olan 4 aya kadar ücret ve diğer hakların hüküm altına alınması gerekir.( Y9HD,
26.05.2005)” Ek olarak her hâlükârda süre 4 aydan fazla ise 4 aylık süre ile sınırlı
olmak üzerek talep gerekecektir. Aynı nedenle, işsizlik sigortasından yararlanmış
olması da durumda bir değişiklik yaratmayacaktır. Ancak, olağan dışı olarak dava
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sözgelimi üç ayda bitmiş ise, metinde “en çok” ifadesi yer aldığı için, kendisine
sadece bu süreye ilişkin ücret ve diğer hakları ödenecektir(Taşkent, Eyrenci ve
Ulucan,2014,198). Ancak, Bir Yargıtay kararında(Y7HD, 30.5.2013 ) “İşçinin
fesih tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar en çok dört aylık ücret ve diğer
yasal haklarının ödenmesi hususu yargılama süreci göz önüne alınarak konulmuş
işçinin boşta geçecek 4 aylık süre yönünden uğrayacağı ücret ve kıdem zararını
karşılayacak bir telafi hükmüdür. İşçi işverence işe başlatılsa da başlatılmasa da
ödenecek olması nedeniyle işverenin işe başlatmama tazminatından farklı olduğu
kabul edilmelidir. Nitekim işe başlatmama tazminatından sigorta primi ve gelir
vergisi kesilmediği halde ödenecek 4 aya kadar ücret ve diğer yasal haklar sigorta
primi ve gelir vergisine tabi olup bu süre işçinin kıdem süresinden sayılmaktadır.
İşçi aynı tarihlerde farklı iki işyerinden sigortalı gösterileceği gibi bu durum
yasa koyucunun işverenin iş akdini hukuka aykırı şekilde feshetmesi nedeniyle
yargılama süresi gözetilerek işçinin en çok dört aya kadar boşta geçecek süre
nedeniyle uğrayacağı ücret ve sosyal güvenlik hakkı olan sigortalılık süresi
zararını telafi amacıyla koyduğu bu hükmün koyuluş amacına da aykırı düşecektir.
Bu durumda reel zarar gözetilmeli işçinin iş akdinin feshedildiği tarih ile işe
iade kararının kesinleştiği tarih arasında boşta geçirdiği süre nazara alınmalı, bu
süre 4 aydan az ise çalışmadan geçirdiği süre gözetilerek o süre ile sınırlı olarak
ücret ve diğer hakları hesaplanmalı, ayrıca bu 4 aylık süre içinde işçinin başka
bir işverene ait işyerinde çalışması nedeniyle hesaplama dışında bırakılacak süre
yönünden işçinin işveren yanında çalışması halinde alacağı ücret ve diğer hakları
ile başka bir işveren yanında çalışırken aldığı ücret ve diğer hakları arasında
aleyhe bir farklılık oluşmuş ise bu farkın tahsiline karar verilmelidir” demektedir.
Devamında da işçinin hizmet dökümünün kontrol edilerek iş akdinin feshedildiği
tarih ile kararın kesinleştiği tarih arasında başka bir işverene ait işyerinde çalışıp
çalışmadığına bakılması gerekmektedir. Eğer boşta geçirilen süre 4 aydan daha
az ise sadece bu süre açısından boşta geçen süre alacağı ve başka bir işverene ait
işyerinde çalışması karşılığı elde ettiği gelir ile çalıştığı işyerinden aldığı ücret
daha düşük ise aradaki farkın tahsili gerekecektir. Bu durumda gelir vergisi ve
sigorta primi kayıpları oluşacaktır ki kanunda böyle bir düzenleme olmadan bu
işlemin yapılması sakınca doğuracaktır.
3. SONUÇ
Boşta geçen süre ücreti, işçinin işveren tarafından çalıştırılmadığı süre için,
işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarını ifade
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etmektedir. Öğretide hâkim olan iki görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre
boşta geçen süre ücreti, fesih iradesini açıklayıp, uygulayan işveren tarafından
işçinin çalıştırılmadığı için, işçiye boşta geçen süre ücreti ödemek zorunda
olduğudur. İkinci görüş ise işçinin boşta geçen sürede başka bir işverene
bağımlı olarak çalışmasının karşılığında elde ettiği ücretin, boşta geçen süre
ücretinin hesabında mahsup edilmesi gerektiğidir. Son zamanlarda Yargıtay da
makale içerisinde sunulan kararlarında ikinci görüşe yakınlık göstermektedir.
Kanaatimizce Torba Kanunda da yer alan “işsiz geçen dönem için ödeme
yapılır” hükmüne benzer nitelikte İş Kanununda bir düzenleme getirilerek
konu açıklığa kavuşturulmalıdır. Çünkü hüküm yalnızca işçiyi değil, sigorta
primlerinin tahsili ve miktarı yönünden Sosyal Güvenlik Kurumunu, gelir
vergisi tahsili ve miktarı yönünden de Gelir İdaresini ilgilendirmektedir.
Bu yönüyle de kamu zararı oluşturacağı göz önüne alındığında ivedi olarak
kanuni düzenleme yapılması gerekmektedir.
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DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA
*
Ali Kemal TERZİ65
**
Mustafa GÜNÖZ66

I-GİRİŞ
Fazla çalışma kavramı, özellikle İş Kanununda tüm tarafların üzerinde durduğu ve uygulamada en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Fazla
çalışma kavramının, hem Deniz-İş kanununda çalışan gemi adamı ile hem de
Basın İş Kanunu çalışan gazeteci açısından pek üzerinde durulmadığı görülmektedir. Bu makalede, gemi adamı ile gazetecinin fazla çalışma uygulaması ve bu
uygulamalar her iki Kanun açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.
									
II-DENİZ İŞ KANUNU’NDA FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI
Gemi adamları, iş sürelerinin büyük çoğunluğunu gemide geçirmektedir.
Deniz İş Kanunu kapsamına giren ve uzak yol seferi yapan gemilerde hem iş
süresi hem de bu sürelerin dışında gemide kalma zorunluluğu, gemi adamının
çalışma süresinin hesaplanmasından büyük önem taşımaktadır.(Güner, 2012)
Yasa’nın 26/2. maddesine göre “İş süresi, gemi adamının işbaşında çalıştığı
veya vardiya tuttuğu süredir,” denilmektedir. Bu madde hükmü, gemi adamının çalıştığı sürelerin hesaplanmasında dikkate alınması gereken hususları
göstermektedir. Öte yandan, Deniz İş Kanunu’na tabi gemi adamlarının iş sürelerine tabi olmayan madde hükmü 27.madde de açıklanmaktadır.
Kanun’un 27. maddesine göre iş süresine tabi olmayan haller;
a) Birden fazla kaptanın bulunduğu gemilerde birinci kaptan veya bu Kanun’un 2. maddesinin (c) fıkrasında yazılı olduğu şekilde kendisine vekalet
eden kimse (kılavuz kaptanlar dahil),
b) Birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde başmakinist,
c) Doktor ve sağlık memurları,
d) Hemşire ve hastabakıcılar,
e) Asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde
çalışan gemi adamları,
f) Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar, olarak açıklanmıştır.
854 sayılı Deniz İş Kanunu’nda hem günlük hem haftalık çalışmadan bahsedilmektedir. Bu kanunun fazla çalışma hem günlük hem haftalık kolaylıkla
*65 İş Müfettişi
**
66 İş Müfettişi
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belirlenebilmektedir. Yasanın 26/1. maddesine göre fazla çalışma, “günlük 8,
haftalık 48 saati aşan çalışma” şeklinde tanımlamıştır.
Fazla çalışma tanımı, Deniz İş Kanunu’nun 28/1. Maddesinde yer almakta
olup, “Bu Kanun’a göre tespit edilmiş bulunan iş sürelerinin aşılması suretiyle
yapılan çalışmalar, fazla saatlerde çalışma sayılır.” denilmektedir. Öte yandan,
Deniz İş Kanunu’nda tabi gemi adamlarının fazla saatlerle çalışma sayılamayacak işler de 28/3. maddesinde açıklanmıştır.
Kanun’un 28/3. maddesi uyarınca fazla çalışma sayılmayacak haller ise;
a) Geminin, gemideki şahısların veya gemi hamulesinin selameti için kaptanın yapılmasını zaruri gördüğü işler,
b) Gümrük, karantina ve sair sıhhi formaliteler dolayısıyla yerine getirilmesinde zorunluluk bulunan ilave işler,
c) Gemi seyir halinde veya limanda iken gemide yaptırılan (yangın, gemiyi
terketme, denizde çatışma, denizden adam kurtarma ve savunma) talimleri
gibi yapılan işler olarak sayılmıştır.
Bu itibarla, Deniz İş Kanununa göre, günlük (8 saat) haftalık (48 saat) çalışma süresinin aşılması halinde, fazla saatlerle çalışma yapılmış olacaktır. Bu
konuda dikkat edilmesi gereken husus, hangi sürelerin iş süresinden sayılacağı
ve buna bağlı olarak da fazla mesai süresi içerisinde değerlendirileceğidir. Ayrıca, aynı Yasanın 28/1 madde hükmüne göre, gemi adamı için fazla çalışılan her
saate ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %
25 arttırılması suretiyle bulunacak miktardan az olamayacağı belirtilmektedir.
Deniz İş Kanunu’nda fazla çalışmanın ispatı 28/son fıkrasında belirtilmiş, bu
hükme göre, “Fazla saatlerle çalışmaları belgelemek üzere işveren veya işveren
vekili noterden tasdikli ayrı bir defter tutmak zorundadır. Bu defterde gemi adamına uygulanan zam nispetleriyle fazla çalışmanın yapıldığı gün ve o güne düşen
miktarı ve gemi adamının hak ettiği fazla çalışma ücreti gösterilir. Fazla saatlerle
çalışma ücretlerinin asıl ücretler için hizmet aktinde gösterilmiş bulunan zaman,
yer ve devrelerde, işveren veya işveren vekili tarafından gemi adamlarına tam
olarak ödenmesi zorunludur.” Denilerek gemi adamının yapmış olduğu fazla çalışmanın ispatında dikkate edilmesi gereken hususları göstermektedir.
Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi Deniz İş Kanunun 51. Maddesinde düzenlenmiştir. Yasanın 28. maddesine göre, gemi adamının fazla çalışma ücretini ödemeyen işveren/işveren vekili hakkında, her gemi adamına karşılık, ödemediği meblağ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin,
bin Türk Lirasından aşağı olmamak üzere iki katı tutarında idarî para cezası
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verilir diyerek nispi bir para cezası hükmüne yer vermiştir.
Son olarak, Deniz İş Kanununda, fazla çalışma koşullarına ilişkin İş Kanunundan farklı olarak, gemi adamlarının fazla mesai yapmaları için her yıl
muvafakatinin alınması ve İş-Kur İl Müdürlüğüne bildirimde bulunma gibi
düzenlemelere yer verilmemiştir.
III-BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA
1 iş süreleri, gazetecilerin yaptıkları işin özelliğine
Basın İş Kanunu’nda67
bağlı olarak diğer İş Kanunlarından farklı bir biçimde düzenlenmiştir. Basın
İş Kanunu’ndaki iş süresi kavramı, İş Kanunu’nun 61’nci maddesine uygun
olarak, gazetecinin çalıştığı işte geçirdiği süre olarak tanımlanabilir.
Deniz İş Kanunu’ndan farklı olarak Basın İş Kanununda haftalık iş süresine ilişkin açık bir hüküm yer almamasına rağmen günlük iş sürelerine ilişkin
bir hüküm bulunmaktadır. Yasanın Ek 1. maddesine göre, gazeteciler için günlük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerinde sekiz saat olduğu belirtilmiştir.
Ancak Yasanın 19’uncu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre, haftalık iş
süresini, kullandırılan hafta tatili günlerinden çıkarmak mümkündür. Basın
İş Kanununun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, “Her altı günlük
fiili çalışmayı müteakip gazeteciye bir günlük ücretli dinlenme izni verilmesi
mecburidir. Gazetecinin vazifesi devamlı gece çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tatili iki gündür”. Bu hüküm gereği, sürekli gündüz çalışan bir gazetecinin haftalık iş süresi 6 gün, sürekli gece çalışan gazetecinin haftalık iş süresi
ise 5 gündür. Günlük iş süresi 8 saat olduğuna göre, sürekli gündüz çalışan gazetecilerin haftalık iş süresi 48 saat, sürekli gece çalışan gazetecilerin haftalık
iş suresi 40 saattir. Ancak Basın İş Kanununda gerek 19’uncu maddenin 1’inci
fıkrasında gerekse Ek 1’nci Maddesinin 1’inci fıkrasında gece çalışmasından
söz edilmekle birlikte, İş Kanunu’ndan farklı olarak hangi saatlerin gece çalışması sayılacağına dair bir hüküm mevcut değildir. Bu boşluğun İş Kanununda
yer alan gece çalışması hükümleri ile doldurulması gerekmektedir.
Bu itibarla, gazetecinin fazla çalışma süresi, 5953 sayılı Kanunun Ek birinci maddesinin ikinci fıkrası gereği, “gündüz veya gece devresindeki çalışma
müddetinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal bayram, genel tatiller ve
hafta tatilinde çalışılması.” halinde söz konusu olabileceğini belirtmektedir.
Diğer taraftan gazetecilerin hafta tatilinin sabit olmadığı, değişkenlik gösterileceği düşünülerek aynı maddenin üçüncü fıkrasında, “Pazar gününden
167 Bu kanunun asıl adı 5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanun “dur..
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başka bir gün hafta tatili yapan gazeteci, pazar günü fazla mesai yapmış sayılmaz” diyerek hafta tatilini başka bir gün kullanan gazetecinin Pazar günü çalışması halinde fazla mesai yapması söz konusu olmayacağı belirtilmektedir.
Aynı maddenin dördüncü fıkrasında, gazetecilerin fazla mesai yapmaları söz konusu olması durumunda, “Her bir fazla çalışma saati için verilecek
ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlası” olacağı belirtilmektedir.
Ancak, gece 24’ten sonra fazla çalışma olması durumunda bu ücretin normal
ücretin bir misli fazlasıyla ödeneceği belirtilmektedir. Öte yandan Basın İş
Kanuna göre çalışan gazetecilerin en fazla 3 saat fazla mesai yapacağı ve bu
fazla çalışma sürenin hesaplanmasında da yarım saatten az olan müddetlerin
yarım saat, fazlasının ise bir saat sayılacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, işveren tarafından gazetecinin Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi
halinde, her geçen gün için % 5 fazlasıyla ödeneceği hükmü de, İş Kanunundan farklı olarak fazla çalışmanın ücretini zamanında ödenmesini koruyucu
bir hüküm bulunmaktadır. Öte yandan, İş Kanunundan farklı olarak Basın İş
Kanunda fazla mesai ücretini ödemeyen işveren hakkında her işçi için maktu
bir cezadan ziyade, işverenin gazeteciye ödemediği her fazla mesai ücretinin
iki katı tutarında nispi bir ceza tutarı ilkesi uygulanmaktadır.
Son olarak, Basın İş Kanununda, fazla çalışma koşullarına ilişkin İş Kanunundan farklı olarak, gazetecilerin fazla mesai yapmaları için her yıl muvafakatinin alınması ve İş-Kur İl Müdürlüğüne bildirimde bulunma gibi düzenlemelere yer verilmemiştir.
IV-SONUÇ
Deniz ve Basın İş Kanununda fazla çalışma kavramı, fazla saatlerle çalışma olarak tanımlanmaktadır. Her iki kanunda, İş Kanunun aksine fazla çalışma koşulları şartlarını belirleyecek herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.
Diğer taraftan, yine İş Kanununun aksine, gemi adamı ve gazetecinin fazla
mesai ücretlerini ödemeyen işveren hakkında her iki kanunda nispi para cezası uygulamasına yer vermiştir. Buna karşın, Deniz İş Kanununda gemi adamının iş süresi tanımlanırken, Basın İş Kanuna göre çalışan gazetecinin iş süresiyle ilgili bir tanımlama bulunmamaktadır. Diğer taraftan, gemi adamının
günlük ve haftalık iş süresi belirli iken, gazeteci için, sadece günlük çalışma
süresi belirlenmiştir. Öte yandan, Basın İş Kanununda Deniz İş Kanunundan
farklı olarak, fazla mesai süresinin en fazla üç saat olacağı, fazla mesainin
gece çalışmasına rastlaması halinde normal ücretin iki katında ve fazla mesa328
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iyi gününde ödemeyen işverene her geçen gün için % 5 fazlasıyla ödeneceği
maddeleriyle fazla mesai ücretini koruyucu hükümler içerdiği görülmektedir.
KAYNAKÇA
Güner, M. Deniz (2012), “Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri”, 03/07/2014
tarihinde http://www. ceis.org.tr/dergiDocs/makale-21.pdf, adresinden erişildi.
T.C. Yasalar (20.06.1952) 5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlar ile
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun. Ankara :
Resmi Gazete (8140 sayılı)
T.C. Yasalar (21.01.1943) 4373 sayılı Deniz İş Kanunu. . Ankara : Resmi
Gazete (5310 sayılı)
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VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI
Mustafa BAYSAL*68
									
1- GİRİŞ
Ulusal ve uluslararası rekabetin son derece sert ve yoğun yaşandığı günümüz ekonomisinde, işyerlerinde günün her saatinde ve haftanın her gününde
çalışılması olağan hale gelmiştir.
Yirmi dört saat çalışmayı gerektiren bu süreç doğal olarak vardiyalı çalışma sistemlerini gündeme getirmiştir. Bu makalede, uygulamada vardiyalı çalışma olarak adlandırılan postalar halinde işçi çalıştırmanın esasları, bu
esaslara uyulmaması halinde doğacak riskler ve gündeme gelebilecek idari
para cezaları açıklanacaktır.
2- İŞYERLERİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA YAPILMASI
İşyerinde gün boyunca üretim yapıldığında, yani işyerinde yirmi dört saat
kesintisiz çalışıldığında bu işyerinde tek bir işçinin yirmi dört saat boyunca
çalışması düşünülemez. Bu hem iş sağlığı ve güvenliği açısından hem de üretim verimi açısından çok sakıncalı bir durumdur.
O halde yapılması gereken, bu yirmi dört saatlik çalışma süresini İş Kanununa uygun olarak işçi başına paylaştırmaktır. Peki bu paylaştırma nasıl
yapılacaktır?
Yirmi dört saat süren bir günün kaç vardiyaya bölüneceği sorusu gündeme
gelecektir. Bir günün kaç vardiyaya bölüneceğine dair karar; işyerinin maliyetlerini, çalıştırması gereken işçi sayısını, ulaşım, yemek ve benzeri giderlerini etkileyecektir.
İşyerinde kaç vardiya çalışılması gerektiği görünürde işverene ait bir kararmış gibi algılanabilirse de, aslında İş Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından
bu uygulamaya dair esaslar düzenlenmiş ve kurallara bağlanmıştır.
3- İKİ VARDİYA İLE ÜÇ VARDİYA ARASINDAKİ FARKLAR
Bir günün yirmi dört saat olduğu ve işyerinde gün boyunca kesintisiz çalışma yapılması düşünüldüğü göz önüne alındığında, iki vardiya halinde çalışmanın işveren tarafından tercih edilmesi durumunda işçilerin ara dinlenmeleri
dahil on ikişer saat çalışması gerektiği, üç vardiya halinde çalışmanın tercih
*68 E. İş Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
27.06.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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edilmesi durumunda ise işçilerin ara dinlenmeleri dahil sekizer saat çalışması
gerektiği açıktır.
İşyerinde iki vardiya usulüyle çalışıldığında; ara dinlenmeleri dahil on iki
saat çalışan bir işçinin, bir gün hafta tatili kullandığı varsayımıyla, haftanın
altı günü çalıştığında fazla çalışma yapacağı muhakkaktır. Üç vardiya sistemiyle günde ara dinlenmeleri dahil 8 saat çalışan bir işçi ise haftanın sonunda
normal şartlar altında fazla çalışma yapmış olmayacaktır. Fazla çalışma yapan
işçiye her bir saatlik fazla çalışması için saatlik ücreti yüzde elli artırılarak
ödeme yapılması gerektiğinden, iki vardiya usulüyle günde ara dinlenmeleri
dahil on iki saat çalışılan bir işyerinde, işçilere normal ücretleri dışında ayrıca
fazla çalışma ücreti ödenecek, bu ise maliyetleri artıracaktır.
Öte yandan üç vardiya usulüyle işçi çalıştırmak isteyen bir işverenin ise,
iki vardiyalı sisteme göre daha çok işçiye ihtiyacı olacaktır. Bu durumda ise
istihdam edilmesi gereken işçi sayısı ve buna bağlı olarak personel, taşıma,
yemek ve benzeri maliyetler artacaktır.
İki vardiya halinde çalışan bir işyerinde günde bir kez vardiya değişimi
olacağından vardiya değişimleri arasındaki zaman kaybı, günde iki kez vardiya değişimi olan üç vardiya halinde çalışmaya göre daha az olacaktır.
Buna karşın iki vardiya halinde ara dinlenmeleri dahil günde on iki saat
çalışan bir işçinin veriminin, üç vardiya halinde ara dinlenmeleri dahil sekiz
saat çalışan bir işçiye göre daha az olacağı da kesindir.
4- POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA
Postalar halinde çalışma, uygulamada vardiya usulüyle çalışma olarak bilinen çalışma sisteminin mevzuattaki adıdır. Buna göre nitelikleri dolayısıyla
sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine ilişkin özel usul
ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır.
5- POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE
UYULMASI GEREKEN KURALLAR
İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde
işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür.
332
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Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına
postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı yirmi dört saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.
Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun on bir saati aşamayacağından vardiyaların buna göre belirlenmesi gerekir.
Gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında,
on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.
Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta sayısının artırılması ya da üç posta halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresinin
7,5 saatin altında saptanması sonucunda, çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle, işçilerin ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun, indirim yapılamaz.
İşçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan
sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar
birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir. Zorunluluk olmadıkça işçilerin
postaları değiştirilemez. Ancak, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz
postasında durumuna uygun bir iş verir. İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı
ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık
nöbetleşme esası da uygulanabilir.
Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden
çalıştırılamaz.
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere ara dinlenmesi
verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte
ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak verilir.
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir
gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.
İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen
işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu
işçiler için işe başlamadan önce alınan sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk
saatten fazla çalıştırılamaz.
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Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile
gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın
merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.
Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin
sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınır. Ayrıca işveren, işin
devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık
ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli
aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar.
Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı
bir işyerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. Aynı işyerinde
çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, imkan dahilinde
karşılanır. Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak
üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile
gece postalarında çalıştırılamazlar. Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre,
anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri
hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır.
Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklar.
6- KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN ESAS OLDUĞU İŞYERİNDE ÜÇ
YERİNE DAHA AZ VARDİYANIN TERCİH EDİLMESİNİN RİSKLERİ
6.1- Gece çalışması
Çalışma hayatında «gece» en geç saat 20.00›de başlayarak en erken saat
06.00›ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönem olarak
tanımlanmış olup bir çalışma döneminin yarısında fazlasının geceye isabet etmesi halinde o çalışmanın gece çalışması olarak kabul edileceği belirtilmiştir.
Gece döneminde çalışma süresi her bir işçi için azami yedi buçuk saat olarak
belirlenmiştir. Bu sürenin üzerinde çalışma yapılması mümkün değildir. Ancak çalışma sisteminin iki vardiya ve on ikişer saat olarak belirlendiği işyerlerinde gece çalışması yedi buçuk saati aşacaktır.
334
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6.2- Fazla çalışma ve fazla çalışma ücreti
Fazla çalışma yapan işçinin yaptığı fazla çalışmalara karşılık hak ettiği fazla çalışma ücreti, normal ücretinden farklıdır. İş Kanununa göre fazla çalışma
yapan işçiye saatlik ücretinin bir buçuk katı ödenmelidir. İşyerinde üç yerine
iki vardiya sisteminde ara dinlenmeleri dahil on iki saat çalışılması halinde
fazla çalışma ücreti doğması kaçınılmaz olacaktır.
Ayrıca İş Kanununa göre bir işçiye bir yıl içerisinde en çok iki yüz yetmiş
saat fazla çalışma yaptırılabileceği halde iki vardiya usulüyle çalışan işyerlerinde yıl sonunda bu azami sürenin aşılması ihtimali de yüksek olacaktır.
6.3- Günlük azami çalışma süresi
Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun on bir saati aşamayacağı
halde, on ikişer saatlik iki vardiyalı çalışma sistemlerinde ara dinlenmelerinin
bir saatten az belirlenmesi durumunda günlük azami çalışma süresi aşılacaktır.
6.4- İş kazası riskinin artması
İş Kanunu normal şartlar altında işçinin günlük çalışma süresinin yedi buçuk saat olmasını öngörmüş, olağanüstü durumlarda bile bu süreyi azami on
bir saat ile sınırlamıştır. Bu sınırlamanın özünde, insanın verimli ve dikkatli
şekilde çalışabileceği azami sürenin dikkate alındığı bir gerçektir.
Yirmi dört saat kesintisiz çalışılan bir işyerinde üç vardiya yerine on ikişer saatlik periyotlarla iki vardiya halinde çalışıldığında, vardiyanın ilerleyen
saatlerinde işçilerin özen ve dikkatlerinin azalacağı açıktır. Özellikle azami
çalışma süresi yedi buçuk saatle sınırlanan gece döneminde işçinin işini yaparken göstermesi beklenen özen ve dikkatin daha çabuk azalacağı da kabul
edilmelidir.
Gerek günlük ortalama çalışma süresinin, gerek günlük azami çalışma süresinin ve gerekse gece azami çalışma süresinin üzerinde çalışan işçinin iş
kazası geçirme ihtimali şüphesiz artacaktır.
7- POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ESASLARINA
UYMAMAMA HALİNDE İDARİ PARA CEZALARI
2014 yılı itibariyle;
“Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin
özel usul ve esaslar hakkında yönetmelik” hükümlerine aykırı olarak işçi çalıştıran işveren hakkında1.343,00 TL idari para cezası uygulanır.
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İşçilerini gece yedi buçuk saatten fazla çalıştıran işveren hakkında 1.343,00
TL idari para cezası uygulanır.
İşçilerini günlükon bir saatten fazla çalıştıran işveren hakkında 1.343,00
TL idari para cezası uygulanır.
8- SONUÇ
Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına
postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerdeposta sayısı yirmi dört saatlik süre içinde en az üç işçi postası
çalıştırılacak şekilde düzenlenmelidir.
İşyerinde işçi postalarının iki veya daha az belirlenmesi durumunda; İş
Kanununda bir takım idari para cezaları öngörülmüş olmakla beraber, bundan
daha önemli olarak, bu durum işçi verimliliğini düşürecek ve iş kazası riskini
artıracaktır.
İşverenler; nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen işlerde en az üç vardiya
halinde işçi çalıştırmaya, işçilerin günlük çalışma sürelerinin on bir saati geçmemesine ve gece çalışma sürelerinin yedi buçuk saati aşmamasına dikkat
etmelidir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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İŞ HAYATINDA ENGELLİ İSTİHDAMI
Mehmet UĞUR*69

I.

GİRİŞ
Anayasamızın 61’nci maddesinde “Devlet, sakatların korunmalarını ve
toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.” hükmü yer almaktadır. Özürlülerin topluma uyum sağlamaları ve onların rehabilite olabilmeleri için,
özürlü istihdamının etkili bir araç olduğu muhakkaktır. Devlet işverenlerin belirli
oranlarda özürlü istihdam etmesini yasalarla zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk getirilirken işverenlerede toplumsal açıdan büyük faydası olan bu uygulamadan dolayı parasal destek sağlanmaktadır. Ayrıca zorunluluk kapsamının dışında özürlü
istihdam eden işverenlerde eşit şekilde bu destekten faydalanabilmektedirler.
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te “Engelli,
Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri…
ifade eder.” Şeklinde tanımlanmıştır. Buradaki “engelli” ifadesi 02.08.2013
tarihinde “ özürlü” kelimesinin yerini almıştır. Bu tarihten itibarende “özürlü”
kelimesi yerine “engelli” kelimesi kullanılmaya başlanılmıştır.
4857 sayılı İş Kanunun 30’uncu maddesi özürlü çalıştırma zorunluluğunu
ve özürlü çalıştıran işverenlere sağlanacak desteği düzenlemektedir. Bu yazımızda engelli istihdamı zorunluluğu ve engelli istihdamına uygulanan teşvik
açıklanacaktır.

II. ENGELLİ İSTİHDAM ETME ZORUNLULUĞU
4857 sayılı yasanın 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla
işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927
tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı
Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve
askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mü* Sosyal Güvenlik Denetmeni
69
Makale Geliş Tarihi:
11.07.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.08.2014
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cadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve
tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve
ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.” Hükmü
ile 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde toplam çalışan
sayısının en az yüzde üçü oranında engelli istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir. Özel sektörden farklı olarak kamu işyerlerinin ayrıca eski hükümlü
veya 1111, 1076 ve 3713 sayılı yasaya göre malul sayılanlarıda çalıştırma
zorunluluğu bulunmaktadır.
Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda
çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.
Farklı illerde bulunan işyerleri için ayrı ayrı hesaplama yapılmalıdır. Zorunlu
çalıştırılacak engelli işçi sayısının tespitinde belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan tüm işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine
göre çalışanlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve işyerindeki tam süreli çalışan işçi sayısına ilave edilir. İşyerinde kısmi
süreli olarak çalıştırılan engelli işçi bulunması halinde bunlar da çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve toplam işçi sayısından düşülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz.
Yarım ve daha fazla olan kesirler tama dönüştürülür.
İşyerlerindeki toplam işçi sayısının tespitinde çalıştırılan engelli ve eski
hükümlü işçiler, yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar ile özel güvenlik şirketleri ile kurumların kendi ihtiyacı için kurduğu güvenlik birimlerinde güvenlik
elemanı olarak çalışan işçiler dikkate alınmaz.
Engelli işçinin talebi halinde, işyerlerinde kısmi süreli çalışma yapan işveren tarafından engelli işçi kısmi süreli iş sözleşmesiyle de istihdam edilebilir.

III. ENGELLİ İŞÇİ TEMİNİ
Kamu ve özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağlamak zorundadırlar. Türkiye
İş Kurumunun aracılığı olmadan engelli istihdam eden özel sektör işvereni,
engellinin işe başlama tarihinden itibaren bu durumu en geç onbeş iş günü
içinde ilgili Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur. Türkiye İş Kurumu tarafından tescili yapılmayan işçi engelli statüsünde değerlendirilmez.
İşverenler, işyeri işçisi iken engelli duruma düşenlere öncelik tanımak zorundadırlar. Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri
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takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal,
yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma
yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye
altı aylık ücret tutarında tazminat öder.
Kamu ve özel sektör işverenleri, engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünün
doğmasından itibaren beş iş günü içinde niteliklerini de belirterek Türkiye İş
Kurumundan engelli işçi talep ederler. Talep esnasında, işyerinde yapılan işin
gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde engelli istihdamını zorlaştırıcı şartlar öne
sürülemez, engelli işçi taleplerinde, işin niteliği gerektirmediği sürece, engellilik
oranına üst sınır getirilemez ve engel grupları arasında ayrım yapılamaz.
Özel sektör işvereni, engelli işçi açığını yükümlülüğün doğduğu andan itibaren otuz gün içinde karşılamak zorundadır. İşveren engelli açığını, en geç
on beş gün içinde, Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilenler ya da Türkiye
İş Kurumu kayıtlarından engelli iş arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği engelliler arasından karşılar. İşveren işe alınanları
ve alınmayanları, alınmayış nedenlerini de belirterek Türkiye İş Kurumu’na
bildirmelidir. İşyerinde çalışırken engelli olan ve iş akdi feshedilmeyen işçiler
için tescil talebinde bulunulması halinde gerekli belgelere istinaden Türkiye İş
Kurumu’nca bu işçilerin engelli olarak tescil işlemi yapılır.
İşverenler, işyerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin engelli çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli
araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. Uygun koşulların varlığı halinde
çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri engellinin durumuna göre belirlenebilir.
Yargıtay bir kararında “Engelli işçinin verimi nedeniyle iş sözleşmesinin
feshedilebilmesi için engellilik oranında bir performans beklenmelidir.
Beklenen bu performansın altında bir çalışma yapılmışsa, bunun somut
verilerle kanıtlanması gerekir.” diyerek engelli işçinin engellilik durumuna
uygun olarak çalıştırılmasını, olağandan daha fazla performans beklenmemesi
gerektiğini belirtmiştir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009)
Engelli işçiler yer altı işlerinde, su altı işlerinde ve sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamazlar. İşe alınmada, iş
seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen
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çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan aşamaların hiçbirinde engelliler aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan engellilerin aleyhine sonuç
doğuracak şekilde, diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz. Ayrımcılık veya farklı muamele gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile işverenler için
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “nefret ve ayrımcılık” suçlarını düzenleyen
122 nci maddesi hükümleri uygulanır.

IV. ENGELLİ İSTİHDAMINA UYGULANAN TEŞVİKLER
Özel sektör işverenlerince engelli statüsünde çalıştırılan sigortalıların prime
esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından ödenmektedir. Ayrıca kontenjan fazlası engelli
çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin de bu şekilde
çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır.
İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, aylık prim
ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın
ödenmiş olması şarttır.

V. ENGELLİ İŞÇİ İSTİHDAM ETME ZORUNLULUĞUNA
UYMAMANIN YAPTIRIMI
4857 sayılı Kanunun 101 inci maddesine göre çalıştırılmayan her engelli
işçi ve çalıştırılmayan her ay için 1903 TL idari para cezası uygulanır.
VI. SONUÇ
Engelli insanlarımızın sosyal hayata kazandırılması, onların rehabilite edilmeleri ve topluma olumlu yönde katkıda bulunabilmelerinin önünü açmak için
belirli sayıda işçi çalıştıran işverenlere engelli işçi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu işverenlere ve çalıştırmak zorunda olmadıkları halde engelli işçi
çalıştıran işverenlere sigorta primlerinde teşvik uygulaması bulunmaktadır.
Aynı il içerisinde bulunan işyerlerinde toplam 50 ve üzerinde işçi çalıştıran
işverenlerin toplam işçi sayısının yüzde üçü oranında engelli işçi çalıştırmaları
zorunludur. Zorunlu oldukları halde engelli işçi çalıştırmayan işverenlere her ay
ve her engelli işçi için 2014 yılında 1903 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
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Zorunlu engelli işçi çalıştırmak zorunda olan işverenler, bunu Türkiye İş
Kurumu aracılığıyla yapmak zorundadırlar. Bunun için yukarıda açıklanan
usule uygun hareket etmelidirler. Aksi halde kendi imkânlarıyla temin ettikleri
ve Türkiye İş Kurumu’na kaydettirmedikleri engelli işçiler zorunlu istihdam
etme kapsamında değerlendirilmemektedir. Bunun sonucu olarak işverenler
oldukça yüksek olan idari para cezasına maruz kalabilirler.
Yasal zorunluluk sonucu engelli istihdam eden veya zorunluluk olmamasına rağmen engelli istihdam eden işverenlerin alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primlerinden işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu teşvikten faydalanabilmek içinse aylık prim ve hizmet belgelerinin
yasal süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ve tüm sigortalılar için Hazinece karşılanan miktar hariç sigorta primlerinden işveren hissesi
ile sigortalı hissesinin yasal süre içerinde ödenmesi gerekmektedir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (07.11.1982). 1982 T.C. Anayasası. Ankara: Resmi Gazete
(17863 sayılı)
T.C. Yasalar (10.06.2013) 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
(25134 sayılı)
T.C. Yasalar (12.10.2004) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. Ankara: Resmi
Gazete (25611)
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (25.04.2009). Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. Ankara: Resmi Gazete (27210
sayılı)
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (25.05.2009). E.2008/34233 ve K.2009/14264
sayılı kararı. Ankara
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YAYIN POLİTİKASI
İLKELERİ
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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
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.
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• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı 		
bölüm de bulunacaktır..
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce 		
öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde 		
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
1. TELİF HAKKI
Mali Çözüm Dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı iççin bir telif hakkı
ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250 YTL, değerlendirme
yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı net 150 YTL ödenecektir.
2.

KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ

Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
TEK YAZARLI KİTAP
Arıkan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve
İSMMMO tarihi. İstanbul: İSMMMO.
TEK YAZARLI MAKALE
Arıkan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle ilgili
maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.71 (2005): 7-12.
İKİ YAZARLI KİTAP
Ceyhun, Yurdakul ve Çağlayan, M. Ufuk (1997) Bilgi teknolojileri
Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası
İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu şirketlerde
transfeR fiyatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
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ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
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