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SUNUŞ
Gün geçmiyor ki ülkemiz ve dünya düzeninde meydana gelen önemli değişimler hayatımızı etkilemeye devam etmiyor. Çok hızlı yaşanan bu değişim
sürecinde değerlerimiz de her geçen gün yara alıyor ve bugünü yaşamaya
çalışırken geçmişe duyulan özlem her geçen gün artarak devam ediyor.
Karaman’ın Ermenek ilçesinde tekrarı yaşanan ve yüreğimizi dağlayan
maden faciasından sonra buruk kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız bizlere değerlerimizi, sağlıklı-barışcıl toplum hayatımızın gerekliliklerini bir kez
daha hatırlattı. Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ne kadar çok ihtiyacımızın
olduğunu anlamış olmak ve bu temel ilkelere bağlı olarak günümüzü şekillendirmek, özlemini duyduğumuz toplum hayatını yaşayabilmemizi sağlayacaktır. Bu vesile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tüm Anadolu
halkının göstermiş olduğu dirayet ve inanç birliğine yürekten teşekkür ediyor,
nice Cumhuriyet bayramlarını huzurlu günlerde kutlamayı diliyoruz.
Sevgili Okurlar, bu sayımızda sizlerin bilgisine sunduğumuz değerli yazarlarımızın hazırladığı hakemli ve hakemsiz makaleler, konu başlıkları ile
aşağıda yer almaktadır.
 Serbest Bölgelerdeki Personele Ödenen Ücretlere Tanınan Gelir Vergisi İstisnasından Kim Yararlanacak: İşçi Mi? İşveren Mi?
 TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı Kapsamında Ortak Kontrole
Tabi İşletmelerin Birleşme İşlemlerinin Mevzuat Boyutu Ve Muhasebe
Uygulamaları,
 Nakit Akış Tablosunun Hazırlanmasında Yöntem Tartışmaları Ve
TMS 7 Standardı Şartlarına Uygun Brüt(Dolaysız) Yönteme Göre Örnek Bir Uygulama,
 Vergilerin Kanuniliği İlkesi Açısından Çevre Temizlik Vergisinde Belediye Meclislerinin Yetkisi,
 Adli Muhasebe ve Karar Alma Arasındaki İlişkilerin Finansal Kararlar Açısından Değerlendirilmesi,
 Yıllık Ücretli İzin ve Faiz,
 Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Kamu İhalelerine Girme Yönünden Etkisi,
 Limited Şirket Müdürlerinin Bilgi Alma Ve İnceleme Hakları,
 Tacirler Açısından Hileli İflas Suçu,
 Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Tasfiye Sürecine Giren Şirketlerin KuEYLÜL - EKİM 2014
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rumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi,
 Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklara İlişkin Haklarında Vergi
İncelemesi Yapılan Mükelleflerle İlgili 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirme,
 Yabancı Para İle Yapılan İşlemlerde Oluşan Kur Farklarının, Muhasebeleştirilmesi,
 Özel Esaslar Uygulamasında Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliği Düzenlemesi,
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi,
 Yurtdışı Emeklilik ve Torba Kanunla Getirilen Yenilikler,
 Deneme Süreli İş Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler,
 6552 Sayılı Kanun İle Yer Altı Maden İşçilerine Getirilen Özel İyileştirmeler,
 İş Hukuku İle İş Sağlığı ve Güvenliği Alanlarında Çalışan Sayılarına
Göre İşverenlerin Sorumlulukları,
 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanacak Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi,
 Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilinmesi Gerekenler,
Mesleki yoğunluğunuz içinde odamız yayınlarına göstermiş olduğunuz
ilgi için bir kez daha siz okurlarımıza ve katkıları için yazarlarımıza teşekkür
eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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MESLEKİ GELİŞMELERE SABRIMIZ
VE BİR ARADA YAŞAM
Yahya ARIKAN1*
İstanbul SMMM Odası olarak hep ileriyi gören ve kendini geliştiren bir
yol izledik. Geldiğimiz aşamada çatı örgütümüz olan TÜRMOB ile birlikte
attığımız adımların mesleğe katkılarını her çalışmada sizlerle buluşturduk, uyguladık ve bilgilendirdik.
TÜRMOB tarafından Türkiye genelinde başlatılan, meslek mensuplarının
haksız rekabet, Hizmet Kalitesi ve meslek etiği konularında farkındalığının
artırılması ile uygulama birlikteliğinin sağlanmasını amaçlayan Farkındalık
Eğitimleri’ni meslektaşlarımıza anlatmak için yola çıktık.
‘Farkındalık Eğitimleri’nde gördüğümüz kadarıyla, katılan arkadaşlarımızın
amaçlarının daha belirgindir. Garanti altına almaya çalıştıkları yarınlarını ekonomik yönden iyi gelir düzeyine sahip meslektaş olma hayalleriyle birleştiriyorlar.
TEK TUŞLA ESKİYE VEDA
Bu güne kadar geldiğimiz aşamada teknolojik açıdan da zor süreçlerden
geçtik: Elle defter tutulan ofis ortamlarından bilgisayarlarla işlem yapılan çalışma koşullarına kadar. Teknolojinin sonsuz ilerleyişi ile birlikte çalışma hayatımıza getireceği yeniliklerden habersizdik. Ta ki bir tuşla bütün işlemleri
yetkili mecralara, yerinde ve zamanında ulaştırıncaya kadar.
E-Devlet olarak bilinen süreç, eski usul çalışma yöntemini de bir kenara
bıraktığımızın miladıdır.
ZAMANIN BOŞA HARCANMAYACAĞI BİR TARİFE
Her bir parçanın sistematik işlemesini sağlamak için zamanı iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle mesleğimize iş yükü anlamında
tıkanma yaşatan ücret tarifeleri günümüz koşullarında uygulanabilir olmaktan
çıktı.Mesleki üretkenliği ve yaratıcılığı hiçbir şekilde desteklemeyen uygulamaya karşı; mesleki adalet ve eşitliği belirleyici şekilde temsil edeceğine
inandığımız zamana endeksli ücret tarifesi çalışmasının işlemesinden yana
olduğumuzu her defasında dile getirdik.
*1 İSMMMO Başkanı
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Zamana endeksli ücret tarifesi hazırlanmış olup Maliye Bakanlığı’na bir
çalışma sunularak uygulamaya girdiği takdirde en önemli sonuçlarından birisi, zamanın artık boşa harcanmayacağı bir hizmet kalitesi yaratılmış olacaktır
TAHSİLATDA DEVRİM
Önümüzdeki değişimin pekiştirilmesini sağlayacak ve kurumsallaşma
mantığını anlamamıza yardımcı olacak kritik konulardan birisi de tahsilatlarımızın bankadan geçmesidir.
Umarım Maliye Bakanlığı bu düşüncesinden vazgeçmez.
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDEN GERİ DÖNÜŞ YOK
Toplantılarda anlattık. Mesleğimizin en temel sorunlarının başında haksız
rekabet gelmektedir.
Bu konu da bir yazılım ürettik.
Yazılımın amacı;
- Asgari ücreti doğru hesaplamak.
- Sözleşmeyi elektronik ortamda düzenlemek.
- Müşteri el değiştirmelerini izlemek.
- Meslek mensubunun alacağı ödenmeden iş kabulünü engellemek.
- Meslek mensubunun aldığı ücretin altında iş alımına izin vermemek.
Bu yazılımın uygulanabilmesi için bir meslek kararını uygulamaya koyduk.
Artık geri dönüş yok.
1.Ocak 2015 tarihinden itibaren sözleşmeler elektronik ortamda , yani
Odaların Web sayfasından internet şubesine girerek,Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımından düzenlenecektir.
SÜREÇLERİN SÜRECİ: BAĞIMSIZ DENETİM
Mesleğin geleceğinden söz ederken büyük önem taşıyan bağımsız denetim
konusunda da önemli bir süreç yaşıyoruz. Sizlerle imkan bulup görüşlerimizi sunduğumuz her yerde söylediğimiz şuydu; mali müşavirlik başlı başına
her şeyi tamamlayan bir meslektir. Yapılan işlem ağına bakıldığında koca bir
fabrika gibidir. Bu fabrikanın içinde tüm öğeleri ve uygulamalarıyla birlikte
‘bağımsız denetçi’ de yerini zaten almaktadır. Ayrıca bir öğe değildir, hiçbir
zamanda olamaz!.Başka bir ifade ile bağımsız denetim ayrı bir meslek değil
3568 sayılı meslek yasamızda tanımlanan mesleğimizin bir uzmanlık alanıdır.
10
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Kesin olarak söylememizdeki neden; haksız rekabetin var olduğu, sadece
defter tutarak var etmeye çalıştığımız tek kişilik bürolardan, dağın öte yakasındaki çok ortaklı şirketlere uzanan gelecekteki yolun; bir yandan defter tutan, denetim yapan ve bir yandan da yüzden fazla danışmanlık hizmeti sunan
kurumsal yapılara dönüşmesini istememizdir.
Gelin görün ki, sağlıklı bir şekilde meslekte ilerleyebilmenin bazen yolları
tıkanabiliyor. Bunlardan bir tanesi Kamu Gözetimi Kurumu’nun acele şekilde
yürürlüğe koyduğu bağımsız denetim eğitimleridir. Lisanslama eğitimi adı altında binlerce meslektaşın başvurduğu, katılım sağladığı eğitimlerden sonra;
ne bir ekonomik gelir ne de iş alımlarına şahit olunmuştur.
Bugüne kadar TÜRMOB ve odalar olarak tek bir meslek mensubunun mağdur edilmemesi için mücadelemizi sonuna kadar yürüttük. TÜRMOB ve odalar
fikri ve maddi birikimini bağımsız denetim eğitimlerinin doğru ilerlemesi için
kullandı ama tıkanan yollar üzerinden çalışmaların kabul görmesi zorlaştırıldı.
Mesleğin yasal getirisi olarak:
• TÜRMOB ile diyalogun devam etmesini, TÜRMOB eğitimlerine katılanların eğitimlerinin kabul edilmesini,
• Denetimin sadece on beş yıldır çalışanlar tarafından yapılacak bir iş
olarak görülmemesini,
•
Mesleğe yeni giren genç neslin bağımsız denetçilik uygulamalarından
yararlanabilmesi için tekrar sınav yapılmamasını,
• Meslek örgütümüzle iş birliği yapılması gerektiğini,
her yerde dile getirdik.
Meslek Odası Yöneticiler olarak şöyle bir derdimiz hiç zaman olmamıştır:
kavgalı olalım!
Aksine doksan beş bin kişilik meslek örgütünün , kural yapıcılarla ve yürütmeyle her konuda ters düşmemiz hiçbir zaman arzu ettiğimiz bir şey değildir. Ancak haksızlıklara karşı mücadele etmemizde en doğal hakkımızdır.
Halledilebilinir sorunlar karşısında ortak bir çalışma planlaması her zaman
arzu ettiğimiz bir husustur. Demokratik haklarımızın hukuksal boyutta yürütülmesi konusunda kararlılığımız sürmektedir.
DOĞRU ORTAKLIK=KURUMSALLAŞMA
Kurulduğumuz yıldan bu yana İstanbul Odası olarak üretimde her zaman var
olduk. Mesleki sınırlardan sıyrılarak hizmeti paylaştık, paylaşmaya da devam
ediyoruz. Hizmet döngüsünden dolaylı mesleki geleceğin belirleyici uygulaması
EYLÜL - EKİM 2014
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olan kurumsallaşma ile ilgili olarak her türlü çalışmayı, alt yapıyı hazırladık.
Meslek mensuplarının birlikte hareket etme planlarına paralel olarak danışmanlık ve yol gösteren bir yol haritası sunuyoruz. Temel fikir olarak da hedef; rekabetten uzak, paylaşmayı bilen ve birlikteliği isteyen bir düşünce oluşturmak.
Bunu gerçekleştirmeden pazarda pay almamız asla mümkün olmayacaktır.
MÜCADELEYE DEVAM...
Bireysel olarak bağımsız denetçilik sınav yönetmeliğinde belirlenen sınırlandırmalar kaldırılıncaya kadar, gençlerin önü açılıncaya kadar bu lisanslamaya katılmayacağımı her defasında deklere ettim.
İnancımız şudur: Yaşanan gelişmelerle birlikte artık bir işi tek başımıza
yapmanız söz konusu değil, bu tamamıyla ekip meselesidir. Bu sebeple genç,
dinamik bireylerin sürdürebilir bir döngüyü başlatarak, deneyimli meslektaşlarından aldıkları bayrakları zamanın koşullarına uygun, modern uygulama
mantığıyla ilerleteceklerinden hiç şüphemiz yoktur.
Varlık nedenimizin yaşanabilir bir hayattan geçtiği, geliştirmeyi, döngüleri
çözmeyi becerebildiğimiz noktada; yeni dünyaları görünür kılan, sonsuz ufuklarla donanmış mesleğimiz için hiç şüphesiz mücadelemiz olabildiğince sürecektir.
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SERBEST BÖLGELERDEKİ PERSONELE ÖDENEN
ÜCRETLERE TANINAN GELİR VERGİSİ İSTİSNASINDAN
KİM YARARLANACAK: İŞÇİ Mİ? İŞVEREN Mİ?
WHO WILL GET BENEFIT FROM THE INCOME TAX EXCLUSION
UPON THE WAGES PAID TO THE PERSONNEL IN THE FREE
ZONES? THE EMPLOYEE? THE EMPLOYER?
Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR2*
ÖZ
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesi gereğince, Serbest Bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler
gelir vergisinden müstesnadır.
İşveren personel ücretlerinden gelir vergisi kesecek, yıl sonuna kadar tecil
edilen bu vergi, ihracat şartının gerçekleştiği Yeminli Mali Müşavir Raporu ile
ispatlandığında, işveren lehine terkin edilecektir. Yani Devlet tahakkuk etmiş bu
vergiyi, ihracatı ödüllendirme amacıyla işverene bırakmaktadır. % 85 ihracat şartını yerine getiremeyen mükelleflerden ise vergiler cezasız olarak, fakat gecikme
zammıyla birlikte tahsil edilecektir. Düzenleme ihracatı teşvik amaçlı ve işveren
lehine bir düzenlemedir. Personelin net ücretlerini arttırmak gibi bir amacı yoktur.
Hukuki durum bu olmakla birlikte, konu işçi sendikaları ve iş müfettişleri
tarafından yanlış yorumlanmakta ve ücretlerin gelir vergisinden istisna edildiği gerekçesiyle gelir vergisi kesilmemesi, kesilenlerin de personele iade edilmesi gerektiği iddiasıyla dava açılmaktadır. Bu makalede uyuşmazlığa sebep
olan durum açıklığa kavuşturulmakta ve çözüm önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Serbest bölge, gelir vergisi, serbest bölgelerde gelir
vergisi istisnası, ücret, ücretlere tanınan istisna.
ABSTRACT
According to the temporary third Article of Free Zones Act no:3218; the
wages paid to the personnel, who are employed by the taxpayers that export
at least 85% of the FOB value of the products produced in the free zones, are
excluded from income tax.
*2 T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Vergi Hukuku Öğretim Üyesi
Makale Geliş Tarihi:
26.08.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.09.2014
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The employer will take income tax from the personnel wages, and this tax
that is deferred until end of the year will be erased in favor of the employer
when the condition of the export is verified by the Sworn- in Certified Public
Accountant report.
In other words, the government leaves this accrued tax to the employer
with the aim of rewarding exports. The taxes will be punishment free but will
be collected with late payment penaltie from the tax payers who cannot fulfill
the 85% export condition.
The set up aims to encourage exporting and is in favor of the employer. It
doesn’t have an aim to increase the net wages of the personnel.
While this is the official situation, the subject is wrongly interpreted by the
worker unions and labor inspectors and lawsuits are opened with the claims
that the income wages aren’t collected because of the wages’ exclusion from
income tax and the claim that the collected are return to the personnel.
In this article, the situation that causes inconsistency is cleared and a solution is proposed.
Keywords: Free zone, income tax, income tax exclusion in free zones,
wages, exclusion on wages.
GİRİŞ
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu(SBK)’nun geçici 3 üncü maddesi gereğince, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini
yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır.
Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından
yapılan incelemeler sonucunda gerekse işçi sendikaları tarafından; “ serbest
bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç
eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır ” hükmüne dayanarak serbest bölgede çalışan işçilere
ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen vergilerin işçilere geri ödenmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Bu paralar işçilerce firmalardan talep edilmekte ve
taraflar bu nedenle yargıya gitmektedir.
Bu makalede uyuşmazlık konusu durum irdelenecek ve bu konuda çözüm
önerilecektir.
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1. SERBEST BÖLGELERİN KURULUŞ AMACI
Ülkelerin dış ticaret alanında karşılarına çıkan ithalat-ihracat kısıtlamaları,
gümrük vergileri gibi bir takım etkenler, dünya pazarında rekabet etmelerini engellemektedir. Küresel düzeyde rekabet edebilmek için, serbest bölgeler (free
zones) gibi devlet müdahalesinin olmadığı veya az olduğu, gümrük muafiyeti
ve çeşitli teşviklerin sağlandığı ve ucuz işgücünün bulunduğu bölgelere ilgi artmaktadır. Bu bölgelerde; ithalat, ihracat, montaj, malların çeşitli işlemlere tabi
tutulması, ambalajlama, depolama, yükleme, boşaltma hizmetleri, bankacılık,
sigortacılık faaliyetleri ve endüstriyel faaliyetler yapılabilmektedir.
Ülkemizde, ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye
ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli
şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmak amacıyla serbest bölgeler kurulmaktadır. Bu bölgelerde üretilecek
mallar için gerekli hammadde vb. girdiler için gümrük vergisi ödenmediği
için, bu ürünlerin dünya pazarlarına ihracında fiyatlar yurtiçinde üretilenlere
göre daha düşüktür (Yiğit Şakar, 2008, 23).
Serbest bölgeleri, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber, gümrük
bölgesi dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin
hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak
ülkenin diğer kısımlarından ayrılan, mal ve kişilerin giriş ve çıkışları belirli
noktalardan ve kontrollü olarak yapılan yerler olarak tanımlamak mümkündür
(Yiğit Şakar, 2008, 25-26).
2. SERBEST BÖLGELERE TANINAN “ÜCRETLERDE GELİR
VERGİSİ İSTİSNASI”NIN YASAL DAYANAKLARI
Serbest Bölgeler Kanunu (SBK)’ nun 6 ncı maddesi “muafiyet ve teşvikleri”
düzenlemektedir. Serbest bölgelerde uygulanan sınırsız ve süresiz vergisel teşviklerin yasal dayanağını oluşturan bu madde, 06.02.2004 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmek üzere 5084 sayılı Kanun’un (T.C. Yasalar, 2004) 8 inci maddesiyle değiştirilmiş ve ayrıca 9 uncu maddesiyle geçici 3 üncü madde eklenmiştir. Söz konusu değişikliklerle 06.02.2004’ den itibaren, SBK’nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve
kambiyo yükümlülüğüne dair mevzuat hükümleri uygulanmaz” ibaresi kaldırılmış, hüküm, “bu bölgelerde gümrük ve kambiyo yükümlülüğüne dair mevzuat
hükümleri uygulanmaz” şeklinde düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile serbest
EYLÜL - EKİM 2014
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bölgelerde vergi mevzuatına ilişkin hükümlerin uygulanmasına başlanılmış, tam
ve dar yükümlülerin bölgedeki süresiz, sınırsız gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sona ermiştir. 5084 sayılı Kanunla serbest bölgelere tanınmış olan süresiz
ve sınırsız vergi teşvikleri kaldırılmış olmakla birlikte, bu bölgelerde hâlihazırda
faaliyet gösteren yükümlülerin belli bir süre için haklarının korunması amacıyla
geçiş döneminde mevcut istisnaların uygulanmasına devam edilmesi öngörülmüştür. SBK’na 5084 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen geçici 3 üncü
madde ile de geçiş dönemine ilişkin istisna uygulaması düzenlenmiştir.
5084 sayılı Kanun öncesinde bu bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ya
da tüzel kişilerin yükümlülük tesis etmelerine gerek olmadığı gibi, vergi levhası asma zorunluluğu, anlaşmalı matbaa ya da noter tasdikli fatura kullanma veya defter ve belgeleri ibraz ve muhafaza gibi ödevleri de yoktu. Çünkü
06.02.2004 tarihinden önce bu bölgelerde vergi mevzuatı uygulanmamaktaydı. 5084 sayılı Kanun ile birlikte, serbest bölgeler Türkiye’nin diğer herhangi
bir bölgesi gibi her türlü vergi, resim, harç mevzuatının uygulandığı, ancak
duruma göre gerekli şartları taşıyanlar için gelir ve kurumlar vergisi istisnası
hakkı tanınmış teşvikli bölgeler haline gelmiştir.
SBK’nun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde,
06.02.2004 tarihi itibariyle bu Kanun’a göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış yükümlülerin, serbest bölgelerde istihdam
ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Maddeyle ayrıca ruhsatta yer alan sürenin 31.12.2008
tarihinden daha önceki bir tarih olması durumunda istisnanın ruhsatta yer alan
süre sonunda biteceği hükme bağlanarak, ücretlere süreli istisna getirilmiştir.
Örneğin, işverenin ruhsat süresi 31.12.2011 tarihinde doluyorsa, 01.01.2009 tarihinden itibaren elde edilen ücretler gelir vergisine tabi olacaktır. Eğer ruhsat
süresi 31.12.2007 tarihinde sona eriyorsa, 01.01.2008 tarihinden itibaren elde
edilen ücretler gelir vergisine tabi olacaktır. Bu personelin ücretleri vergiye tabi
olduğu gibi, işveren de bu vergileri kesmek ve muhtasar beyanname ile beyan
etmek ve ödemek sorumluluğu altındadır (Yiğit Şakar, 2008, 266) .
Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretleri, SBK’ nun geçici
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 31.12.2008 tarihine kadar
gelir vergisinden istisna edilmişti. Ancak, belirlenen süre dolmadan, 5810 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un (T.C. Yasalar, 2008) 7’nci maddesi ile SBK’nun geçici 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında bazı değişiklikler yapılmış ve değişikliğin hem
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genel gerekçesi hem de madde gerekçesi “2008 yılı sonu itibariyle serbest
bölgelerde çalışanlar için sağlanan gelir vergisi muafiyetinin kalkacak olması nedeniyle özellikle üretici firmalarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi
ve bölgelere üretici ihracatçı firmaların çekilmesi amacıyla bu muafiyetin üreticiler için Avrupa Birliği’ne üyelik tarihine kadar devam ettirilmesi
amaçlanmıştır.” şeklinde açıklanmıştır(http://www.tbmm.gov.tr/develop/
owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=65533).
Bu gerekçe ile yapılan değişiklik sonrasında 01.01.2009 tarihinden geçerli
olmak üzere, SBK’nın geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibidir:
“Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;
a. Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya
kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin
(b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30
uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.
b. Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına
ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler
gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış
tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen
vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.  
c. Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler
ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.”
Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere ikinci fıkranın (b) bendi, serbest
bölgelerde istihdam edilen personele yapılacak olan ücret ödemelerine ilişkindir. Yapılan düzenleme ile esas itibariyle üretim işletmeleri ile üretimin
yanında, alım-satım veya hizmet konusunda faaliyette bulunan işletmelerin
istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler, bir takım şartların yerine getirilmesi koşuluyla, gelir vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurtdışına ihraç eden
mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden
istisna edilmiş ve bu oranı %50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kaEYLÜL - EKİM 2014
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dar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız
olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere uygulanacak gelir vergisi isitisnası ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler 1 Seri
No’lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı, 2009) ile 2 Seri No’lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nde (Maliye Bakanlığı, 2010) yer almaktadır.
İstisnadan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:
• İmalat faaliyetinde bulunmak.
• İmalat faaliyetinin serbest bölgede gerçekleştirilmesi
• Serbest bölgede üretimi gerçekleştirilen ürünlerin FOB bedelinin en az
%85’ini yurt dışına ihraç edilmesi.
• Vergi dairesine aylık ve yıllık olarak üretim ile istihdam bildirimlerinin yapılması
• İstisna kapsamında değerlendirilen ücretler üzerinden hesaplanan gelir
vergisinin, muhtasar beyannameyle genel hükümlere uygun olarak beyan edilmesi. Gelir vergisinin tecil edilmesi.
• Üretim ve satış tutarlarının YMM’ler tarafından Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu ile tespit edilmesi
1 Seri No’lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nin 3.1.
Paragrafın’da yer alan düzenlemeye göre bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri
ücretler gelir vergisinden istisna edilecektir. Üretim faaliyeti ile birlikte başka
konularda da faaliyette bulunan mükelleflerin satış, pazarlama, muhasebe,
lojistik vb. departmanlarda çalışan personeli de istisna kapsamında değerlendirilecektir (Maliye Bakanlığı, 2009).
a. Uygulamanın Başlangıcı ve İstisna Uygulamasında Süre
SBK’ nun geçici 3 üncü maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ücret istisnası, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, Avrupa Birliğine tam
üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar uygulanacaktır.
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b. Ücret İstisnasının Uygulanmayacağı Haller
Ücret istisnasının uygulanmayacağı haller ile ilgili düzenlemeler 1 Seri
No’lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nin 6. paragrafında
yapılmıştır. ( Maliye Bakanlığı, 2009) . Söz konusu tebliğe göre, Serbest bölgedeki ücret istisnası, bu bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin
en az %85›inin yurt dışına ihraç edilmesi halinde mümkün olup, aşağıda belirtilen hallerde ücret istisnasından yararlanılamayacaktır:
• Serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin %85’inden az
bir kısmın yurt dışına ihraç edilmesi halinde çalışanlara ödenen ücretler,
• Serbest bölgede çalışan personelin çeşitli nedenlerle serbest bölge dışında çalıştığı sürelere ilişkin ödenen ücretler,
• Serbest bölgede üretim faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde çalışanlara ödenen ücretler,
• Tebliğ ekinde yer alan belgeleri belirtilen süreler içinde ilgili vergi dairesine vermeyen mükelleflerin istihdam ettikleri çalışanlara ödenen ücretler.
Serbest bölgelerde üretim faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde ödenen ücretler için gelir vergisi istisnası uygulanması söz konusu değildir (Sezgin, 2010, 179).
c. Gelir Vergisi İstisnasının Uygulamasında Üretilen Ürünlerin
FOB Bedeli:
Bu konu ile ilgili düzenlemeler 1 Seri No’lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nin 3.1. Paragrafında yapılmıştır ( Maliye Bakanlığı, 2009) . Söz konusu tebliğe göre, istisna uygulaması bakımından üretilen
ürünlerin toplam FOB bedelinin tespiti gereklidir. Üretilen ürünlerin birim
FOB bedeli, üretilen mallardan satışı yapılanların satış tutarı toplamının
satılan ürün miktarına bölünmesiyle elde edilen tutardır. Toplam FOB
bedeli, üretilen ürünlerin birim FOB bedeli ile toplam üretilen ürün miktarının
çarpılmasıyla elde edilen tutardır.
d. Vergi Dairesine Aylık ve Yıllık Olarak Üretim İle İstihdam Bildirimlerinin Yapılması:
Vergi dairesine aylık ve yıllık olarak üretim ile istihdam bildirimlerinin
yapılması ile igili düzenlemeler 1 Seri No’lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler
Kanunu Genel Tebliği’nin 3.3. Paragrafında yapılmıştır ( Maliye Bakanlığı,
2009) . Söz konusu tebliğe göre, serbest bölgede faaliyette bulunan mükellefEYLÜL - EKİM 2014
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lerden üretim faaliyetinde bulunanların çalıştırdıkları tüm personelin, üretim
faaliyetiyle birlikte başka faaliyetleri de bulunanların sadece üretim konusundaki faaliyetlerinde çalışanlara ait ücretleri ve yararlanılan gelir vergisi tevkifat tutarına ilişkin Ek:1’de yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin
Bildirim”i, her aya ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde, e-beyanname şeklinde verenler tarafından elektronik ortamda, diğer mükelleflerce
kâğıt ortamında yetkili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
Öte yandan, yıl içinde gelir vergisi istisna hükümlerinden yararlanmayan ve yıl sonunda istisna şartlarını yerine getiren mükelleflerle ilgili olarak,
Ek:2’de yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarları ile İade Edilecek Tutarlara İlişkin Bildirim”i, Aralık ayına ait muhtasar beyannamenin verilme süresi
içinde e-beyanname şeklinde verenler tarafından elektronik ortamda, diğer
mükelleflerce kâğıt ortamında yetkili vergi dairesine vermeleri durumunda bu
Tebliğle belirlenen koşullarla istisna uygulamasından yararlanılabilecektir.
Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca muhtasar
beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren mükelleflerde ise, bu Tebliğin ekinde yer alan bildirimleri her vergilendirme dönemine (üçer aylık) ait
muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde, e-beyanname şeklinde verenler tarafından elektronik ortamda, diğer mükelleflerce kâğıt ortamında yetkili
vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
e. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tecil-Terkin Uygulaması
“İstisna kapsamında değerlendirilen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi, muhtasar beyannameyle genel hükümlere uygun olarak beyan edilecektir.
SBK’nun kapsamında istisna edilecek tutar, Ek:1’de yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim”in “İstisna edilecek tutara ilişkin
bilgiler” Tablosunun (g) sütununda gösterilecektir. Bu sütunda yer alan tutar,
Muhtasar Beyannamenin “TABLO-2 Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” bölümünün “3/b- Tecil Edilecek Tutar” satırına aktarılacak ve vergi dairesince bu
tutarlar tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilecektir. “İstisna uygulamasında,
asgari geçim indirimi mahsup edilerek kalan tutar tecile konu olacaktır. Bu
nedenle, asgari geçim indirimi Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi ile
265 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanarak Ek.1’de yer alan asgari geçim indirimine ilişkin satırda
gösterilecek ve muhtasar beyannamenin ilgili sütununa aktarılacaktır (Maliye
Bakanlığı, 2009)”. Serbest bölgelerdeki ücret istisnası, bu bölgelerde üretilen
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ürünlerin FOB bedelinin en az %85›inin yurt dışına ihraç edilmesi halinde,
tecil edilen verginin terkin edilmesi şeklinde uygulanacaktır.
İşverenler, Ek:2›de yer alan Bildirimi, Aralık ayına ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde ilgili vergi dairesine vereceklerdir. Bunun üzerine, yıl içinde verilen muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan ve ödenen
ücretlere ilişkin gelir vergisi tevkifat tutarları, Tebliğle belirlenen koşullarla
ilgili vergi dairesi tarafından 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme
işlemi yapılarak mükellefe red ve iade edilecektir (Maliye Bakanlığı, 2009)”.
f.
Üretim ve Satış Tutarlarının YMM Serbest Bölge Faaliyet Tasdik
Raporu ile Tespit Edilmesi:
İstisna uygulamasında;
• Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye’den veya dışarıdan alınan ürün tutarları,
• Bölge içine, Türkiye’ye veya yurt dışına satış tutarları,
• Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85’inin yurt
dışına ihraç edildiği,
hususlarının Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun yeminli
mali müşavirler tarafından düzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik edilmesi
üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecektir. Düzenlenecek YMM faaliyet raporuna, Gümrük Çıkış Beyannamesi, Faaliyet Ruhsatı ile Kapasite Raporu
örnekleri de eklenecektir (Maliye Bakanlığı, 2009).
SBK’ nun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki gelir vergisi istisnası hükümlerinden yararlanılabilmesi için YMM’ler
tarafından düzenlenen Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun en geç faaliyette bulunulan takvim yılını takip eden yılın Şubat ayının 15 inci günü akşamına kadar muhtasar beyannamenin verildiği vergi dairesine teslim edilmesi
gerekmektedir (Maliye Bakanlığı, 2010).
g. İstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi
Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin imal ettikleri ve yurt dışına ihraç ettikleri ürün satış tutarlarının ürün toplam satış tutarlarına oranı,
Kanunda öngörülen oranda gerçekleşmemesi halinde, yıl içinde işten ayrılan personel de dahil olmak üzere yıl içinde vergi dairesince tarh ve
tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi işverenden cezasız olarak,
gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir (Maliye Bakanlığı, 2009).
EYLÜL - EKİM 2014
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Bu durumdaki mükellefler tarafından Ek:1’de yer alan ve aylık muhtasar
beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilerek vergi dairesince tecil edilen
gelir vergisi tutarı, vergi cezası uygulanmadan 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde yer alan oranda gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir (Maliye Bakanlığı, 2009).
3. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN
KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 29.06.2012 tarih ve B. 07.1.GİB.0.06.43120.03.08.03-25 sayılı Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım
ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne verdiği Özelge’de tahakkuktan terkin uygulamasının bir sonucu olarak tahakkuk ettirilerek işveren tarafından ödenmesi gereken vergi tutarının bir kısmından yine işveren lehine vazgeçildiği
belirtilmiştir (http://www.asbas.com.tr/dosyalar/Teftis_Programi.pdf).
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşü aşağıdaki gibidir:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde “ Ücret işverene
tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen
para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek , tazminat, kasa tazminatı, (Mali Sorumluluk Tazminatı), tahsisat,
zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim , ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak
şart ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez..” hükmüne, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat
yapmak zorunda olanlara, 23 ve müteakip maddelerinde ise gelir vergisinden
istisna tutulan ücretlere yer verilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun;
• 84 üncü maddesinde, muhtasar beyannamenin, işverenler veya tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile
birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirmesine mahsus olduğu,
• 96 ncı maddesinde vergi tevkifatının, 94 üncü madde kapsamına giren
nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, hesaben ödeme
deyiminin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak
sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri
ifade edeceği, vergi tevkifatının, ücret ödemelerinde safi tutar üzerinden yapılması gerektiği,
• 97 nci maddesinde, işverenlerin, hizmet erbabına ödedikleri ücretler24
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den 94 üncü madde gereğince yaptıkları vergi tevkifatının Vergi Usul
Kanunu’nda yazılı ücret bordrosunda veya bordro yerine geçen diğer
kayıtlarda göstermeye mecbur oldukları, yapılan vergi tevkifatının
vergi kesenin kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterileceği,
•
98 inci maddesinde, 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk
ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi
ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları,
hükümleri yer almaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Ücretlere ait kayıt ve vesikalar” başlıklı bölümünün 238 inci maddesinde, “ İşverenler her ay ödedikleri ücretleri
için ücret bordrosu tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına
yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz” hükmü yer almakta olup, anılan
maddede ücret bordrolarında bulunması gereken bilgiler de sayılmaktadır.
Yukarıdaki düzenlemelere göre,
• Gelir vergisinden muaf olan ücretler için ücret bordrosu düzenlenmez,
başka ödemeler ve diğer mevzuat için ücret bordrosu düzenlense dahi
bu ödemeler bordroya dahil edilmez.
• Gelir vergisinden kısmen veya tamamen istisna edilen ücret ödemeleri, ücret bordrosu üzerinde vergi matrahına dahil edilmemek suretiyle
istisna uygulanır. İstisna tutarlar için muhtasar beyanname verilmez,
başka ödemeler için muhtasar beyanname verilse dahi istisna tutarlar
beyannameye ithal edilmez.
• Ücret bordrosu düzenlenen bazı durumlarda gelir stopaj vergisi ilgili mevzuata göre hesap edilir ve nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı dönemin muhtasar beyannamesinde ithal edilir. Beyanname üzerinden gelir
stopajı vergisi kendi mevzuatına uygun olarak tahakkuk ettirilir. Devlete
ödenecek duruma gelen gelir stopaj vergisini devlet işveren (vergi sorumlusu) lehine kısmen veya tamamen almaktan vazgeçer. Bu uygulama teknik olarak “tahakkuktan terkin” işlemi diye nitelendirilir.
Yukarıda ilk iki durumda hak sahibi ücretli olduğundan net maaşında muaf
veya istisna olan ücret tutarına isabet eden vergi kısmı kadar artış olur. Üçüncü durumda yani tahakkuktan terkin işlemi uygulanan durumda ise ücret
üzerinden kesilen vergiyi devlet, kısmen veya tamamen almaktan vazgeEYLÜL - EKİM 2014
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çerek işverene bırakır. Başka bir ifadeyle, istisna veya muafiyetten faydalanacak kişi ücretli ise ücret ve hesaplanan vergi muhtasar beyannameye ithal
edilmez, faydalanacak kişi işveren (vergi sorumlusu) ise muhtasar beyannameye dahil edilerek tahakkuktan terkin işlemi uygulanır.
Bu nedenle, istisna veya muafiyetten faydalanacak kişinin belirlenmesinde
ölçüt belirsiz değil açıktır.
SBK’nun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmünün
gerekçesinde “özellikle üretici firmalarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve
bölgelere ihracatçı firmaların çekilmesi amacıyla bu muafiyetin üreticiler için
Avrupa Birliğine üyelik tarihine kadar devam ettirilmesi amaçlanmıştır” görüşü yer almaktadır.
Bakanlığa verilen yetkiye istinaden 12.03.2009 tarihi ve 27167 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
Genel Tebliği’nde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Düzenleme ile yapılan anılan Genel Tebliğin bir kısmının veya tamamının;
verilen yetkinin Bakanlığımızın kanun hükmünü aşan, istisna kapsamını daraltan şeklinde kullandığı, Tebliğin kanuna, kanun hükmünün de Anayasaya aykırı olduğuna dair nedenlerle Tebliğin yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi
için Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Danıştay Dördüncü Dairesince verilen:
07.04.2010 tarihi ve E:2009/3570- K:2010/1900 sayılı; 16.12.2011 tarihi ve
E:2009/5196-K:2011/752 sayılı; 21.04.2011 tarihi ve E:2009/5771-K:2011/2690
sayılı; Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen 25.12.2009 tarihi ve
2009/59 sayılı kararlar ile Anayasaya aykırılık iddiaları ciddi görülmemiş ve Genel Tebliğ ile yapılan düzenlemeler “kanun hükmünü aşan ya da kanunda öngörülen istisnanın kapsamını daraltan nitelik taşımadığı”, “düzenlemede hukuka
aykırılık görülmediği” gerekçeleriyle davacı talepleri kabul edilmemiştir.
Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalara göre; SBK’nun geçici 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki getiriliş gerekçesine ve tasarının TBMM’ndeki görüşme aşamalarında
yapılan değerlendirmeler de dikkate alınarak yayımlanan Genel Tebliğdeki tahakkuktan terkin uygulamasının hukuka uygun olduğu; tahakkuktan terkin uygulamasının bir sonucu olarak tahakkuk ettirilerek işveren tarafından ödenmesi gereken vergi tutarının bir kısmından yine işveren lehine
vazgeçildiğinin açık olduğu; verginin tarh, tahakkuk, tahsil aşamaları ile bu
konudaki uygulamalara ilişkin usul ve esasların ancak Maliye Bakanlığınca
belirlenebileceği belirtilmiştir.
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Serbest Bölgede faaliyette bulunan bir firmanın, SBK kapsamında ücretlere uygulanan istisna nedeniyle tecil edildikten sonra terkin edilen gelir
vergilerinin personele iade edilip edilmeyeceği hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 22.05.2012 tarih ve B.07.1.
GİB.4.41.15.01-120.03.08.03[61-2012/6]-126 sayılı verdiği özelgede (Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, 2012), Maliye Bakanlığı’nın yukarıdaki görüşü
1 Seri No’lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeler doğrultusunda tekrarlanmıştır.
4. EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ
İş müfettişleri tarafından bu konunun eleştirilmesi üzerine konu hakkında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından,
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne serbest bölgede imalat faaliyetinde çalışan işçilerden kesilen vergilerin işçilere ödenip ödenmeyeceği konusu sorulmuş, serbest bölgelerle ilgili
mevzuatı düzenleyen Bakanlık tarafından verilen 24.05.2012 tarih ve B.19.0.SGB.0.03.01./M-17 sayılı yazıyla verilen cevapta; “işçi ücretlerinden kesilen vergilerin, işçilere ödenmesinin mümkün olmadığı” belirtilmiştir (Çırak, 2012, 137).
KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜM VE SONUÇ
5810 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un (T.C. Yasalar, 2008) 7 nci maddesi ile SBK’nun
geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki değişikliğin hangi amaçla getirildiğini ve istisnadan kimin faydalanacağını anlamak için 5810 sayılı Kanun’un
getiriliş gerekçesine bakmak gerekmektedir. Yasa koyucu, değişikliğin sebebini hem Genel Gerekçede hem de Madde Gerekçesinde, “2008 yılı sonu
itibariyle serbest bölgelerde çalışanlar için sağlanan gelir vergisi muafiyetinin kalkacak olması nedeniyle özellikle üretici firmalarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bölgelere üretici ihracatçı firmaların çekilmesi amacıyla bu muafiyetin üreticiler için Avrupa Birliği’ne üyelik tarihine kadar devam
ettirilmesi amaçlanmıştır” şeklinde açıklamıştır (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=65533).
SBK’nun geçici 3 üncü maddesinin son fıkrasında bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olduğu
hükmü getirilmiştir. Maliye Bakanlığı bu hükme dayanarak serbest bölgede
istihdam edilecek personelin ücretlerine uygulanacak istisnanın usul ve esasEYLÜL - EKİM 2014
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larını 1 Seri No’lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği ile düzenlemiştir.
Tebliğde yer alan düzenlemeler yukarıda ayrıntısıyla anlatılmıştır.
Buradan hareketle, istisnanın getirilmesindeki temel amaç, ihracatın arttırılmasını teşvik etmek ve 31.12.2008 tarihi itibariyle gelir vergisi istisnasının kalkması
sebebiyle üretim yapan firmalarda yaşanacak işçi maliyet artışları sonucu oluşabilecek mali sıkıntıların giderilmesidir. Madde gerekçesinden de açıkça anlaşılacağı üzere, serbest bölgede çalışan işçilere yapılan ücret ödemeleri üzerinden
kesilen vergilerin, üretici firmalara verilmiş bir teşvik olduğu gayet açıktır.
Yani teşvikin getiriliş amacı istihdam edilen personelin gelir vergisinden
istisna edilen kazancın işçiye geri ödenmesi değil, işçinin ücretinden kesilen
gelir vergisinden asgari geçim indirimi de düşüldükten sonra kalan kısmının
tahakkuk eden, yani ödenmesi gereken aşamaya gelen verginin yılsonuna kadar tecil edilerek, ihracat koşulunun sağlaması halinde de devletin alacağını
almaktan vazgeçerek bunu işveren lehine terkin etmesidir. Bu durum, bir
bakıma alacaklı devletin tahakkuk aşaması tamamlanarak tahsil aşamasına gelen verginin tahsilinden vazgeçerek işverene hibe etmesidir. vergi
dairesi tarafından terkin edilerek üretici firmadan alınmayan bu vergiler
yatırımcının yatırım maliyetini azaltıcı bir teşvik olmaktadır (Beyanname
Düzenleme Kılavuzu, 2012, 413; Ünlü, 2012, 88) hazine, hakkı olan bu vergiyi yatırım maliyetinin düşürülmesi için almamaktadır.
Serbest bölgelerdeki teşvik mevzuatını düzenleyen Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı da aynı görüşü paylaşmaktadır. Yani işçilerden kesilen verginin
işçinin hakkı olarak işçiye ödenmeyeceği, aksine işçiden kesilen verginin hazine
payı olarak yatırımcı lehine feragat edileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23-24-25-26-27-28-29 uncu maddelerinde sayılan ücret ödemeleri vergiden istisna edilmiştir (Yiğit Şakar, 2011, 243-262).
Bu istisnalar ile serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan işverenlerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere getirilen istisnanın
uygulama esasları birbirinden farklıdır.
Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan istisnalardan yararlanacak işçilere ödenen ücretler üzerinden vergi kesintisi yapılmaz ve istisna edilen kısım muhtasar beyanname ile beyan edilmez. Eğer işveren bu ücret ödemesi üzerinden
hatalı olarak vergi kesmiş ise, kesilen vergi işçinin hakkıdır. Bu hata, düzeltme kurallarına göre düzeltilerek, kesilen verginin işçiye iadesi sağlanır.
Serbest bölgede üretim yapan firmada çalışan işçiye ödenen ücretlerde ise,
ücret ödemeleri vergiye tabi tutularak vergi hesaplanır, ücret bordrosu düzenle28
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nir, vergiler hesaplandıktan sonra muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan
edilir. Vergi dairesi muhtasar beyanname ile beyan edilen vergileri tahakkuk
ettirerek vergi sorumlusu olan işvereni borçlu duruma sokmaktadır. Tahakkuk
ettirilen vergi yıl sonuna kadar ihracat şartına bağlı olarak tecil edilir, söz konusu şart sağlandığında ise tecil edilen vergi işveren lehine terkin edilir. Yıl
içinde verilen muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan ve ödenen ücretlere
ilişkin gelir vergisi tevkifat tutarları, vergi dairesi tarafından 213 sayılı Kanun
hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak işverene red ve iade edilir. Böylece
Devlet vergi alacağı hakkından yatırımcıyı teşvik için yatırımcı lehine feragat
etmektedir (tahsilinden vazgeçmektedir) (Çırak, 2012, 138) ” .
“Gelir vergisi işçi ücretleri üzerinden kesilmiştir, devlet tarafından alınmayan bu vergi de işçinin ücretinden kesildiği için, işçinin hakkı olarak
işçiye geri ödenmesi gerekir” düşüncesi kanaatimce doğru ve adil değildir.
Zaten üretici firma üretimin % 85’ini ihraç edemez ise, işçiye yapılan ücret
ödemesi üzerinden kesilerek vergi dairesi tarafından terkin edilen vergiler gecikme zammı ile birlikte devlete ödenecektir. Bu durum işveren için bir risk
oluşturmakta, ihracatı gerçekleştirememesi durumunda işveren bir de gecikme zammı külfetine katlanmak zorunda kalmaktadır.
Sonsöz olarak, “serbest bölgelerde ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir, bu kesinti yapılmamalıdır. Yapılan kesintiler de iade edilmelidir” görüşü tamamen yanlıştır. Bu kesintiler yapılacak, yıl sonu itibarıyla ihracat şartı gerçekleşmezse Devlete ödenecek, ihracat şartı gerçekleşirse “teşvik ödemesi” olarak
Devletçe işverene bırakılacaktır. O halde Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3
üncü maddesindeki hükme “istisnanın muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle işveren lehine terkin edilmesi şeklinde
uygulanacağı” ifadesi eklenerek belirsizlik giderilmiş olacaktır.
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ÖZ
Temel mali tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenleyen
işletmelerin bazılarının ortak kontrole tabi işletmeleri bulunduğu ve bu işletmelerin birleşme işlemlerinde uygulamakta oldukları muhasebe politikalarında önemli derecede farklılık olduğu ve bu farklılıkların finansal tablolar
üzerinde önemli etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Konuyla ilgili TFRS’lerde de bir özel düzenleme yapılmadığından uygulamada bu tür birleşmelerde
sorunlar yaşanmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın temel amacı, ortak kontrole
tabi işletme birleşmelerinin muhasebe standartlarında ve ülkemizdeki mevcut düzenlemeler kapsamında birleşme işlemleri arasındaki farkları ortaya
koymaktır. Çalışma sonucunda muhasebe standartlarında ortak kontrole tabi
işletme birleşmelerine ilişkin özel bir düzenlemenin olmadığı, konuyla ilgili
ülkemizde ki düzenlemelerde de farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: İşletme Birleşmeleri, Ortak Kontrol, Muhasebe
Standartları
ABSTRACT
Basic financial statements Turkey Accounting Standards by regulating
some of the enterprises subject to joint control businesses located and these
enterprises merger transactions are applying their accounting policies, significant differences that and these differences on the financial statements have
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important effects are known to be. IFRS on the issue in a special arrangement
is made in practice there are problems in these transactions. In this context, the
main objective of the study, accounting for business combinations under common control standards and the scope of existing regulations in our country is
to reveal the difference between the merger. As a result of working in accounting standards related to business combinations under common control, where
there is a special regulation on the subject in our country has been determined
that there are also differences in the regulations.
Keywords: Mergers, Shared Control, Accounting Standards
1. GİRİŞ
İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar “TFRS-3
İşletme Birleşmeleri” standardında düzenlenmiş olup ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmelerine ve muhasebeleştirilmesine ilişkin herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır. TFRS-3’ün bu konuya rehberlik sağlayan paragrafları bulunmakla birlikte burada yer alan hükümlerde de muhasebeleştirmeye yönelik
bir belirleme yapılmamaktadır. Konuyla ilgili KGK (Kamu Gözetim Kurumu)
konuyla ilgili bir görüş yayınlamıştır. Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, TFRS’lerde ortak kontrole tabi işletmelerin muhasebeleştirilmesine
ilişkin özel bir hüküm bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle, ortak kontrole
tabi işletme birleşmelerine giren işletmelerin, “TFRS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” standardının 10-12 nci
paragraflarında yer verilen hiyerarşi çerçevesinde uygun bir muhasebe politikası seçmeleri gerekmektedir (TFRS-3’ün B1-B4 Paragrafları, KGK Görüş
Taslağı-I, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130721-14.htm,
Erişim Tarihi: 03.03.2014).
2. İŞLETME BİRLEŞMELERİYLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Geniş anlamıyla işletme birleşmesi; iki ya da daha fazla işletmenin, büyüme amacıyla faaliyetlerini ekonomik ve hukuksal açıdan tek bir birlik haline
getirmeleri veya işbirliğine gitmeleridir (Akay, 1997, 12). İşletme birleşmeleri çok değişik şekillerde meydana gelebilmektedir (Karapınar, 2003, 84).
Örneğin;
• İki işletme birleşerek yeni bir işletme meydana getirir. Bu birleşme
biçiminde her iki işletme de tüzel kişiliğini kaybeder, yeni bir tüzel
kişilik doğar.
32

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

•

Bir işletme diğer işletmenin hisse senetlerini satın alır. Bu birleşme
biçiminde her iki işletme de tüzel kişilikleri devam eder.
• Bir işletme, diğer işletmenin tümünü satın alır. Bu durumda satın alınan işletmenin tüzel kişiliği sona erer.
• İşletmeler hisse senedi değişimine giderler. İşletmeler birbirlerine ortak
olurlar.
TFRS-3 İşletme Birleşmeleri standardının 4 paragrafında şirket birleşmeleri, “teşebbüs veya işletmelerin tek raporlayan işletme oluşturmak üzere bir
araya gelmesidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu olayda bir ya da daha fazla
işletmenin kontrolünü ele geçiren ve edinen (iktisap eden) olarak ifade edilen
bir işletme ile edinilen (iktisap edilen) işletme olarak ifade edilen iki taraf
bulunmaktadır (Karapınar, 2006, 4-6).
İşletme birleşmeleri, ülkemizde birçok vergi kanunu da ilgilendirmektedir.
İşletme birleşmelerinin vergi kanunları karşısında durumunu inceleyebilmek
için işletmelerin hangi tür vergi mükellefi olduğu bilinmelidir. Vergi mevzuatı
açısından sermaye şirketleri vergi mükellefidir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
(KVK)’na tabidir. Şahıs şirketlerinin (Kollektif ve Komandit şirket) ortakları
ise Gelir Vergisi’ne tabidir. K.V.K.’nun 18. Maddesinde birleşme, 19. ve 20.
Maddelerinde ise devir düzenlenmiştir. KVK’nda birleşme “bir veya birkaç
kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme sebebiyle infisah eden kurum bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine
birleşme kârı vergiye matrah olur” hükmü yer almıştır (KVK m.18). GVK
açısından işletme birleşmeleri, GVK madde 81’deki hükümlere uygun olarak düzenlenmiş devir işlemleri ile 81. maddeye uygun düzenlenmeyen devir
işlemlerini kapsamaktadır (Gürsoy, 2009, 19). TTK’ya göre ise birleşme, iki
veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi
kurmalarından veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir
ticaret şirketine katılmasından ibarettir (TTK m.146). Birleşme, yalnız aynı
türden olan şirketler arasında olabilir. Birleşme bakımından kollektif ile komandit şirketler ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, aynı türden sayılır (TTK m.147).
3. İŞLETME BİRLEŞMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI
Hemen hemen tüm işletme birleşmelerinde işletmelerden biri diğerinin üzerinde kontrol sağlar. Kontrol sağlayan taraf iktisap eden, kontrol edilen taraf ise
iktisap edilen taraf olarak nitelendirilir (Arıkan, 2004, 67). Bu kapsamda edinen
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(elde eden/devralan), edinme (birleşme) tarihinde edinilenin (elde edilen/devralınan) tanımlanabilir varlıklarını, yükümlülüklerini ve koşullu yükümlülüklerini
gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirir ve aynı zamanda sonraki
dönemlerde amortisman yöntemiyle itfa edilmek yerine değer düşüklüğüne tabi
tutulan şerefiyeyi de finansal tablolarına yansıtır (Ataman, vd., 2002, 27). Ayrıca, birleşme işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı
ilkeler vardır. Bu ilkelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir;
• Birleşme işlemi öncelikli olarak muhasebe değerleri üzerinden yapılır.
Devredilen değerler için yeniden değerlemeye gidilmişse, bu yeni değerler
esas alınır. Yeni değer net aktifler için saptanmışsa birikmiş amortismanlar ile aktifle ilgili karşılıklar da devredilir. Ancak aktif kalemler için yeni
değerler tek tek belirtilmişse ve muhasebe değerlerinden farklıysa, birikmiş amortismanlar ve karşılıklar devredilmez (Yalkın 1992, 150).
• Varlık ve borçların devredilmesinde esas alınacak olan bilançolar, yeni
kuruluşun veya sermaye artışının tescil ve ilan edildiği tarihten bir önceki gün itibariyle hazırlanmış bilançolar olmalıdır (Akay 1997, 108).
• Birleşme işlemi gerek yeni kuruluş, gerekse devralma şeklinde gerçekleşsin, öncelikle devralan işletme açısından sermaye taahhüdü işlemini gerektirecektir. Dolayısıyla devralan işletmenin yeni kuruluş
şeklindeki birleşmelerde kuruluşla ilgili kayıtları, devralma şeklinde
gerçekleştirilen birleşmelerde ise sermaye artırımı ile ilgili kayıtları
yapması gerekecektir. Devrolan işletme açısından ise birleşme işlemi
tasfiye kayıtlarını gerektirecektir (Akay 1997, 108).
• Devrolan işletmenin sermaye, yedekler, dönem net kârı gibi öz kaynak
kalemleri devralan işletmeye nakledilmez (Yalkın 1992, 150).
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting
Standarts Board-IASB), IAS 22 numaralı işletme birleşmeleri başlıklı
standardı yürürlükten kaldıran TFRS-3 nolu standardı 2004’den itibaren
yürürlüğe koymuştur. Yeni standartta yapılan değişiklikler ile (Arıkan,
2004, 64);
• Hukuki şekilleri ne olursa olsun birleşmelerin muhasebeleştirilmesinde
iki yöntem uygulanmaktaydı. Bunlar; - Satın Alma Yöntemi ve -Menfaatlerin Birleşmesi (çıkarların birleşmesi) yöntemidir. Ancak, bunlardan
“menfaatlerin birleştirilmesi” yöntemi uygulamadan kaldırılmıştır.
• Elde eden işletme, diğer tarafın kontrolünü ele geçiren işletme olarak
tanımlanmıştır.
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Birleşme sırasında oluşan şerefiye ve iktisap edilen diğer maddi olmayan
duran varlıkların muhasebeleştirilmesi konuları ele alınmıştır. Buna göre
birleşme sırasında oluşan şerefiyenin amortismana tabi tutulmayacağı, ancak yılda en az bir kere değer düşüklüğü testinden geçeceği belirtilmiştir.
• Birleşme sırasında ele geçirilen öz kaynakların makul değerlerinin iktisap maliyetini aşan kısmının ne şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklanmıştır. Buna göre birleşme sırasında, ele geçirilen özkaynakların makul değerlerinin iktisap maliyetinin aşan kısmının gelir olarak
kayıtlara alınması gerektiği ifade edilmiştir.
• İktisap edilen işletmenin yeniden yapılanma maliyetlerinin ne şekilde
muhasebeleştirilmesi gerektiği ele alınmış,
• Şarta bağlı yükümlülüklerin muhasebeleştirilme yöntemi değiştirilmiştir. Buna göre şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin makul değerleri ile mali tablolara alınacağı belirtilmiştir.
• İktisap maliyetinin tanımlanabilir varlık ve borçlara tek bir yöntemle
dağıtılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca iktisap edilen işletmenin yeniden yapılandırma maliyetlerinin, birleşme tarihi itibariyle oluşan yükümlülükler ile sınırlı olarak mali tablolara alınacağı ifade edilmiştir.
Diğer yandan, TFRS-3 ile yapılan bu değişikliklerde belirtilen, makul değer kavramı 17 farklı standartta aynı şekilde tanımlanmıştır. Makul değer;
bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında bir varlığın el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin yerine
getirilmesine esas teşkil edecek olan değerdir (Kahraman, 2006, 64). Ayrıca
yukarıda sayılan yenilikler yanında TFRS-3’ün uygulanamayacağı bazı birleşme türleri de vardır. TFRS-3 No’lu standart aşağıdaki birleşme türlerine
uygulanmaz (Karapınar, 2006, 69);
a) İş ortaklıklarının oluşturulması şeklindeki birleşmeler
b) Aynı gruba dâhil işletmelerin birleştirilmesi
c) Bir veya daha fazla ortak varlığı içeren işletme birleşmeleri
d) Ortaklık hakkın elde edilmeden sadece bir anlaşma ile iletmelerin tek bir
raporlama birimi haline gelmesine yol açan birleşmeler.
3.1. İşletme Birleşmelerinde Muhasebeleştirme Yöntemleri
Daha öncede ifade edildiği üzere, TFRS-3 standardı, çıkarların birleştirilmesi yöntemini yasaklayarak işletme birleşmelerinde sadece satın alma
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6
1
yönteminin uygulanmasını emretmektedir.
Finansal Muhasebe Standartları
Kurulu (FASB) çıkarların birleştirilmesi yönteminin kullanılmasını 141 numaralı standartla yasaklamıştır. FASB’ın bu kararı aşağıdaki sebeplere dayandırılırmıştır (Sayarı, 2008, 64);
• Ekonomik açıdan farklı olmayan birleşmelerin muhasebeleştirilmesinde farklı iki yöntemin kullanılmaması gerektiği. Diğer bir ifadeyle,
IAS 22 uyarınca birleşme işleminde çıkarların birleştirilmesi ve satın
alma yöntemi adı altında iki ayrı muhasebeleştirme yönteminin kullanılması, finansal tabloların karşılaştırılabilir olma özelliğini azaltıyordu. Kullanılmasına izin verilen iki yöntemin birbirinden oldukça farklı
sonuçlar ortaya çıkarması, benzer işlemlerin, istenilen muhasebe sonuçlarına ulaşmak için farklı şekilde yapılandırılmasına yol açıyordu.
• Çıkarların birleştirilmesi yönteminde varlık ve yükümlülükler gerçeğe uygun değerleri ile değil, defter değerleri ile muhasebeleştirilir.
Bu şekilde varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerine göre
hazırlanmamış finansal tablolar ise yatırımcılara doğru bilgiler sunmaktan uzak olmaktadır (Munter; Holzmann; Robinson 2003, 6). Çıkarların birleştirilmesi yönteminde kullanılan bu uygulamanın altında
yatan mantık, ortakların mal varlıksal haklarının tümüyle ya da büyük
oranda devam ettirmeleri, gerçekte bir iktisap işleminin bulunmaması,
birleşmenin amacının birleşmeye taraf işletmelerin ticari çıkarlarının
birleştirilmesinden ibaret olmasıdır. Bu tür birleşmeler sonucunda ortakların mal varlıksal haklarının devam ettiği doğru olmakla birlikte,
bu hakların birleşme işlemi sonrasında değiştiği, çünkü ortakların artık birleşik işletmenin net varlığı üzerinden hak sahibi olacağı hususu
gözden kaçırılmamalıdır (Kezik, 2008, 147).
• Çıkarların birleştirilmesi yönteminde finansal tablo kullanıcılarının yatırımın değeri ve gelecekteki performansı hakkında eksik bilgilendirilmesi
• Çıkarların birleştirilmesi yöntemi ileride daha fazla gelir oluşturmaya
imkan verdiği için, işletmelerin birleşme döneminde fazladan maliyetlere katlanması
• Adil olmayan rekabete yol açmasından dolayı ekonomik kaynakların
verimsiz kullanılması

16 Ancak her iki yöntemin sahip olduğu farklılıkların karşılaştırılması amacıyla, çalışmada çıkarların birleştirilmesi yöntemine de yer verilmiştir.
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3.1.1. Çıkarların Birleştirilmesi Yöntemi
IAS 22’ye göre çıkarların birleştirilmesi yöntemi, birleşen işletmenin ortaklarının varlıkları ve faaliyetleri üzerindeki kontrol haklarını, hiçbir işletmenin alıcı olarak tanımlanamadığı birleşilen işletmeye bağlı risk ve menfaatleri
üzerinde herhangi bir değişiklik olmadan (ortak paylaşım) elde etmek için birleştirdikleri bir birleşme türüdür (Ersoy, 2004, 52). Tanımdan da anlaşılacağı
üzere bu tür birleşmenin temel özelliği, birleşen tarafların, birleşilen işletme
üzerindeki risk ve menfaatleri kesilme olmadan ortak paylaşmalarıdır. Ayrıca
bu tür birleşmede alıcı taraf belirlenememekte, başka bir ifade ile birleşme sonucunda taraflardan herhangi biri tüm varlık ve faaliyetleri kontrol altına alamamaktadır (Karapınar, 2003, 86). Çıkarların birleştirilmesi yönteminin amacı, birleşen işletmelerin şuan müştereken sahip olunmasına ve yönetilmesine
rağmen, sanki eskiden olduğu üzere ayrı işletmeler olarak devam ediyormuş
gibi muhasebeleştirilmesidir (Ercan, 1992, 173). Yöntemin uygulanmasında,
birleşen iki işletmenin bilançolarının toplanmasıyla birleşme sonrası şirketin
bilançosuna ulaşılır (Kezik, 2008, 148).
1. Örnek Uygulama (Acar, 2011, 60)
A işletmesi ve B işletmesinin birleşme öncesi bilançoları aşağıdaki gibidir.
A İşletmesi
B İşletmesi
Varlıklar
50.000
20.000
Borçlar
40.000
12.000
Sermaye
10.000
8.000
Borçlar ve Özsermaye
50.000
20.000
Çıkarların birleştirilmesi yönteminde birleşen işletmelerin varlıklarının ve
yükümlülüklerinin defter değerleri aynı kalacaktır. Çünkü bu yöntemde piyasa değerlerinin kullanılmaması nedeniyle defter değerleri arasında bir fark
oluşmadığından şerefiye ortaya çıkmamaktadır. Her iki işletmenin varlık ve
yükümlülükleri birleştirilerek birleşme sonrası bilançosu oluşturulmaktadır.
Birleşmeden sonra oluşturulacak yeni bilançoda A işletmesinin varlıkları
70.000, borçları 52.000 ve öz sermayesi 18.000 TL’ye ulaşacaktır.
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2. Örnek Uygulama (Sayarı, 2008, 75)
A işletmesi ile B işletmesi 2013 yılında, A işletmesinin B’nin 100 hissesine karşılık 1 hisse vermesiyle birleşme kararı almışlardır. Birleşme öncesi
işletmelerin bilançoları aşağıdaki gibidir;
A Şirketi

Kasa
Ticari Mallar
Taşıtlar
Birikmiş Amort.
Top. Varlıklar
Ticari Borçlar
Sermaye 5000*1000
TL-A
4000*10 TL-B
Kar Yedekleri
Top. Kaynaklar

4.500.000
2.450.000
(1500.000)
5.550.000

B Şirketi
13.000
38.000
12.000
(5.000)
58.000

250.000
5.000.000

14.000
40.000

300.000
5.550.000

4.000
58.000

a) B işletmesinin tüzel kişiliğinin son bulduğu varsayılırsa tüm varlık ve
yükümlülükleri A işletmesine geçeceği için aşağıdaki kaydın yapılması
gerekecektir.
31.12.2013
Kasa
T. Mallar
Taşıtlar

13.000
38.000
12.000
B. Amortismanlar
T. Borçlar
Sermaye*
Kar Yedekleri

5.000
14.000
40.000
4.000

*A İşletmesi’nin verdiği Hisse Senedi Sayısı: 4.000 adet B H.senedi/100 = 40
A İşletmesi’nin verdiği Hisse Senetlerinin Defter Değeri: 40 × 1000 = 40.000
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b) Her iki işletmenin tüzel kişiliklerini devam ettirdiği varsayımı altında, A işletmesinin %50’nin üzerinde sermaye payını satın aldığı düşünülürse,
aşağıdaki kaydın yapılması ve A işletmesinin konsolide mali tablo düzenlemesi gerekecektir,
31.12.2013
Bağlı Ortaklıklar
Sermaye
Kar Yedekleri

44.000
40.000
4.000

Bu durumda A işletmesinin konsolide bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır;

A

B

Kasa
100.000 13.000
T. Mallar
4.500.000 38.000
B. ortaklıklar
44.000
Taşıtlar
2.250.000 12.000
B. Amortismanlar (1.500.000) (5.000)
Top. Varlıklar
5.594.000 58.000
Ticari Borç.
Sermaye
Kar Yedekleri
Top. Kaynaklar

250.000
5.040.000
304.000
5.594.000

14.000
40.000
4.000
58.000

Eliminasyon
Kayıtları
Borçlar Alacaklar

Konsolide
Bilanço

-

44.000
-

113.000
4.538.000
2.462.000
(1.505.000)
5.608.000

40.000
4.000
44.000

44.000

264.000
5.040.000
304.000
5.608.000

A işletmesinin eliminasyon kaydı;
Sermaye
Kar
Yedekleri

40.000
4.000
Bağlı Ortaklıklar

44.000
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Çıkarların birleştirilmesi yöntemi ile birleşmelerde azınlık paylarının hesaplanmasıyla ilgili olarak, yukarıdaki örnekten yola çıkarak, A işletmesinin
B hisse senetlerinin %80’ini satın alması durumunda, aşağıdaki hesaplamalar
yapılacaktır.
A İşletmesi’nin aldığı hisse senetlerinin defter değeri:
B’nin defter değeri × 0,80= 44.000 × 0,80 = 35.200
A İşletmesi’nin verdiği hisse senetlerinin defter değeri;
=(B’den alınan hisse senetleri/150) × A’nın hisse senetleri değeri= (4.000
× 0,80)/150) ×1.000
=21.333
31.12.2013
Bağlı Ortaklıklar

35.200

Sermaye
Kar Yedekleri
His.Sen.İhr.Primleri

Azınlık Paylarının Hesaplanması:
Sermaye: 40.000 × 0,20 = 8.000
Kâr Yedekleri: 4.000 × 0,20 = 800
Azınlık Payları: 8.000 + 800 = 8.800
A İşletmesi’nin Konsolide Bilanço Tablosu;
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Eliminasyon
Kayıtları
A
Kasa
T. Mallar
B. ortaklıklar
Taşıtlar
B. Amortismanlar
Top. Varlıklar
Ticari Borç.
Sermaye
His.Sen.İhr.Primleri
Kar Yedekleri
Azınlık Payları
Top. Kaynaklar

B

100.000 13.000
4.500.000 38.000
35.200
2.250.000 12.000
(1.500.000) (5.000)
5.585.000 58.000
250.000
5.021.333
10.667
303.200
5.585.200

14.000
40.000
4.000
58.000

Konsolide
Bilanço

Borçlar Alacaklar
-

35.200
-

113.000
4.538.000
2.462.000
(1.505.000)
5.608.000

40.000
4.000
44.000

8.800
44.000

264.000
5.040.000
304.000
8.800
5.608.000

A İşletmesi’nin Eliminasyon Kaydı;
Sermaye
Kar Yedekleri

40.000
4.000

Bağlı Ortaklıklar
Azınlık Payları

35.200
8.800

3.1.2. Satın Alma (İktisap) Yöntemi
TFRS-3’le birlikte, çıkarların birleştirilmesi yönteminin, şerefiye amortismanının, negatif şerefiye kaydının ve iktisap maliyetinin dağıtılmasında kullanılan temel yöntemin kaldırılmıştır. Bu düzenlemede; işletme birleşmelerinin
şartları, türü, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması daha belirginleştirilmiş ve
çalışmaların tek bir çatı altında birleştirilmesi sağlanmıştır. Birleşme faaliyeti
sonucunda, bir işletme, diğer işletme ya da işletmeleri kontrol altına alabiliyorsa bu tür birleşmeler satın alma (iktisap) şeklinde birleşmeler olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, satın alma yönteminin özelliği, birleşme
işlemine satın alan yani kontrolü elde eden tarafın gözüyle bakmasıdır. Satın
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alma yönteminin uygulanması elde eden işletmenin elde edilen işletme üzerinde kontrol gücüne sahip olduğu birleşme tarihinden itibaren başlar. Satın
alma yönteminde, iktisap eden taraf, iktisap edilenin tüm varlık ve yükümlülüklerini satın alma tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerler üzerinde bütün
olarak değerler ve finansal tablolarına dahil eder (Karapınar, 2006, 81). Bu
yönüyle satın alma şeklindeki birleşmeler, hiçbir işletmenin alıcı olmadığı ya
da alıcı olarak belirlenemediği çıkarların birleştirilmesi şeklindeki birleşmelerden ayrılmaktadır (Schoderbek; Slaubagh 2001, 267). Bir birleşme satın
alma işlemi olarak hesap edildiğinde, elde edilen varlık ve yükümlülükler
satın alma yöntemi kullanılarak gerçek değerleriyle kaydedilirler. Eğer elde
edilen net varlıkların gerçek değeri toplam satın alma maliyetinden farklı bir
tutara eşitse, bu fark şerefiye olarak adlandırılır (Barry ve Abbas, 2004, 439).
Satın alma yöntemi bu yönüyle de birleşme işleminde defter değerlerinin esas
alındığı çıkarların birleştirilmesi yönteminden ayrılmaktadır. Satın alma yönteminin uygulanması aşağıdaki adımları içerir:
• Edinen işletmenin belirlenmesi,
• İşletme birleşmesi maliyeti,
• Birleşme tarihinde işletme birleşmesi maliyetinin edinilen varlıklar ve
üstlenilen yükümlülükler ile koşullu yükümlülüklere dağıtılması,
• Şerefiyenin hesaplanması.
Tüm işletme birleşmelerinde satın alma yönteminin uygulanması zorunlu
olduğu için iktisap eden işletmenin belirlenmesi gerekir. Temel olarak, birleşen işletmelerden birinin, diğerlerinin (diğerinin) oy haklarının %50’sinden
fazlasına sahip olması, aksi belirtilmediği sürece kontrolün varlığını gösterir.
Ancak; bazı durumlarda, oy hakkının %50’den az olması halinde bile kontrol
söz konusu olabilir (Karapınar, 2006, 81).
İşletme birleşmesinin maliyeti edinilen işletmenin kontrolünü elde etmek
için, edinen işletmenin gerçekleşen veya üstlendiği yükümlülükleri içerir. Birleşme dolayısıyla gelecekte ortaya çıkacağı beklenen zarar ve diğer maliyetler
işletme birleşmesi maliyetine dahil edilmez. Birleşme dolayısıyla gelecekte
ortaya çıkacağı beklenen zarar ve diğer maliyetler edinen işletmenin edinilen işletmenin kontrolünü elde etmek için maruz kaldığı veya üstlendiği yükümlülükler değildir ve bu yüzden birleşme maliyetine dahil edilemez (http://
www.vergiportali.com/ TFRS/tms03.pdf (Erişim Tarihi:23/01/2014)).
Edinen işletmenin birleşme tarihinde maliyeti, edinilen işletmenin standartta
yer alan muhasebeleştirilme hükümlerine göre tanımlanabilir ve sadece mevcut
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olan varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerine ayrı ayrı dağıtarak finansal tablolarına yansıtması gerekir. Bu nedenle, 3 numaralı standart makul değeri
güvenilir bir şekilde ölçülebilen şarta bağlı yükümlülüklerin, iktisap maliyetinin dağıtılmasında ayrı bir kalem olarak ele alınmasını ve bunun sonucunda da
konsolide bilançoda yer almasını hükme bağlamıştır (Arıkan, 2004, 82).
TFRS-3’te şerefiyenin yıllar itibariyle amortismana tabi tutulması uygulaması kaldırılmış ve şerefiyenin değerlemeye tabi tutulması kararlaştırılmıştır.
Bunun en önemli gerekçelerinden biri şerefiyenin faydalı ömrünün hesaplanmasının imkânsız olmasıdır. Şerefiye için herhangi bir amortisman süresinin
belirlenmesi sadece rasgele bir tahminden ibarettir. Şerefiye, bir varlık olarak
nitelense de, bir varlık gibi tüketilmeyebilir. Çünkü bir işletme reklam ya da
müşteri hizmetlerine aktardığı kaynağı arttırmak suretiyle şerefiye tutarının
üzerine yeni bir tutar ekleyebilir ya da şerefiyenin toplam değerini koruyabilir (IASCF BC, 2002). Şerefiye, bir işletmenin satın alınması veya devir
olunması halinde, iktisap eden firmanın, iktisap ettiği işletmedeki tüm mal
varlıklarının toplam piyasa değerlerinin üzerinde bir ödemede bulunması halinde ortaya çıkan fazlalıktır. Şerefiye, işletme birleşmelerinin sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu fazladan ödenen tutar iktisap edilen işletmenin normalin üzerinde getiri sağlayan bir yapısı olduğu düşüncesinden kaynaklanır. Bu
anlamda şerefiyenin varlığı ancak işletmenin tamamının varlığıyla bir anlam
ifade etmektedir (Durlanık, 2000, 49). Buna göre edinen, işletme birleşmesi
sırasında elde edilen şerefiyeyi bir varlık olarak muhasebeleştirmeli ve başlangıçta şerefiye maliyet bedeli ile ölçülmelidir. Şerefiyenin maliyeti ise birleşme
maliyetinin edinen işletmenin muhasebeleştireceği tanımlanabilir varlıkların,
yükümlülüklerin ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerini aşan
kısmıdır (Ataman, vd., 2002, 30). Bu açıklamalara göre şerefiye ile ilgili hususlar aşağıdaki gibi formüle edilebilir (Ataman, vd., 2002, 30);
Ş: Şerefiye
BM: Birleşme Maliyeti
VMND: Varlıkların Makul Net Değeri
VMD: Varlıkların Makul Değeri
YMD: Yükümlülüklerin Makul Değeri
VMND = VMD – YMD
Ş = BM – VMND
BM > VMND ise şerefiye söz konusudur ve varlık olarak tanılır, amortismana tabi tutulmaz.
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BM < VMND ise birleşme karı söz konusudur ve gelir tablosuna yansıtılması gerekir.
Öte yandan, işletme birleşmelerinin büyük çoğunluğunda, hisse senetlerini ihraç eden işletme iktisap eden taraf olmakla birlikte bazı birleşmelerde,
iktisap edilen işletme ortakları; birleşme sonrasında birleşme nedeniyle elde
ettikleri hisse senetleri ile iktisap eden işletmenin kontrolünü ele geçirirler.
Bu tip birleşmelere ters iktisap denir. Muhasebesel anlamda özün önceliği
prensibinin gereği olarak, hisse senedi ihracı yapan işletmenin diğer işletme
tarafından kontrol edildiği kabul edilebilir ve bu işletme hisse senedi ihraç
eden işletmenin varlık ve yükümlülüklerine satınalma yöntemi uygular. Bu
yöntemde hisse senedi ihracında bulunan işletme yasal iktisapçı, yasal iktisapçının hisse senetlerini ele geçiren işletmeye ise yasal iktisap edilen olarak
adlandırılmaktadır (Yüksel, 2008, 114). Kısacası, ters birleşmede kanunen
edinilen gibi gözüken taraf aslında edinen işletmedir ve birleşme muhasebesini kanunen edinilen taraf uygular (Topay, 2003, www.makalem.com).
3. Örnek uygulama: 27
A işletmesi B işletmesinin %90’ını satın almak için 100 TL nominal değerli 270 adet hisse senedi ihraç etmiştir. Hisse senetlerinin piyasa değeri 300
TL dir. A işletmesi, birleşme ile ilgili olarak bilirkişiye 2.700 TL ödemiştir.
A ve B işletmelerinin bilançoda yer alan defter değerleri ile gerçeğe uygun
değerleri yanda verilmiştir;

27 Bu örnek uygulama, Naz SAYARI’n 2008 yılında Yrd. Doç. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
danışmanlığında yaptığı yüksek lisans tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
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Kasa
Alacaklar
Stoklar
Binalar
Demirbaşlar
Top. Varlık.

A Şirketi
Defter
Gerçeğe
Değeri
Uygun
Değeri
6.000
6.000
18.000
18.000
20.000
22.000
8.000
36.000
30.000
60.000
82.000
142.000

ÇÖZÜM

B Şirketi
Defter Değeri
Gerçeğe
Uygun
Değeri
5.000
5.000
15.000
14.000
20.000
25.000
5.000
30.000
25.000
55.000
70.000
129.000

Satıcılar
Borç Sent.
Diğ. KVYK.
Top. KVYK.

8.000
17.000
6.000
31.000

8.000
18.000
8.000
34.000

6.000
15.000
4.000
25.000

10.000
16.000
10.000
36.000

Ödenmiş Ser.
Yedekler
Top. Özkaynk.

30.000
21.000
51.000

-

25.000
20.000
45.000

-

Yukarıdaki açıklamadan yola çıkarak, satın alan taraf B işletmesinin %
90’ına sahip olan A işletmesidir. Bu durumda satın alma maliyeti, ihraç edilen
hisse senetlerinin piyasa değeri ile birleşme maliyetine eklenen bilirkişi ücretinin toplamından oluşmaktadır.
İhraç edilen H.S. piyasa değeri = 300 TL × 270 = 81.000 TL + 2.700 TL
= 83.700 TL
A işletmesinin muhasebe kaydı:
… /… /...
Bağlı Ortaklık

83.700
Kasa
Ödenmiş Sermaye
Emisyon Primi

2.700
27.000
54.000

Satın alma işleminin muhasebeleştirilmesinden sonra, satın alınan B işletmesinin varlık ve yükümlülükleri mali tablolara alınmak suretiyle kaydedilir.
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Kasa
Alacaklar
Stoklar
Binalar
Demirbaşlar
Top. Varlık.
Satıcılar
Borç Sent.
Diğ. KVYK.
Top. KVYK.
Toplam

Gerçeğe Uygun
Değeri
5.000
14.000
25.000
30.000
55.000
55.000
10.000
16.000
10.000
11.000

B Şirketi
Defter Değeri

Fark

5.000
15.000
20.000
5.000
25.000
25.000

0
(1.000)
5.000
25.000
30.000
59.000

6.000
15.000
4.000
17.000

(4.000)
(1.000)
(6.000)
(11.000)
48.000

Toplam kısmında belirtilen 48.000 TL, tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklere dağıtılacak olan maliyet ile defter değeri arasındaki farktır. Aynı zamanda, B işletmesinin özkaynaklarının gerçeğe uygun değeri ile defter değeri
arasındaki fark olarak da açıklanabilir. Bu durumda A işletmesi, konsolide
mali tablosunda, bağlı ortaklıklar hesabı ile B işletmesinin özkaynak hesabını
elimine etmelidir.
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Ödenmiş Serm.
Yedekler
Stoklar
Binalar

25.000
20.000
5.000
25.000

Demirbaşlar
Alacaklar
Satıcılar
Borç Sen.
D.KVYK
B. Ortak.
Azın.pay.

30.000

ÇÖZÜM

1.000
4.000
1.000
6.000
83.700
9.300*

*B işletmesi özkaynak tutarının gerçeğe uygun değeri olan 93.000 TL’nin
%10’udur.
Bu durumda A işletmesinin konsolide bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır;
Eliminasyon Kayıtları
A
Kasa
Alacaklar
Stoklar
Binalar
Demirbaşlar
Bağlı Ortaklık.
Top. Varlık.
Ticari Borç.
Borç Sent.
Diğ. KVYK.
Top. KVYK.
Ödenmiş Ser.
Emisyon Primi
Yedekler
Azınlık Payları

B

3.300*
18.000
20.000
8.000
30.000
83.700
163.000

5.000
15.000
20.000
5.000
25.000
70.000

8.000
17.000
6.000
31.000

6.000
15.000
4.000
25.000

57.000
54.000
21.000
132.000

25.000
20.000
45.000

Borçlar

Konsolide
Bilanço

Alacaklar
1.000

5.000
30.000
25.000
83.700
4.000
1.000
6.000

25.000
20.000
9.300

8.300
32.000
45.000
85.000
38.000
208.300
18.000
33.000
16.000
67.000
57.000
54.000
21.000
9.300
141.300

* 6.000 – 2.700 (bilirkişi ücreti) = 3.300 TL
EYLÜL - EKİM 2014

47

MALİ

ÇÖZÜM

4. ORTAK KONTROLE TABİ İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN VE
MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhasebe standartlarına göre işletme birleşmeleri, farklı şirketlerin tek bir
ekonomik varlık olarak bir araya getirilmesi ve bir şirketin diğer bir şirketin
net varlıkları ve faaliyetleri üzerindeki kontrolü olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmeye bağlı düzenleme sonucunda, bir işletmenin faaliyetlerinden doğacak
faydaları elde etmek için o işletmenin faaliyet ve finansal politikalarını yönetme gücüne toplu olarak sahip olan kişiler o işletmeyi kontrol edenler olarak
değerlendirilir. Bu nedenle, sözleşmeye dayalı düzenleme gereği aynı kişiler
grubu, birleşen işletmelerin faaliyetlerinden doğacak faydaları elde etmek için
birleşmeye dahil her bir işletmenin faaliyet ve finansal politikalarını yönetme
gücüne toplu olarak sahip olduğu ve bu gücün geçici olmadığı durumlardaki işletme birleşmeleri bu standardın kapsamı dışındadır (TFRS, http://www.
tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS/tms03.doc (Erişim Tarihi:20.01.2014). Ancak gerek ülkemizde gerekse dünyada ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri bulunmakta ve faaliyet göstermektedir. Bu şekilde meydana gelen işletmelerinde
nasıl muhasebe uygulamalarına tabi olacağı hususu da tartışmalı bir konudur. Türkiye’de birleşme işlemlerinin muhasebeleştirilmesine Türk Ticaret
Kanunu yön vermektedir. IAS 22’nin yürürlükte olduğu dönemler itibariyle,
birleşmeler genellikle ortak kontrole tabi grup şirketleri arasında ortaya çıkmakta, bu birleşmelerin muhasebeleştirilmesinde ise çıkarların birleştirilmesi
yönteminin kullanılması işletmelere daha büyük avantaj sağlamaktadır. Türk
Ticaret Kanunu’ndaki hükümler de çıkarların birleştirilmesi yöntemine benzerlik arz etmektedir (Sayarı, 2008, 64).
Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi, birleşmeye taraf olan teşebbüsler veya işletmelerin birleşme öncesi ve sonrasında aynı taraf veya taraflar
tarafından sürekli kontrol edildiği ve bu gücün geçici olmadığı durumlardaki
şirket birleşmeleridir (TFRS-3 paragraf 11). Diğer bir ifadeyle, bir birleşmenin
ortak (müşterek) kontrole tabi işletmelerin birleşmesi olarak kabul edilebilmesi için birleşen işletmelerin her birinin birleşme öncesinde ve sonrasında, esas
olarak, aynı tek veya birkaç parti (kişi, şirket veya işletme) tarafından kontrol edilmekte olması ve birleşme öncesi ve sonrasında bu kontrol durumunun
farklılık göstermemesi ve ortak kontrolün geçici bir durum olmaması gerekir.
Ortak kontrol birleşmeleri, aynı gruba ait şirketler arasında gerçekleştirilen
birleştirmelerle sınırlı değildir. Aynı hissedar (veya bir sözleşme çerçevesinde birlikte hareket eden hissedar grubu) tarafından kontrol edilen şirketler de
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ortak kontrole tabi görülmektedir (TFRS-3.12). Kısacası, işletme birleşmesi
aşağıdaki koşullar mevcutsa “ortak kontrol” birleşmesidir (Grant Thornton
Turkey, TFRS’lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-21, www.gtturkey.com/
ud_objs/pdf/ sekhab /hs_2006_21.pdf, Erişim Tarihi: 20.01.2014):
• Birleştirilen şirketler, birleşme öncesi ve sonrasında, en son olarak aynı
taraf (ya da taraflar) tarafından kontrol ediliyorsa,
• Ortak kontrol geçici değilse (TFRS-3.10).
Eğer söz konusu birlikte kontrol ya da ortak kontrol durumu birleşme öncesinde veya sonrasında değişecek ise ya da değişmesi bekleniyor ise, durumun
TFRS-3 kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve koşullar uygunsa TFRS-3’ün
uygulanması gerekir. Birleşecek iki ayrı işletmenin her biri üzerinde iki partinin
birlikte mutlak kontrol gücü varsa ve bu gücün değişmesi söz konusu değilse,
bu birleşme TFRS-3’ün kapsamına girmez (TFRS-3. B1-B2, Yavaş, 2013, 124).
Örneğin, X ve Y işletmelerinin her ikisi de işletme Z tarafından kontrol edilmektedir. İşletme Z, vergi amacıyla grubu yeniden yapılandırma gereği duyar ve
X işletmesi Y tarafından satın alınır. Bu işlem birleşmesi TFRS-3 kapsamında
ortak kontrole tabi işletme birleşmesidir. Çünkü X ve Y işletmeleri birleşme
işleminin öncesi ve sonrasında E işletmesi tarafından kontrol edilmektedir.
Şekil 1: Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmeleri -Önce-Sonra

Kaynak: Grant Thornton Turkey, TFRS’lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni
2006-21, www.gtturkey.com/ ud_objs/pdf/ sekhab /hs_2006_21.pdf, Erişim
Tarihi: 20.01.2014):
TFRS 3.10’da geçici ortak kontrole değinilmesinin nedeni TFRS 3 gerekliliklerinden yapay düzenlemeler (TFRS 3, Gerekçeler 28) oluşturularak kaçınılabileceğine ilişkin endişelere parmak basmaktır. Örneğin bir edinen ve
bir satıcı kısa bir süreliğine, birleşmeden önce ve sonra satılan/edinilen şirkeEYLÜL - EKİM 2014
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tin ortak kontrole tabi olduğunu gösteren bir işlem planlayabilirler. Bu işlem
UFRS kapsamına girebilir; çünkü ortak kontrol geçicidir. Fakat ortak kontrol,
birleşmenin sadece birleştirilen şirketlerin ilk halka arzı ya da satışı düşüncesiyle gerçekleştirilmiş olması nedeniyle geçici olarak görülmemelidir.
Ortak kontrol birleşmeleri çok yaygındır. Örnekler arasında şunları sayabiliriz
(Grant Thornton Turkey, TFRS’lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-21, www.
gtturkey.com/ ud_objs/pdf/ sekhab /hs_2006_21.pdf, Erişim Tarihi: 20.01.2014):
• Aynı ana ortaklığın bağlı ortaklıkları arasındaki birleşmeler,
• Aynı grup içerisinde bulunan bir işletmeden iş edinme,
• Yeni ana şirketi grubun başına eklemek gibi bir takım işlemler. (Bazı yazarlara göre, yeni ana şirketin mevcut hissedarlara hisse senedi ihraç eden “paravan”
şirket olarak eklendiği bu işleme kesinlikle işletme birleşmesi olarak bakılmaz.
Bunun nedeni raporlayan işletmede, varlık ya da yükümlülüklerinde esaslı değişiklikler meydana gelmemiş olmasıdır. Bu görüşe göre satın alma yöntemi uygun
bulunmamaktadır zira esasında bir satın alma söz konusu değildir).
Konuyla ilgili örnek olarak, 01.03.2010 olan birleşme tarihinde ana ortaklık olan GS Futbol A.Ş., GS Sportif A.Ş.’nin % 62,93 oranında payına sahiptir.
Dolayısıyla GS Futbol A.Ş., GS Sportif A.Ş. üzerinde kontrol gücüne sahiptir.
Bununla birlikte birleşme işlemi gerçekleştikten sonra her iki işletmenin kontrol
gücünü elinde bulunduran taraflarda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Birleşme
işlemi aynı kontrol gücü tarafından yönetilen iki işletmenin yeniden yapılandırılması suretiyle yani GS Futbol A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifiyle GS Sportif A.Ş.’ye
devredilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Birleşme işlemi nedeniyle GS Sportif A.Ş.
sermayesini 2.035.000 TL’den 2.788.084,38 TL’ye çıkararak 753.084,38 TL sermaye artışı gerçekleştirmiştir. GS Sportif AŞ’nin artırmış olduğu 753.084,38 TL
tutarındaki sermaye, hisse değişimi şeklinde GS Futbol A.Ş. ortaklarına verilmiştir. Ayrıca bu birleşme işlemi, GS Futbol A.Ş.’nin GS Sportif A.Ş.’ye olan borcuna karşılık profesyonel futbol takımı ve futbol akademinin tüm hak ve borçları ile devredilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. GS Sportif A.Ş. edindiği bu hakları
31.05.2010 tarihli bilançosunda maddi olmayan duran varlık kalemi içerisinde
göstermiştir. Bu satış işlemi şerefiyeye yol açmadığından TFRS 3 kapsamında
değerlendirilmesi doğru olmayacaktır (Acar, 2011, 145).
Daha öncede ifade edildiği üzere, TFRS 3’e göre yasal edinen işletmenin
muhasebe açısından edinilen işletme olarak belirlenmesi durumunda “ters birleşme” meydana gelmektedir. Bir ters birleşmede, muhasebe edinileni (yasal
edinen), genellikle muhasebe edineninin (yasal edinilen) sahiplerine kendi
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özkaynak paylarını ihraç etmektedir. TFRS 3 çerçevesinde esas olarak özkaynak paylarının değişimine dayanan bir işletme birleşmesinde edinen işletme
genellikle, kendi özkaynak paylarını ihraç eden işletmedir. Özkaynak payları
edinilen işletme ise yasal edinilen işletme olarak kabul edilmektedir. Bu birleşme işleminde sermaye artışına giderek hisse senedi ihraç etmesi nedeniyle
GS Sportif A.Ş. yasal edinen işletme, tüm aktif ve pasifiyle devrolması sebebiyle GS Futbol A.Ş. yasal edinilen işletmedir.
Bir işletme; bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından bir sözleşme
çerçevesinde kontrol edildiği halde o kişi veya kişiler standartların finansal raporlama düzenlemelerine konu olmayabilirler. Bu nedenle, birleşen işletmelerin aynı
konsolide finansal tablolara dahil edilmesi bir işletme birleşmesinin ortak kontrol
altındaki işletmeleri içeren bir birleşme olarak kabul edilmesi için zorunlu değildir. Ayrıca birleşmeye dahil her bir işletmenin, birleşme öncesi veya sonrasındaki, azınlık paylarının büyüklüğü, birleşmenin ortak kontrol altındaki varlıklar
arasında olup olmadığının tespitinde belirleyici değildir. Benzer şekilde, bir grubun konsolide mali tablolarına TFRS 27 kapsamında dahil edilmeyen bir bağlı
ortaklığın birleşen taraflardan biri olması da, birleşmenin ortak kontrol altındaki
işletmeler arasında olup olmadığının tespitinde belirleyici değildir (TFRS, http://
www.tmsk.org.tr/tms_seti/tms/tms03.doc, Erişim Tarihi:20/01/2014).
Çıkarların birleştirilmesi ya da birleşme muhasebesi yöntemi, TFRS’ye tabi
ortak kontrol tabi birleşmeleri açısından en kabul gören yöntemdir. Bu yöntem,
A.B.D Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) (SFAS 141 İşletme Birleşmeleri, D11-D18) ve UK Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP)
uyarınca da öngörülmüştür. Bu yaklaşımın UMS 8.12 uygulaması çerçevesinde
de mümkün kılındığını düşünülmektedir. Bu standart, işletme yönetimine muhasebe politikaları geliştirirken benzer kavramsal çerçevede hareket eden diğer
standart koyucu organların en yeni bildirilerini dikkate alma olanağı verir (Grant
Thornton Turkey, TFRS’lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-21, www.gtturkey.com/ud_objs/pdf/ sekhab /hs_2006_21.pdf, Erişim Tarihi: 20.01.2014).
Yukardaki açıklamalara paralel şekilde, Türkiye’de muhasebe ve denetimden sorumlu organ haline getirilen KGK, ortak kontrole tabi işletmelerin
birleşme uygulamasında görülen muhasebe politikalarına ilişkin farklılıkları
gidermek amacıyla, söz konusu paragraflarda yer verilen hiyerarşiye uygun
olarak aşağıdaki muhasebeleştirme esaslarının uygulanması gerektiğini vurgulamıştır (KGK Görüş Taslağı-I, http:/ /www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/
htm, Erişim Tarihi: 03.03.2014).
EYLÜL - EKİM 2014
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Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling
of interest) yöntemi ile muhasebeleştirilmesi dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemelidir. Edinenin yatırım maliyeti ile edindirenin
özkaynakları arasındaki fark, konsolide edilen özkaynak içinde ayrı bir yedek akçe başlığında gösterilmelidir.
l Hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu
raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal
tablolar düzeltilmeli ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır. Karşılaştırmalı dönemlere ilişkin rakamlardan en yakın karşılaştırmalı dönemden veya birleşen
kuruluşların aynı kontrol altına girdiği tarihden hangisi bilanço tarihine
daha yakın ise, o döneme ait olanları yeniden gösterilmelidir. Bu kapsamda edindirenin varlık ve yükümlülükleri gerçeğe uygun değerinden değil,
defter değerinden kaydedilmelidir. Edindirenin konsolidasyonda kullanılacak defter değerleri, kendi bireysel finansal tablolarında bulunan tutarlar
olmaktan çok kontrol eden tarafın perspektifinden yansıyan değerlerdir.
l Birleşme giderleri gelir tablosunda hemen giderleştirilir.
l Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin finansal tablolara yansıtılmasında ana ortaklık açısından bakılması uygun olacağından, konsolidasyon
işleminde grubun kontrolünü elinde bulunduran şirketin ortak kontrolde
bulunan şirketlerin kontrolünü ele geçirdiği tarihte ve sonrasında TFRS’ye
göre finansal tablo düzenleniyormuş gibi finansal tablolar birleşme muhasebesi dahil TFRS hükümlerine göre yeniden düzenlenmelidir,
l Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi nedeniyle oluşacak muhtemel aktif – pasif uyumsuzluğunu gidermek amacıyla özkaynaklar altında denkleştirici bir hesap olarak “Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri
İçeren Birleşmelerin Etkisi” hesabı kullanılmalıdır.
l

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
A.B.D.’de yaygın bir kullanım alanına sahip çıkarların birleştirilmesi
yönteminde, işletme birleşmeleri varlıkların elde edildiği ve yükümlülüklerin
üstlenildiği bir satın alma işlemi olarak görülmemekte; iki yatırımcı grubunun
çıkarlarını birleştirme ve risklerini paylaşma eylemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu yöntemde varlıklar ve yükümlülükler maliyet bedelleriyle
izlenmeye devam edilir ve varlık ve yükümlülükler için yeni muhasebe politikaları uygulanmaz (Slyvestre ve Prescott, 2002, 68).
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Satın alma yönteminde kontrolü elde eden taraf belirlenirken, çıkarların birleştirilmesi yönteminde böyle bir belirlemeye gidilememekte, gidilse dahi satın alan taraftan kesin olarak emin olunamamaktadır. Bu durumda Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu, çıkarların birleştirilmesi yönteminin, satın alma
yönteminden daha iyi bir sonuç vermeyeceği kanaatinde birleşmiştir. Bu duruma gerekçe olarak, ortaklar varlıklar üzerindeki haklarını büyük oranda devam ettirdikleri gerekçesiyle, varlık ve yükümlülükler defter değerleriyle mali
tablolara alınırlar. Fakat bu durum, ortaklıkların varlıklar üzerindeki haklarını
devam ettirseler dahi, hakların birleşme sonrasında değiştiği, ortakların birleşmenin tümünde hak sahibi olduğu durumu ortaya çıkmakta, net varlıklar gerçeğe
uygun değer yerine defter değeriyle değerlendiği için, finansal tablo kullanıcılarını yanıltmakta ve kullanıcıların, işletmenin büyüklüğü hakkında tam bir fikir
sahibi olmasını engellemektedir. Satın alma ve çıkarların birleştirilmesi yöntemiyle hazırlanan mali tablolar birbirinden oldukça farklı sonuçlar vermesinden
dolayı tabloların karşılaştırılabilme özelliği kaybolmaktadır (IASCF BC, 2002).
Çıkarların birleştirilmesi yöntemi ile satın alma yöntemi arasındaki en önemli
fark şerefiyenin birleşme bilançosunda yer almamasıdır. İki yöntem arasındaki
uygulama farkı sadece birleşmenin gerçekleştiği yıldaki birleşme bilançolarının
farklı olmasına değil aynı zamanda gelecek dönemlerdeki bilanço ve gelir tablolarının da farklı olmasına sebep olmaktadır (Sümer, 2004, 372).
Çıkarların birleştirilmesi yönteminde bilanço toplamı satın alma yöntemi
ile hazırlanmış bilanço toplamına göre daha düşüktür. Satın alma yönteminin
kullanılması elde edilen işletmenin bilanço kalemlerinin gerçeğe uygun değerleriyle değerlendirilmesini gerektirir. Bunun sonucunda da elde etme yöntemi
kullanılarak oluşturulan bilançodaki varlıklar çıkarların birleştirilmesi yöntemine göre düzenlenmiş bilançodaki varlıklardan daha yüksek değerlidir. Birleşme
işleminde çıkarların birleştirilmesi yönteminin kullanılması, ortaya çıkabilecek
muhtemel bir zararı gizleyebilmekte veya bunu kâr olarak gösterebilmektedir.
Bu yöntemde ödemenin hisse senedi değişimi şeklinde yapılıyor olması sebebiyle vergi mükellefiyeti de ortaya çıkmamaktadır (Rezaee, 2001, 319).
Yukarda anlatılanlardan hareketle, muhasebe standartları ortak kontrole
tabi işletme birleşmelerini standartlarda belirtilen tanımlar veya açıklamalar
kapsamında birleşme olarak görmemektedir. Bundan dolayı da, bu tür işletme
birleşmelerinde çıkarların birleştirilmesi yönteminin kullanılması gerektiğini
belirtmektedir. Ancak bu yöntemin kullanılması gerçek ve güvenilir bilgiye
tam olarak ulaşılmasını engellemektedir. Diğer bir ifadeyle, bu yöntem hileEYLÜL - EKİM 2014
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li finansal raporlamaya ortam hazırlamaktadır. Son yıllarda meydana gelen
finansal raporlama skandallarına bakıldığı zaman anlatılmak istenilen daha
iyi anlaşılacaktır. Türkiye’de ise, konuyla ilgili olarak KGK tarafından bildirilen görüşe göre de ortak kontrole tabi işletme birleşmelerin de çıkarların
birleştirilmesi yönteminin kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak gerek
muhasebe standartları gerekse KGK günümüz şartlarına göre bu ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği konusu
tekrar gözden geçirmesi önemli olacaktır.
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NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN HAZIRLANMASINDA YÖNTEM
TARTIŞMALARI VE TMS 7 STANDARDI ŞARTLARINA UYGUN
BRÜT(DOLAYSIZ) YÖNTEME GÖRE ÖRNEK BİR UYGULAMA
DISCUSSION ON METHODS OF ISSUING CASH FLOW
STATEMENT, AND A SAMPLE CASE ACCORDING TO THE GROSS
(DIRECT) METHOD IN COMPLIANCE WITH TMS 7 (TURKISH
ACCOUNTING STANDARDS) REQUIREMENTS
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZDEMİR *8
ÖZ
İşletmeler sağlıklı yönetim kararları alabilmek için, doğru ve detaylı nakit
akış verilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla düzenlenen nakit akış tabloları,
TMS 7’nin 18 inci maddesine göre “Brüt (Dolaysız)” ve “Net (Dolaylı)” olmak
üzere iki yöntemle hazırlanabilmektedir. Standart, işletmeleri yöntem seçme konusunda serbest bırakmıştır. Çalışmada ilgili literatür ışığında, nakit akış tablosu
düzenlemede dolaysız yöntemin işletmelere sağlayacağı avantajlar dolaylı yöntem ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Dolaysız yöntemle ilgili uygulayıcıların “dolaysız yöntem karmaşık ve maliyetli bir yöntemdir” algısının değiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, standart şartlarına uygun, detaylı bir nakit akış
tablosu uygulaması yapılmıştır. Tablo kalemlerindeki verilerin nasıl elde edildiği detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Uygulama çalışması, dolaysız yöntem ile
hazırlanan nakit akış tablolarının varsayılanın aksine anlaşılır ve sade bir yapıya
sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca tablo verilerinin birçoğunun mevcut finansal durum ve gelir tablolarından karşılandığı düşünülürse, veri elde etme maliyetlerin de de ekstra bir farklılık olmadığı görülmektedir. Çalışma sonucunda,
nakit akış tablosu düzenlemede yaşanan dolaysız-dolaylı yöntem tartışmasında,
dolaysız yöntem lehine bir farkındalık yaratılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Nakit Akış Tablosu, TMS 7, Dolaysız Yöntem
ABSTRACT
Enterprises need correct and detailed cash flow data in order to make healthy
management decisions. The cash flow statements which are issued for this reason can be prepared with two methods as “Gross (Direct)” and “Net (Indirect)”
*8 Pamukkale Üniversitesi, Buldan Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü.
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according to the article no: 18 of TMS 7. The standard left the enterprises to
their own devices on choosing the method. In the study, the advantages of direct
method on the enterprise in issuing cash flow statement are given comparatively
to the indirect method in the light of the related literature. The aim is to change
the perception of users regarding the direct method as “direct method is a complicated and expensive method”. For this purpose, a detailed cash flow statement
application was conducted in accordance with the requirements of the standard.
How the data in the statement items were obtained was explained in detail. The
application study shows that the cash flow statements which were issued with
the direct method are clear and simple contrary to the popular belief. In addition, considering that the majority of the statement data is obtained from the
existing financial status and income statements, it is observed that there is not
any extra difference between the data acquisition costs. At the end of the study,
an awareness was raised in favor of the direct method in the direct-indirect discussion on issuing cash flow statement.
Keywords: Cash Flow Statement, TMS 7, Direct Method
1. GİRİŞ
Dünya ekonomisinde 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik buhran ve yüksek
enflasyon ortamı, birçok büyük işletmenin iflas etmesine sebep olmuştur. O
güne kadar tahakkuk esaslı finansal bilgilere göre karar alan yatırımcılar, nakit
esaslı bilgilere de ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu çerçevede Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ilk olarak 1978 yılında, nakit esaslı bilgilerin
sağlanabileceği bir sistemin oluşturulması çalışmalarına başlamıştır (Chastain
and Cianciolo, 1986, 65). Bu çalışmalar sonucunda Amerika’da FASB 1987
yılında Nakit Akış Tablosu (SFAS No. 95) standardını yayınladı ve 1988 yılında işletmelerin nakit akış tablosu hazırlaması zorunlu hale getirilmiştir.
Küreselleşen dünya ekonomisinin sonucu olarak muhasebe sistemlerinin de
standartlaşması zorun hale gelmiştir. Bu amaçla kurulan Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu (IASB) tarafından 1992 yılında Nakit Akış Tablosu (IAS 7)
standardı yayınlanmıştır. Standardın kullanımı 1994 yılından itibaren zorunlu
hale gelmiştir. Muhasebe standartlarındaki bu çift başlılığı ortadan kaldırmak
için FASB ve IASB arasında yürütülen yakınsama çalışmaları 2007 yılında mutabakatla sonuçlanmıştır. Bunun bir sonucu olarak SFAS No. 95 standardı IAS
7 standardında bileştirilerek, tek bir nakit akış tablosu standardı oluşturulmuştur.
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) kapsamında 18/01/2005 tarih 25704 sa58
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yılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Nakit Akış Tabloları Standardı
(TMS 7) 2007, 2008, 2009 ve 2011 yıllarında çeşitli defalar revize edilmiştir.
İşletmeler tarafından düzenlenen nakit akış tabloları TMS 7’nin 18 inci maddesine göre “Brüt (Dolaysız)” ve “Net (Dolaylı)” olmak üzere iki yöntemle hazırlanabilmektedir. Standart, işletmeleri yöntem seçme ve kullanma konusunda
serbest bırakmıştır. Fakat standartta verilen dipnotta uygulama birliği sağlanması bakımından “Brüt (Dolaysız)” yöntemin uygulanması önerilmiştir.
İlgili literatür incelendiğinde dolaysız ve dolaylı yöntemin tercihi ve kullanımı ile ilgili birçok farklı görüşle karşılaşmak mümkündür. Çalışmanın
başlangıcında Türkiye’de Borsa İstanbul’da işlem gören 413 işletmenin yayınlanan 2012 yılı finansal tabloları incelenmiş, nakit akış tablolarını düzenlemede işletmelerin yüzde 12’sinin dolaysız yöntemi, yüzde 88’inin ise dolaylı
yöntemi kullandığı tespit edilmiştir. Standartta dolaysız yöntemin önerilmiş
olmasına rağmen, uygulamada dolaylı yöntemin daha yaygın kullanılması,
yöntem tartışmasının Türkiye’de de var olduğunun göstergesidir.
Çalışmanın amacı, nakit akış tablosu düzenlemede yaşanan dolaysız ve dolaylı yöntem tartışmaları ışığında her iki yönteminde avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak ve TMS 7 şartlarına uygun dolaysız yöntemin kullanıldığı
detaylı bir örnek uygulama yoluyla farkındalık yaratmaktır.
2. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN YAPISI
TMS 7 standardı şartları uyarınca işletmenin nakit akışlarına ilişkin elde
edilen bilgiler, diğer finansal tablolardan elde edilen bilgilerle birlikte analiz
edildiğinde, kullanıcılara işletmenin net aktiflerindeki değişimi, finansal yapısını (likidite ve borç ödeme gücü dahil) ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen koşullara ve fırsatlara uyum sağlamak amacıyla etkileme
yeteneğini değerlendirebilmesi için gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. Nakit
akışı bilgisi işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin değerlendirilmesi ve kullanıcıların gelecekteki nakit akışlarını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmak için modeller geliştirmesini de sağlar. Ayrıca işletmeler
arasındaki aynı işlem ve olaylar için farklı muhasebe uygulamalarının etkilerini elimine ederek farklı işletmelerin performans raporlamalarının karşılaştırılabilmesine olanak vermektedir. Tarihi nakit akış bilgisi; gelecekteki nakit
akışlarının tutarı, zamanlaması ve kesinliğinin göstergesi olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca bu bilgiler, gelecek nakit akışlarına ilişkin geçmişte yapılan değerlendirmelerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve kârlılık, net nakit
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akışları ve fiyat değişiminin etkileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde
de olanak tanımaktadır (TMS 7).
Standartta nakit akış tablosu, “belirli bir dönemde firmaya nakit giriş ve
çıkışını işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri sonucu olarak sınıflandırarak nakit ve nakit benzeri oluşumlardaki değişimi açıklayan tablo” olarak
tanımlanmıştır (TMS 7).
Nakit akış tablosunun işletme, yatırım ve finansman olmak üzere üç ana
sınıfta bölümlendirilmesi finans literatürüne dayandırılmaktadır. Çünkü finans literatürü, yatırım ve finans faaliyetleri ile ilgili kararların birbirine bağlı
olduğuna dikkat çekmekte ve her iki faaliyetinde işletme faaliyetleri ile ilgili
olduğunu ortaya koymaktadır (Kısakürek ve Demir, 2006, 202).
Standartta üç ana faaliyet konusu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır (TMS 7):
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, genellikle işletmenin ana
gelir getirici faaliyetleriyle ilgili olup, net kârın veya zararın belirlenmesinde yer
alan işlem ve olaylardan kaynaklanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit
akışları ile ilgili belli başlı kalemlere ilişkin bilgi, diğer bilgilerle birlikte değerlendirilerek, gelecekte oluşacak nakit akışlarına ilişkin tahminlerde kullanılabilir.
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının ayrı olarak gösterilmesi önem arz eder; çünkü gelecekte işletmeye gelir ve nakit akışı sağlaması
öngörülen kaynaklar için yapılan harcamaların düzeyi gösterilmiş olur. Yalnızca, finansal durum tablosunda varlık muhasebeleştirilmesi sonucunu doğuran harcamalar, yatırım faaliyeti olarak sınıflandırılmaya uygundur.
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları finans kuruluşları, işletmenin ortakları, işletmenin ilişkili taraflarınca sağlanan nakitleri ya da bunlara
ödemeleri gösterir. İşletmeler finansman ihtiyaçlarını finans kuruluşlarından sağladıkları gibi işletmenin ilişkili taraflarından da (ticari olmayan borç alacak ilişkisi) temin edebilmektedir. İşletmenin ilişkili taraflarından sağlanan, ticari olmayan
borç alacak ilişkisi de özü itibariyle bir finansman faaliyetidir ve bunlarda sağlanan nakit akışlarının bu bölümde gösterilmesi gerekmektedir.
İşletmeler faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, aşağıdaki yöntemlere göre
raporlanabilmektedir (TMS 7).
a) Brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana grupların belirtildiği Brüt (Dolaysız) yönteme göre veya
b) Net kâr/zararın, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş veya gelecek işlemlerle
ilgili nakit giriş veya çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman faaliyetleriyle ilgili nakit akışlarına ilişkin gelir veya
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gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği net (dolaylı) yönteme göre.
Yetkili kurul, Türkiye içinde standartta uygulama birliğinin sağlanması bakımından, nakit akış tablolarında işletme faaliyetlerine yönelik raporlamada,
brüt (dolaysız) yöntemin uygulanmasını önermiştir. Buna rağmen kullanıcılar
yine de yöntem seçiminde serbest bırakılmıştır.
Fakat standart, nakit akış tablosunda işletme faaliyetleri işlemlerinde ister
dolaysız isterse dolaylı yöntem kullanılmış olsun, yatırım ve finans faaliyetlerinde sadece dolaysız yöntemin kullanılmasını önermiştir.
3. LİTERATÜRDE DOLAYSIZ – DOLAYLI YÖNTEM TARTIŞMASI
Nakit akış tablolarının düzenlenmesinde kullanılan Brüt (Dolaysız) yöntem,
brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana grupların belirtildiği modeldir.
Net (Dolaylı) yöntem ise, Net kâr/zararın, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş veya
gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş veya çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman faaliyetleriyle ilgili nakit akışlarına ilişkin
gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği bir modeldir.
Literatür incelendiğinde her iki yöntemin çeşitli sebeplerle kullanımını
destekleyen birçok görüşün bulunduğu tespit edilmiştir. Fakat araştırmaların
çoğunluğunun, dolaysız yöntemin kullanımını destekleyen görüşler içerdiği
belirlenmiştir. Bu sebeple öncelikle, dolaysız yöntemin kullanımını destekleyen çalışmalardaki görüşler incelenmiştir.
Standart incelendiğinde nakit akış tablolarının düzenlenmesinde dolaysız
yöntemin önerilmesindeki en önemli dayanak olarak, gelecekteki nakit akışlarının tahmininde daha yararlı veriler sağlaması gösterilmektedir (TMS 7).
Bu veriler sayesinde işletme yöneticileri gelecekle ilgili daha doğru yönetim
kararları alabilmektedir.
Pek çok araştırmada, dolaysız yöntemin gelecekteki nakit akışlarının tahmininde dolaylı yöntemle karşılaştırıldığında daha kaliteli, detaylı ve faydalı
bilgiler sağladığı tespit edilmiştir. Yöntem özellikle satış, satılan malın maliyeti ve faaliyet giderlerine ilişkin nakit akımları, faiz, vergi ve diğer giderler
ile ilgili nakit akışlarının gelecekteki durumu hakkında daha açıklayıcı bilgiler
sağlayabilmektedir (Krishman and Largay, 2000; Cheng and Hollie, 2008;
Opurt and Zang, 2009; Habib, 2010; Bradbury, 2011; Bond, Bugeva and
Czernkowski, 2012; Farshadfar, and Monem, 2013). Broome (2004) ve CFA
Institute (2009) tarafından yapılan çalışmalarda, dolaysız yöntemin kolay uygulanabilir ve anlaşılabilir bir formata sahip olduğu tespit edilmiştir.
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Dolaysız ve dolaylı yöntemin karşılaştırıldığı en güncel çalışma, Hales and
Orpurt (2013) tarafından yapılmıştır. Karşılaştırma sonucunda dolaysız yöntemin kullanıcılara sağladığı yedi adet avantaj tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla
(1) kolay anlaşılabilir nakit akış bilgileri, (2) nakit akış verilerinin daha kolay
analizi, (3) detaylı ödeme gücü göstergeleri, (4) kabul gören ticari uygulamalara
paralel bir yapı, (5) kullanışlı finansal bilgiler, (6) gelecekteki nakit akışlarının
doğru tahmini ve (7) kâr analizlerinin daha detaylı yapılmasını sağlamaktır.
Nurnberg (1993) ve Krishman and Largay (2000) tarafından yapılan çalışmalarda, finansal kurumların kredi analiz işlemlerinde ve yatırımcıların karar alma
süreçlerinde detaylı bilgiler içermesinden dolayı, dolaysız yönteme göre hazırlanmış nakit akış tablolarını tercih ettikleri tespit edilmiştir. Finansal kurumların
ve yatırımcıların işletmelerin nakit hareketleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olma isteğiyle, dolaysız yöntemin kullanılmasının yaygınlaşması konusunda
güçlü bir lobi faaliyeti yürüttüğü de gözlemlenmiştir. Ayrıca bu güçlü lobiye
akademik camiayı da katmak mümkündür (Farshadfar, and Monem, 2013, 113).
Dolaysız yöntem ile ilgili yapılan en önemli eleştiri, yöntemin uygulanmasının maliyetli, zor ve karışık olmasıdır. Fakat Golub ve Huffman (1984)
tarafından yapılan araştırmada, dolaysız yöntemin dolaylı yönteme göre daha
maliyetli bir yöntem olduğuna dair bir bulguya rastlanamamıştır. Ayrıca daha
çok nakit akış verisi içeren ve ilk görüşte daha zor ve karmaşık görülen dolaysız yöntemle ilgili önyargının, yöntem kullanılmaya başladıktan sonra ortadan
kalktığı belirlenmiştir. Yöntemin sağladığı faydalar göz önünde bulundurulacak olursa, bu tarz önyargıların gereksiz olduğu belirtilmiştir.
Dolaysız yöntemle ilgili uygulamada ortaya çıkan en önemli sorun standart
formda Katma Değer Vergisi (KDV) etkisinin hesaba katılmamış olmasıdır. Tabloda Ticari Alacaklar KDV dahil olarak görünmesine rağmen, Satışlar KDV’siz
olarak hesaba katılmaktadır. Standart formda bu konu ile ilgili yapılacak küçük
bir düzenleme ile, yöntemin daha doğru sonuç vermesi sağlanabilecektir.
Dolaylı yöntemin avantajlarını öne çıkaran çalışmalar ise şu şekilde özetlenebilir. Krishman and Largay (2000) tarafından yapılan çalışmada, dolaylı yöntemin
avantajlarından, kolay hazırlanabilir ve anlaşılabilir yapısı ön plana çıkmaktadır.
Dolaysız yöntemin getirdiği avantajlar ve ilgili çevrelerdeki tüm olumlu
görüşlere rağmen, geçmişte yapılan birçok uygulama çalışmasında, dolaylı
yöntemin uygulanma oranının ortalama yüzde 90’larda olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmalarda yöntemin bu kadar yaygın kullanılmasının sebebi
olarak, kolay hazırlanabilme özelliği ön plana çıkmaktadır (Krishman and
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Largay, 2000; Clinch, Sidhu and Sin, 2002; Opurt and Zang, 2009). Rue ve
Kirk (1996) tarafından yapılan çalışmada, işletmelerin dolaylı yöntemi tercih
etmelerindeki en önemli sebebin, hassas nakit akış verilerini detaylı olarak
kamuoyu ile paylaşmak istememeleri olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’de Borsa İstanbul’da işlem gören 413 işletmenin yayınlanan 2012 yılı
finansal tabloları incelenmiş, işletmelerin yüzde 78’inin dolaylı yöntemi kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan literatür incelemesinde ülkemizde dolaylı yöntemin
yaygın kullanılmasının sebebinin araştırıldığı bir çalışma tespit edilememiştir.
4. DOLAYSIZ YÖNTEME GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOSU
UYGULAMASI
4.1. Örnek Uygulama
Çalışmada, standardın uygulama birliği sağlanabilmesi amacıyla önerdiği
dolaysız yönteme göre, nakit akış tablosunun nasıl hazırlanabileceği konusu
açıklamalarla bir uygulamada örneklendirilmiştir.
Uygulama çalışmasındaki veriler, KARKİM Sondaj Akışkanları Enerji
Mühendislik Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ nin tarafından yayınlanmış Bağımsız
Denetim Raporundan alınmıştır. Alınan veriler sadece örnek nakit akış tablosunun düzenlenmesinde kullanılmıştır.
Nakit akış tablosu, finansal durum tablosundan ve kapsamlı gelir tablosundan türetilen nakit esaslı bir tablodur.
Dolaysız yöntemde, brüt nakit giriş ve çıkış verileri aşağıdaki kaynaklardan sağlanabilir:
a) Finansal Durum, Kapsamlı Gelir, Satışlar, Satışların maliyeti tablolarındaki kalemlerden:
• Dönem içerisinde stoklar, faaliyetle ilgili ticari alacak ve borçlardaki
değişiklikler,
• Diğer nakit giriş ve çıkışı gerektirmeyen kalemler ve
• Nakit etkisi, yatırım veya finansman nakit akışlarıyla ilgili olan kalemlerin etkisi dikkate
alınarak düzeltilmesi ile.
b) İşletme muhasebe kayıtları.
Çalışmada standardın önerdiği dolaysız yöntem formatı kullanılarak oluşturulan, işletmenin cari dönemine ait detaylı nakit akış tablosu Tablo 1’de verilmiştir. Tabloyu oluşturan tüm verilerin nereden geldiğine dair açıklamalar
ilgili “NOT”larda detaylı bir şekilde verilmiştir. Tablonun düzenlenmesinde
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kullanılan verilerin tümü KARKİM A.Ş. tarafından yayınlanan bağımsız denetim raporundan türetilmiş Tablo 2’deki finansal durum tablosundan, Tablo
3’deki gelir tablosundan alınmıştır.
Finansal durum ve gelir tablosundaki nakit akış tablosu ile ilgili veriler,
“NOT” kısmında verilen açıklamalarla Tablo 1’deki nakit akış tablosu verileri
ile eşleştirilerek ilişkilendirilmiştir.
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Tablo 1: Detaylı Nakit Akış Tablosu (TL.) (Cari Dönem )
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Cari Dönem

Yurtiçi Satışlar

12.631.440.-

Yurtdışı Satışlar
Diğer Gelirler
Satışlardan İadeler
Satış İskontoları
Diğer İndirimler
Net Satışlar

2.069.941.60.600.0.(4.769).(2.734).14.754.478.-

NOT 2:
Ticari Alacaklar		
Cari Dönem
Önceki Dönem
Alıcılar			
3.498.209.-		
1.120.756.İliş. Taraf. Alac.
17.779.-		
21.694.Diğ. Alıc. Alac. 3.480.430.-		
1.099.062.Alacak Senetleri		
0.-				
Alacak Sen. Reesk. (-)
0.- 				
Tah. Etmemiş Finansman Gel. 0.- 				
Şüpheli Tic. Alacaklar
8.915.- 			
Şüpheli Tic. Alac. Karş. (-)
(8.915).- 		
TOPLAM			
3.498.209.-		

8.500.(41).4.793.0.0.1.134.008.-

Ticari Alacaklardaki Artışlar = 3.498.209 - 1.134.008
				
= 2.364.201.NOT 3:
		
			
Cari Dönem Önceki Dönem
Alınan Sipariş Avansları
4.780.5.414.Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar= 4.780 - 5.414
					
= - 634

EYLÜL - EKİM 2014

67

MALİ

ÇÖZÜM

NOT 4: Kapsamlı Gelir Tablosu
			
Cari Dönem
Diğer Faaliyet Gelirleri
291.624.Diğer Faal. Gelirlerinden Sağ. Nakit Girişleri

NOT 5: Kapsamlı Gelir Tablosu
			
Cari Dönem
Satışların Maliyeti		
8.524.062.NOT 6:
			
Cari Dönem		
Ticari Mallar		
2.711.649.-		
Diğer Stoklar
60.998.TOPLAM			
2.772.647.-		
Stoklardaki Azalışlar = 2.772.647 - 3.287.917
			
= - 515.270.-

Önceki Dönem
3.141.984.145.933.3.287.917.-

NOT 7:
			
Cari Dönem		
Önceki Dönem
Satıcılar			
1.069.103.-		
23.230.Diğer Ticari Borçlar		
168.489.6.214.TOPLAM			
1.237.592.-		
29.444.Ticari Borçlardaki Artışlar = 1.237.592 - 29.444
			
= 1.208.148.NOT 8: Hesaplanan Amortisman ve İtfa Giderleri
			
Cari Dönem
Maddi Duran Varlıklar
Binalar 			
30.727.Makine ve Teçhizat		
76.430.Taşıtlar			
49.727.Demirbaşlar		
19.884.TOPLAM			
176.768.-
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar 			
312.Yazılım		
3.160.TOPLAM				
3.472.Amortisman ve Nakit Çık. Gerektirmeyen Gid. = 176.768 + 3.472
						
= 180.240.NOT 9: Kapsamlı Gelir Tablosu
				
Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid.
Genel Yönetim Giderleri

Cari Dönem
2.339.547.1.394.319.-

NOT 10:
Finansal Gelirler			
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Reeskont Faiz Gelirleri		

Cari Dönem
235.826.156.884.-

NOT 11:
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Cari Dönem
Diğer Gider ve Zararlar		
244.742.Önceki Dönem Gid. Ve Zararlar
5.331.Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
3.942.TOPLAM				
254.015.Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar
NOT 12:
Finansal Giderler (-)		
Reeskont Faiz Giderleri		
Kambiyo Zararları			
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
TOPLAM				

Cari Dönem
48.733.43.361.5.227.97.321.-
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Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar
NOT 13:
Menkul Kıymet Satış Zararı (-)
Döviz Opsiyon Zararı		
VOP İşlem Zararı			
TOPLAM				

Cari Dönem
633.600.394.229.1.027.829.-

Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
NOT 14: Bilanço
				
Borç Karşılıkları			
Geçici Vergiler
NOT 15:
Finansal Gelirler
		
Faiz Gelirleri			
Reeskont Faiz Gelirleri		
TOPLAM				

Cari Dönem
- 663.025.-

Cari Dönem
1.092.718.2.283.485.3.376.203.-

Yatırım Faaliyetleri İle İlgili Faizlerden Sağlanan Nakit Girişleri
NOT 16: Bilanço
				
Maddi Duran Varlıklar		
Hesaplanan Amortisman
TOPLAM				

Cari Dönem
Önceki Dönem
2.624.729.516.710.176.768.- 		
2.801.497.516.710.-

Maddi Duran Varlık Alışları = 2.801.497 - 516.710
				
= 2.284.787.-
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NOT 17: Bilanço
				
Maddi Olmayan Duran Var.		
Hesaplanan İtfa		
TOPLAM			

Cari Dönem
13.651.3.471.17.122.-
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Önceki Dönem
6.931.		
6.931.-

Maddi Duran Varlık Alışları = 17.122 - 6.931
				
= 10.191.NOT 18: Bilanço
				
Yapılmakta Olan Yatırımlar		
Diğer Duran Varlık Artışları
NOT 19: Bilanço
				
Nominal ve Ödenmiş Sermaye

Cari Dönem
28.542.-

Cari Dönem
22.500.000.-

Önceki Dönem
7.500.000.-

Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit = 22.500.000 - 7.500.000
					
= 15.000.000.NOT 20: Bilanço
				
Finansal Borçlar			
(Banka Kredileri)
Kısa Vadeli Borç Ödemeleri
NOT 21:
				
Ödenen Temettüler			

Cari Dönem
Önceki Dönem
---------------230.000.-

Cari Dönem
1.416.529.-		

NOT 22:
15.000.000 TL.’lik sermaye artışı, 17.866.410 TL.’lik hisse senedi ihraç
primlerinden karşılandığından nakit çıkışı gerektirmemiştir.
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Tablo 2: Finansal Durum Tablosu (TL.)
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Tablo 3: Gelir Tablosu (TL.)

5. SONUÇ
İşletmeler sağlıklı yönetim kararları alabilmek ve gelecek planlarını yapabilmek için, doğru ve detaylı nakit akış verilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla düzenlenen nakit akış tabloları, “Brüt (Dolaysız)” ve “Net (Dolaylı)” olmak
üzere iki yöntemle hazırlanabilmektedir. Standart işletmeleri yöntem seçme konusunda serbest bırakmıştır. Fakat standartta verilen dipnotta, uygulama birliği
sağlanması bakımından “Brüt (Dolaysız)” yöntemin uygulanması önerilmiştir.
Standardın uygulamada dolaysız yöntemi önermesine rağmen, yöntem seçiminin serbest bırakılması, her iki yöntemin çeşitli sebeplerle kullanımını
destekleyen birçok görüşün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dolaysız yöntem daha detaylı ve faydalı nakit akış bilgileri içermesinden dolayı finans kuruluşları, yatırımcılar ve akademik çevrede tercih edilen bir yöntemdir.
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Dolaylı yöntem ise kolay hazırlanması, düşük maliyeti, anlaşılabilir olması
ve detaylı nakit akış verileri içermemesi sebebiyle, işletme yöneticileri ve çalışanları tarafından yaygın olarak tercih edilen yöntemdir.
Standart koyucular tarafından yöntem seçiminin serbest bırakmasının sebebi, çoğunlukla dolaylı yöntemi kullanan işletmelerin, dolaysız yöntem ile
ilgili önyargılarını zamanla değiştirerek, gönüllü olarak yöntem değişikliğine
gideceği varsayımı ve beklentisidir.
Çalışmada ilgili literatür ışığında, nakit akış tablosu düzenlemede dolaysız
yöntemin işletmeye sağlayacağı avantajlar dolaylı yöntem ile karşılaştırmalı
olarak verilmiştir. Yapılan uygulamada, dolaysız yöntemle ilgili uygulayıcıların “dolaysız yöntem karmaşık ve maliyetli bir yöntemdir” algısının değiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, standart şartlarına uygun, detaylı bir nakit
akış tablosu uygulaması yapılmıştır. Tablo kalemlerindeki verilerin nasıl elde
edildiği detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Uygulama çalışması, dolaysız yöntem ile hazırlanan nakit akış tablolarının
varsayılanın aksine anlaşılır ve sade bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca tablo verilerinin birçoğunun mevcut finansal durum ve gelir tablolarından karşılandığı düşünülürse, veri elde etme maliyetlerin de de ekstra bir
farklılık olmadığı görülmektedir.
Çalışma sonucunda, nakit akış tablosu düzenlemede yaşanan dolaysız-dolaylı yöntem tartışmasında, dolaysız yöntem lehine bir farkındalık yaratılmıştır.
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VERGİLERİN KANUNİLİĞİ İLKESİ AÇISINDAN ÇEVRE
TEMİZLİK VERGİSİNDE BELEDİYE MECLİSLERİNİN YETKİSİ
THE POWER OF COUNCIL OF MUNICIPALITY IN ENVIRONMENT
TAX UNDER THE LEGALITY PRINCIPLE ON TAXATION
Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN9*
ÖZ
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre temel vergileme ilkelerinden biri “vergilendirmede kanunilik” ilkesidir. Bu ilke uyarınca vergilerin konulması, kaldırılması ve değiştirilmesi ancak yasama organı tarafından
gerçekleştirilir. Bunun istisnai hali ise Bakanlar Kuruluna verilen yetkidir.
Anayasa 73/4 hükmü uyarınca muafiyet, istisna, indirim ve oranlar konusunda
Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. Bakanlar Kuruluna bu yetki kanunla ve
ancak belirli sınırlamalar içerisinde sağlanabilir. Bu yetki ihtiyari olup, yasama organının inisiyatifindedir. Bakanlar Kurulu dışında ve belirlenen konular
haricinde hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiye yetki devri söz konusu olamaz.
Ancak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında ise Bakanlar Kurulu dışında yetki devri yapıldığı anlaşılan başka bir aktör dikkat çekmektedir.
Bu aktör belediye meclisleridir. Bu çalışmada belediye meclislerine verilen
bu yetkinin kanunilik ilkesi karşısındaki durumu analiz edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Vergilendirmede kanunilik ilkesi, belediye meclisi,
çevre temizlik vergisi.
ABSTRACT
One of the basic taxation principles is legality principle on taxation according to 1982 Constitution of Republic of Turkey. Taxes shall be enacted,
amended and repaled by the law under this principle. In particularly, council
of miniters can be entitled to make amendments in specific areas. No authority
for taxation in Turkey, except council of ministers according to constitution
. On the other hand, according to The Law of Municipality Revenues, there
is an remarkable actor on taxation with council of miniters for environmental
tax: council of municipality. In this study, authorization of council of municipality is analyzed under the legality principle on taxation.
*9 Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Maliye Bölümü.
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.09.2014

EYLÜL - EKİM 2014

77

MALİ

ÇÖZÜM

Keywords: legality principle on taxation, council of municipality, environmental tax.
I. GİRİŞ
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve kamu giderlerinin karşılanması amacıyla zorla ve karşılıksız alınan verginin tahsili sırasında hukukun evrensel ilkeleri ve anayasalarda da yerini alan vergileme ilkelerine sıkı sıkıya
uyulması etkin ve adil bir vergileme açısından esastır. Söz konusu vergileme
ilkelerine ilişkin listenin üst sıralarında da kanunilik ilkesi bulunmaktadır.
Maliye tarihinde kanunilik ilkesinin hikâyesi oldukça eskidir. Demokrasinin gelişimi ile vergilendirme sürecinde yaşananlar paralel bir seyir izler.
“Vergiler kanunla konulur, vergiler kanunla kaldırılır, vergiler kanunla değiştirilir” şeklindeki son noktaya ulaşılana kadar nice savaşlar verilmiş, bu uğurda hayatlar kaybedilmiş, krallar tahtından olmuş, ülkeler bağımsızlığını ilan
etmiştir. O nedenle kanunilik ilkesi vergi hukukunda ayrı bir öneme sahiptir.
Kanunilik ilkesinin özünde yer alan ve vergi konulacağı ya da kaldırılacağı
zaman yasama organından geçmesinin hedeflenmesindeki amaç demokrasinin de tam işlemesi ile doğru orantılıdır. Halkın seçtiği kişilerin tasarlayacağı
veya koymayı planladığı/koymak istediği vergiler halkın beklenti ve görüşlerine uygun olacaktır varsayımı, kanunilik ilkesinin özüdür. Dolayısıyla yasama organı dışında vergilendirme ile ilgili hususlarda başka bir karar merci
olmamalıdır. Aksi durumda keyfilik söz konusu olabilecektir.
Kanunilik ilkesi esasen bu şekilde özetlenebilirse de bu durumun istisnaları da çeşitli anayasal sistemlerde olduğu gibi 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nda da yerini almıştır. Vergi ödevini düzenleyen 73. maddede yasama organının vergilendirme konusunda asli organ olacağı belirtilmiş ancak
muafiyet, istisna, indirim ve oranlar konusunda, kanunlarda belirtilen sınırlar
içinde kalmak şartıyla, Bakanlar Kurulu’na da yetki verilebileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla sadece bahsedilen hususlarda, ancak
Bakanlar Kurulu’na yetki devri olabilir. Başka bir merci, organ ya da kişi ve
kuruma yetki devri söz konusu olamayacaktır.
Öte yandan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında yapılan
düzenlemelerde belediye meclislerine de vergiler konusunda yetkiler verildiği dikkat çekmektedir. Bunlardan biri de mükerrer 44. maddede düzenlenen Çevre Temizlik Vergisi’dir. Bu çalışmada kanunilik ilkesi çerçevesinde
Çevre Temizlik Vergisi kapsamında Belediye Meclislerine verilen yetkilerin
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hukuksal değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacak ve olası problemler üzerinde durulacaktır.
II. KANUNİLİK İLKESİ VE VERGİLENDİRME YETKİSİNİN
DEVRİNİN SINIRLARI
A. Genel Anlamda Kanunilik İlkesi
Kamu hukukunda taraflardan biri devlettir, idaredir. İdare kanunilik ilkesi
ile sıkı sıkıya temas halindedir. Zira kanunilik ilkesi ile birlikte kanun birey için
yapılır ve kendisinden daha güçlü konumda olan devlet karşısında bireysel hak
ve özgürlükleri açısından güvence altına alınmak durumundadır (Ateşli, 2013,
229). Kanunilik ilkesi, yönetilenlerin anayasalarda üstün bir kavram olarak yer
alan bireysel hak ve özgürlüklerinin korunmasında özel önem taşıyan, güvence
ve istikrar isteyen konulara ilişkin olarak hukuk devleti ilkesinin gereklerinden
hareket edilerek kamu hukukunun ve anayasa hukukunun biçimlendirdiği pekiştirici niteliğe sahip temel bir ilkedir (Güneş, 2012, 12). Vergilendirme yetkisini
kullanırken de idare vergilerin kanuniliği ilkesi ile bu bağlamda bağlıdır. Dolayısıyla kamu hukuku içinde anayasa hukuku ve vergi hukukunun birlikte gelişmelerinde kanunilik ilkesinin payı büyüktür (Kumrulu, 1979, 148).
Demokratik yönetimlerde “kuvvetler ayrılığı” ya da “kuvvetler dengesi”
adı verilen yapı çerçevesinde vergilendirme yetkisine “yasama” organı sahiptir. Bu nedenle vergi hukuku diğer hukuk dallarına göre kanunla düzenleme
yapmanın zorunluluğu ve gerekliliği sebebiyle uzun ve ayrıntılı kurallardan
oluşan, kesin hükümlerin belirlendiği kazuistik ve kapsamlı bir hukuk dalı
kabul edilir. Kanunilik ilkesi sonucu vergi kanunu çıkarılmadan evvel bir vergiden bahsetmek mümkün olmayacak ve devlet ile bireyler arasında vergi ilişkisi doğmayacaktır. Dolayısıyla verginin bütün asli unsurlarıyla uygulamaya
konulabilecek şekilde kanunla belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu asli
unsurlar konusunda eksiklikler bulunması ve bu eksikliklerin idare ya da yargı
organları tarafından doldurulmasının kabul edilmesi halinde, yasama organınca düzenleme yapılmadığı halde, idare veya yargı organları tarafından vergi
konulması kabul edilecektir ki, bunun hukuk devleti ilkesi ve kanunilik ilkesi
ile açıklanabilmesi mümkün değildir (Tekbaş, 2010, 173-175). Dolayısıyla
kamu makamlarını bağlayıcı sınır, sadece verginin konusunun, matrahının,
yükümlüsünün, oranının, vergiyi doğuran olayın, ödenme zamanının kanunla
saptanmasını içermekle kalmamakta, bunların ötesinde, kanunla saptanan bu
öğelere göre verginin tarh ve tahsilinin kanuna uygun olarak yapılmasını, yüEYLÜL - EKİM 2014

79

MALİ

ÇÖZÜM

rütülmesini de bir direktif olarak koymaktadır (Kumrulu, 1979, 149). Kanun
bu öğelerden hiçbirini idarenin takdirine bırakamaz (Kaneti, 1987, 34).
Vergilerin kanuniliği ilkesi gereği, vergi alınacak şey (verginin konusu,
verginin istisnaları), vergiyi doğuran olay, verginin borçlusu (verginin mükellefi, verginin sorumlusu, vergiden muafiyet), vergi alacağının saptanmasının
ölçütleri (vergi matrahı, vergi oranı, vergiden indirimler), verginin ödenmesi
(ödeme süresi ve ödeme şekli) (Eroğlu, 2013, 159), vergilerin tarh, tahakkuk
ve tahsil usullerinin, yaptırımların ve zamanaşımı (Kaneti, 1987, 34) gibi verginin temel unsurları kanunla düzenlenmek durumundadır.
B. Yetki Devri: Bakanlar Kurulu
73.maddede yer alan 3. fıkranın, yani “vergilerin kanunla konulacağı, değiştirileceği ve kaldırılacağı” konusunun geniş ve dar yorumdan hangisi kullanılarak incelenmesi gerektiği de tartışma konusu olmuştur.
Geniş kapsamlı yoruma göre, verginin konusu, başka bir deyişle ne üzerinden vergi alınacağı, vergi matrahı, uygulanacak oran, bağışıklık halleri
ve verginin alınma biçimi vergilendirmenin önemli bölümlerini oluşturması
nedeniyle; verginin sadece konusunu kanunla belirlemek ve öteki bölümlere
ilişkin düzenlemeyi yürütmeye bırakmak Anayasa’ya uygun düşmeyecektir.
Bu aşamada belirtmek gerekir ki geniş kapsamlı yorum açısından Anayasa
73/4 kapsamında Bakanlar Kurulu’na verilen yetki de tartışmaya açıktır. Dar
kapsamlı yoruma göre ise, vergi önlemleri, devletin ekonomi politikasının
mali araçlarından en önemlisidir. Çağdaş hükümetler, değişen ekonomik koşulların vergiye bağlı gereklerini Anayasa’ya uygun biçimde hızla ve etkinlikle yerine getirmek durumundadırlar. Ayrıca konusu kanunla belirlenen bir
vergilendirme yetkisinin yerel özelliklere ve gereksinmelere göre miktarının
ve öteki ayrıntılarının yerel yönetim organlarınca düzenlenmesi vergilendirmenin etkinliğini artıracak, dolayısıyla “verginin mali güce göre ödenmesi”
ilkesinin uygulanmasında kolaylık sağlanacaktır. Anlaşılacağı üzere geniş
yorum yapıldığında yürütme organına hiçbir yetki devri söz konusu olamayacaktır. Anayasa’nın 73/4 fıkrasına bakıldığında ise dar yorumun benimsenmesi gerektiği hususunda bir yönlendirme vardır (Kaneti, 1987, 35). Söz konusu
fıkraya göre “Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği
yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna
verilebilir”. İdari makamlar yetkisiz kılındığından, Bakanlar Kurulunun yet80
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kili olması bu durumda istisnai nitelik taşımaktadır (Gerçek, 2006, 97).
Anayasa 73/4 ile verilen bu yetki 933 sayılı “Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun”un Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine
1971 yılında Anayasa değişikliği ile girmiş ve gerekçe olarak da “ekonomiye
çabuk ve etkili müdahale etme zorunluluğu ve vergi yükünün muaflığı ve istisnalarının zamanla artan oranda düşmesini engellemek” olduğu ifade edilmiştir (Öz, 2004, 134). 73/4 kapsamındaki düzenleme ile Bakanlar Kurulunun
da vergi oranlarında ve vergi harcamaları konusunda yaptırımının olduğuna
vurgu yapmaktadır. Bu yetkinin verilmesi, belirlenen düzenleme alanı itibariyle vergilendirme yetkisinin mutlak olarak devri anlamına da gelmemektedir. Zira yasama organı Bakanlar Kuruluna yetki vermeyebilme tercihini
de kullanabilir (Gerçek, 2005, 107). Anayasanın bu hükmünden çıkan temel
sonuçları şu şekilde sıralamak olanaklıdır (Kaplan, 2013, 153):
- Kanunla verilmiş bir yetki olmalıdır.
- Yetki sadece Bakanlar Kuruluna verilebilecektir.
- Yetki sadece belirli kısımlara ilişkin değişiklik yapma yetkisi olarak verilebilecektir. Bu bakımdan vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri
koyma ve kaldırma yetkisinin devri söz konusu değildir.
- Değişiklik yapılabilecek hususlar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin indirim, istisna, muafiyet ve oranlarıyla sınırlı tutulmak durumundadır.
- Değişiklik yapabilme yetkisinin alt ve üst sınırları kanunda belirtilmiş olmalıdır.
Anayasa Mahkemesi 16.01.2003 tarihli ve E:2001/36 K:2003/3 sayılı kararında (www.anayasa.gov.tr) vergilendirmede kanunilik ilkesini tartışırken
kanunda, Anayasada belirtilen hususlar dışında ve belirlenen sınırları aşacak
nitelikte Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesini, keyfi bir uygulamaya neden
olabileceğinden hukuk güvenliği ilkesi ile de bağdaşmayacağını söz konusu
kararında ayrıca vurgulamıştır.
Yürütme organı keyfilik doğurabilecek derecede takdir yetkisini kullanarak
tarhiyat yaptığında yasama organının alanındaki yetkisini kullanmakta yani yetki
tecavüzü yapmaktadır. Nitekim vergi kanunlarında Bakanlar Kuruluna ve Maliye Bakanlığı’na verilen “usul ve esasları belirleme” yetkisinin sıklıkla verilmesi
ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bazen bu usul ve esasların çerçevesi net çizilemediğinden vergilemenin esaslarına girilmiştir (Gerçek, 2005; Kaplan, 2013).
Dolayısıyla vergilendirme alanında yasama ve yürütme organları arasında vergileme hususları ile ilgili düzenlemelerin sınırları net ölçüde çizilememekte, sağlıklı
ve tam ölçüte ulaşılamamaktadır (Öz, 2004, 135).
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Doktrindeki açıklamalar ve anayasal düzenlemeler karşısında, vergilendirme hususunda Bakanlar Kurulu dışında başka bir organa yetki verilemeyeceğine göre belediye meclislerine verilen yetkinin analiz edilmesi gerekli ve
faydalı olacaktır.
III. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDE VERGİLENDİRME
YETKİSİ: BELEDİYE MECLİSLERİ
A. Genel Olarak Çevre Temizlik Vergisi
Çevre temizlik vergisi 17354 sayılı ve 29.05.1981 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44.
maddesinde düzenlenmiştir. 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre
temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan
binalar çevre temizlik vergisine tabi tutulmaktadır.
Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler
tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları
ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk
hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile
bunların müştemilatı bu vergiye tâbi değildir.
Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar. 28867 sayılı (mükerrer) ve 30/12/2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan 43 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği uyarınca
konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 24 kuruş, diğer yerlerde 19 kuruş olarak
hesaplanır.
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre
temizlik vergisi tarifesi yanda yer almaktadır.
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Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup
2.300
1.800
1.500
1.200
1.000
2. Grup
1.500
1.100
890
700
600
3. Grup
1.000
770
600
480
380
4. Grup
480
380
290
230
180
5. Grup
290
230
160
150
120
6. Grup
150
120
80
70
50
7. Grup
50
40
29
24
19
Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını
belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin
çevre temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır.
Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu
suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil
edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan
büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi
ise 17523 sayılı ve 23.11.1981 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2560 sayılı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.
İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın
Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi,
bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle
topluca ilan edilir. İşyeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.
Su ve kanalizasyon idareleri büyükşehir dâhilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini
tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili
belediyeye bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme
zammının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve
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işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesinin hesabına tahsilatı
takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen
çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyükşehir belediyelerine aktarılır.
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre,
büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre
büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi
aşağıda yer almaktadır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup
2.875
2.250
1.875
1.500
1.250
2. Grup
1.875
1.375
1.112
875
750
3. Grup
1250
962
750
600
475
4. Grup
600
475
362
287
225
5. Grup
362
287
200
187
150
6. Grup
187
150
100
87
62
7. Grup
62
50
36
30
23
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında,
“Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları
yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer
almaktadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak 26035 sayılı ve 26 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için
belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak
üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az
olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu
5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 kuruş olarak
hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik
vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
84

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup
1.150
900
750
600
500
2. Grup
750
550
445
350
300
3. Grup
500
385
300
240
190
4. Grup
240
190
145
115
90
5. Grup
145
115
80
75
60
6. Grup
75
60
40
35
25
7. Grup
25
20
14
12
9
Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde
ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı
tatbik edilerek tahsil edilir. Düzenleme kapsamında yer alan tutarlar, her yıl
yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.
Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini
tespit etmeye yetkilidir.
B. Belediye Meclislerine Verilen Yetki
1. Belediye Meclislerinin Yapısı
13.07.2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 17 ve müteakip maddeleri uyarınca belediye meclisleri,
belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre
seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclislerinin görev ve yetkileri de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan
toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.
Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere
önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat
usullerle belde halkına duyurulur. Meclis toplantıları açıktır.
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Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis
başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
Büyükşehir belediye meclisleri ise 25531 sayılı ve 23.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na tabidir
ve söz konusu Kanuna göre büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur (m.12).
Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup,
büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.
Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine
rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş
gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir (m.13).
18.01.1984 tarihli ve 18285 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2972 sayılı
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre belediye meclislerinde her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır:
Nüfusu 10 000’e kadar olan beldelerde
9
Nüfusu 10 001’den 20 000’e kadar olan beldelerde
11
Nüfusu 20 001’den 50 000’e kadar olan beldelerde
15
Nüfusu 50 001’den 100 000’e kadar olan beldelerde
25
Nüfusu 100 001’den 250 000’e kadar olan beldelerde
31
Nüfusu 250 001’den 500 000’e kadar olan beldelerde
37
Nüfusu 500 001’den 1 000 000’a kadar olan beldelerde
45
Nüfusu 1 000 000’dan fazla olan beldelerde
55
Büyük şehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim
çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri
alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder (2972/m.6).
2972 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre ise 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla,
yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel
meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.
Kanuni düzenlemelere bakıldığında belediye meclislerinde görev alan
üyelerin siyasi partilerin aldığı oylara göre bir dağılım yapıldığı görülmekte
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ve nüfusa göre meclis sayısı tespit edilmektedir. Ancak bu yapılanmanın ne
derece kamuoyunu temsil ettiği tartışmalıdır.
Bu bağlamda ortaya çıkan araştırmalar belediye meclislerinde genellikle
belli toplumsal kategorilerin egemen olduğunu göstermektedir. Belediye meclislerinin yapısının mesleksel temsile yakın olduğu, meclis üyeleri kendi işlerini sürdürdükleri için bir süre sonra güç ve çıkar ilişkilerinin ön plana çıktığı,
meclis üyelerinin halktan koptuğu ve rant dağıtan biçimsel karar organları
haline geldiği, meclislerin kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda kolayca karar
verdikleri ileri sürülmüştür. Böyle olunca belediye meclisleri halka en yakın
olmakla beraber onlarla bütünleşememiştir (Çitçi, 1989).
Nitekim yakın bir zamanda, 2008 yılında Erzincan ili kapsamında yapılan bir
çalışmada (Bulut ve Tanıyıcı, 2008) da seçimlerin yapılmasının temsili işlevsel
hale getirmediği, zira halkın seçtikleri kişiler aracılığı ile belediye yönetimlerini
etkileyemedikleri, işlerin odak noktasında belediye başkanının bulunduğu ifade
edilmiş; halkın belediye meclis toplantılarına karşı ilgisinin düşük olduğu belirtilerek merkez-yerel ilişkilerinde daha çok yasal hükümlerin ön plana çıktığı ve
merkez ne istiyorsa onun yapıldığı yönünde sonuca ulaşılmıştır.
Görüldüğü üzere belediye meclis yapılarında arzulanan temsil yeteneği yeterli düzeyde değildir. Bu bağlamda alınan kararlar da sağlıklı olmayacaktır. Üstelik vergi gibi önemli ve hassas konularda bu dengesizlik kendini daha da fazla
göstermeye meyillidir. Siyasi ve ideolojik yaklaşımlar da dikkate alındığında
durum daha da vahim olabilir. Demek ki yerel birimler olan belediye meclislerine verilen çevre temizlik vergisinin miktarının belirlenmesi hususundaki yetki
bu açıdan da amacına hizmet etmemektedir. Bu sonuç dahi Bakanlar Kurulu
tarafından çevre temizlik vergisi miktarının belirlenmesi hususunda daha net ve
sağlıklı kriterler tespit edilmesi gerektiğini göstermektedir.
2. Yetki-1: Su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi
haricinden karşılayan konutların ödeyeceği çevre temizlik vergisi
miktarının belirlenmesi
2464 sayılı Kanun’un mükerrer 44. maddesinde belediye meclislerine
verilen yetkinin ilki su ihtiyacını belediyeye ait tesis edilmiş su şebekesinin
dışından karşılayan konutların ödeyeceği çevre temizlik vergisi miktarının
belirlenmesi hususundadır. Verilen yetki çerçevesinde belediye meclisleri şebekeden yararlanmayan konutları 7.grup içinde hangi dereceye tabi olacaklarını belirleyebilecekler, diğer deyişle bu konumdaki kişiler için 19 TL’den 50
TL’na kadar geniş bir ölçekte vergilendirme yapabileceklerdir.
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Söz konusu durumda aynı konumdaki iki konuttan birinin bulunduğu belediyede 50 TL çevre temizlik vergisi kararı çıkarken, diğer konutun bulunduğu
belediye de ise 19 TL olarak tespit yapıldığında aradaki eşitsizlik nasıl giderilecektir? Şebeke suyundan yararlanmayan mükellefler belediyelerden farklı
hizmetler mi almaktadır? Ayrıca belediye sayısı dikkate alındığında onlarca
farklı vergileme miktarı belirlenmiş olunacaktır.
Uygulamaya bakıldığında bu görüşü destekleyen örnekler de bulmak mümkündür. Bir belediye meclisi kararı ile (akhisar.bel.tr) şebeke suyundan yararlanmayanlar için herhangi bir belirleme yapılmamışken, başka bir belediye meclis
kararında (develi.bel.tr) “…ihtiyacını su şebekesi haricinde kullanan veya şebekesi bulunmayan konutlar ile işyerleri diğer şekillerde kullanılan binalara ait
çevre temizlik vergisinin binaların grupları itibariyle belediye meclisince en son
intibak ettirildikleri derecelere ait tarifedeki tutarlar üzerinden alınmaktadır”
şeklindeki düzenleme ile 19 TL-50 TL arasında tespit edilecek şekilde en son
intibak ettirildikleri dereceler dikkate alınmıştır. Başka bir belediye meclis kararında (cigli.bel.tr) yine farklı dereceler tespit edilirken, bir başka belediye meclisi kararında (manavgat.bel.tr) ise bu gruplar için bir belirleme yapılmamıştır.
Dolayısıyla belediye meclislerine verilen bu yetki amacına hizmet etmemekte,
kanunilik ilkesine uymamaktadır. Kaldı ki “şebeke suyundan yararlanmayan”
grup tespit edilirken hangi kriterlere göre vergi tahsilatı yapılacağı da belli değildir. Bu hususta belediye meclislerine oldukça geniş bir inisiyatif bırakılmıştır.
Atıklar nasıl dikkate alınacak, kullanım suyu miktarları mı belirlenecek
başka hususlar mı dikkate alınacaktır, bunlar net belirlenmemiştir.
Ülkemizde kanunlar üzerindeki anayasal denetim ancak Anayasa Mahkemesinde iptal ya da itiraz davalarıyla mümkün olduğundan, Anayasaya açıkça
aykırı olmasına rağmen çevre temizlik vergisinde olduğu gibi Anayasal denetime tabi tutulamayan kanuni düzenlemeler mevcuttur. Diğer yandan bir
hususu daha belirtmek gerekir ki Belediye Gelirleri Kanunu, Milli Güvenlik
Konseyi döneminde çıkartılan Kanunlar arasında yer aldığından. Anayasanın
geçici 15.maddesi gereği anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesinde ileri
sürülemeyecektir. Ancak Çevre Temizlik Vergisine yönelik düzenleme kanunlaşma tarihi itibariyle bu düzenlemenin dışında kalmaktadır (Doğrusöz,
2000, 142). Bu bağlamda somut norm denetimi kapsamında söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülebilir.
Konuyu aydınlatması açısından Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarına
bakmak da yerinde olacaktır. Anayasa Mahkemesi bir kararında (31.03.1987
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tarihli ve E.1986/20, K.1987/9) yeraltı sularını kullanma ve sanayi suyu olarak
kullananlardan belediye meclislerinin düzenleyecekleri tarifeye göre alınan
ücreti, karşılığa dayanmaması ve miktarının tek taraflı irade ile kamu gücüne
dayanılarak belirlemesi nedeniyle “vergi benzeri mali yükümlülük” niteliğinde görmüş ve belediye meclislerince belirlenmesini Anayasa’ 73/3 ve 73/4’e
aykırı bulmuştur (Karakoç, 1996, 333).
Anayasa mahkemesi mülga 5237 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile ilgili reklam vergisi hususunda belediye meclislerine verilen yetkileri tartıştığı başka
bir kararında (E.1969/23, K.1696/41; E.1970/29, K.1970/48) ise, “…belediye
meclislerince düzenlenecek esas ve tarifelere göre alınacağının açıklanması ile
yetinilmiştir. Bu mali yüküm kavramıyla bağdaşmayacak sınırsız bir yetkidir”
şeklinde karar vererek verilen yetkinin kanunilik ilkesine aykırı olduğunu ifade
etmiş söz konusu düzenlemeyi o tarih itibariyle iptal etmiştir (Öz, 2004, 171).
Belediye meclislerine yetki verilmesi 81 vilayet sınırlarında yer alan 2005
adet belediye (https://www.e-icisleri.gov.tr) meclislerinde farklı kararlar ve
neticede farklı vergi tutarları ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Nitekim
benzer tereddütler 2007 yılında oluşturulan Anayasa Taslağında yerel yönetimlere yerel vergiler konusunda yetki verilmesi hususunda da bilim çevrelerince dile getirilmiştir (Yenisey, Güneş ve Şirin, 2012, 322). Hatta ondan
daha önceki çalışmalarda da bu konudaki olası durumlar ve çekinceler dile
getirilmiştir (Doğrusöz, 2000, 142).
3. Yetki-2: Sosyal ve ekonomik farklılıklar ve büyüklüklere göre çevre
temizlik vergisi miktarlarının tespit edilmesi
2464 sayılı Kanun’un mükerrer 44. maddesi çerçevesinde belediye meclislerine verilen bir diğer yetki ise sosyal ve ekonomik farklılıklar ile büyüklüklere göre çevre temizlik vergisi miktarlarının tespit yapabilme yetkisidir. Söz
konusu düzenlemeye göre belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal
ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi
dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir.
Bu noktada da geniş ve sınırsız bir yetki verildiği görülmektedir. Sosyal
ve ekonomik farklılıklara göre vergileme yapılabilmesine olanak sağlanması
avantajlı ve yerinde görülebilirse de burada asıl sorun “sosyal” ve “ekonomik” farklılıkların tespiti hususudur. Bu soyut ifadelerin somutlaştırılmasında
geniş bir takdir hakkı bırakılması kanunilik ilkesini zedelediği gibi eşitlik ilkesine de zarar verebilecektir.
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Örneğin bir belediye meclisi kararında (cigli.bel.tr) aynı mahallede bulunan iki konuttan 220. sokakta olan konutlar 4. derecede çevre temizlik vergisine tabi tutulurken, 420. sokakta olan konutlar 3. dereceden çevre temizlik
vergisine tabi tutulmuştur. Burada haklı gerekçeler olsa bile neye göre, hangi
kriterler temel alınarak belirlendiği net değildir. Başka bir belediye meclisi
kararında (manavgat.bel.tr) “mücavir alanlar içindeki konutlar” ayrım gözetilmeksizin 7. grup 2.dereceden çevre temizlik vergisine tabi tutulmuştur. Başka bir belediye meclisi kararında (akhisar.bel.tr) ise m2 büyüklüklerine göre
konutlar ayrıma tabi tutularak 7. grup içinde 1, 2, 3 ve 4. derecede ayrı ayrı
vergiye tabi tutulmuşlardır. Metrekaresi büyüdükçe konuttan daha fazla çevre
temizlik vergisi tahsil edilme yoluna gidilmiştir.
Nitekim bir belediye meclisi toplantısındaki (torbali.bel.tr) tartışmalar esnasında “Hüseyin Abi’nin oteli, su abonesi değil, kendi suyunu kendisi temin
ediyorsa hiçbir şekilde mükellef olmuyor. Ne yapacağız ona biz tebligat yapacağız Her ay tahakkuk yapacağız, biz tebligat göndereceğiz, direk Belediyeye emlak vergisi öder gibi ya da Çevre temizlik vergisi öder gibi ödemesini
sağlayacak. … İşte konutlar demişiz bir ayırmışız, işyerleri demişiz hepsi bir.
Ama takdir edersiniz ki bir sıradan bakkal ile şuradaki ya da tekel büfesi ile
bir Kipa’nın ya da işte Diasa’nın çıkardığı çöp aynı değil. Bunları ayırmamız gerekiyordu. Zaten Çevre Temizlik Vergisi Kanunun da çeşitli
kategoriler var, 6 mı, 7 mi ne” şeklindeki konuşma metinlerinden belediye
meclislerince kararlar alınırken de etkin bir kriter belirleme sıkıntısı olduğu
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda belediye meclislerine verilen yetkinin bir kez
daha ne derece geniş ve kanunilik ilkesine aykırı olduğu net olarak görülebilmektedir. Ayrıca vergi tarifesinin belediye meclisince belirlenecek derecesi
üzerinden hesaplanması hususu Anayasa 73/4’e aykırılık taşımaktadır. Çünkü
Bakanlar Kurulu haricinde hiçbir organ tarifelerde düzenleme yetkisi kullanması mümkün değildir (Öz, 2004, 135).
Anlaşıldığı üzere belediye meclislerindeki toplantılarda kriterler farklıdır
ve inisiyatife bırakılmıştır. Kimisi sosyal konumlara, kimi ekonomik değerlere, kimi de metrekare büyüklüklerine göre çevre temizlik vergisi miktar tespiti yoluna gitmiştir. Burada belediye meclislerinin kusurlu olduğu gibi bir
sonuca gitmek mümkün değildir. Buradaki esas belirtmeye çalışılan problem
belediye meclislerine verin yetkinin kanunilik ilkesine aykırı olduğu ayrıca da
oldukça belirsiz olduğundan eşitlik ilkesine de zarar verdiğidir.
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IV. SONUÇ
1982 Anayasasına göre temel vergileme ilkelerinden biri “vergilendirmede
kanunilik” ilkesidir. Bu ilke uyarınca vergilerin konulması, kaldırılması ve
değiştirilmesi ancak yasama organı tarafından gerçekleştirilir. Böylece temsilsiz vergileme olmaz (no taxation without representation) ilkesi hayata geçirilmiş olunur. Demokratik yönetim biçimine uygun olarak seçilenler, kendilerini
seçenlere uygun bir vergileme yaparlar. Temel anlayış budur.
Bunun istisnai hali ise Bakanlar Kuruluna verilen yetkidir. Anayasa 73/4
hükmü uyarınca muafiyet, istisna, indirim ve oranlar konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. Bakanlar Kuruluna bu yetki kanunla ve ancak belirli
sınırlamalar içerisinde sağlanabilir. Bu yetki ihtiyari olup, yasama organının
inisiyatifindedir. Bakanlar Kurulu dışında ve belirlenen konular haricinde hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiye yetki devri söz konusu olamaz.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında ise Bakanlar Kurulu
dışında yetki devri yapıldığı anlaşılan başka bir aktör dikkat çekmektedir. Bu
aktör belediye meclisleridir. Pek çok harç vb. mali yükümlülüklerin belirlenmesi hususunda yetki verilmekle birlikte, söz konusu Kanun’un mükerrer 44.
maddesi uyarınca çevre temizlik vergisi ile ilgili düzenlemelerde de Belediye
Meclislerinin aktif rol aldığı anlaşılmaktadır.
İlgili düzenlemeler uyarınca Belediye Meclisleri, su ihtiyacını belediyeye
ait tesis edilmiş su şebekesinin dışından karşılayan konutların ödeyeceği çevre
temizlik vergisinin belirlenmesi ve bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik
farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye göre
çevre temizlik vergisi ödeyeceklerini tespit etmeye yetkili kılınmışlardır.
Çalışmadaki örnek kararlardan da anlaşılacağı üzere bu yetki kanunilik
ilkesine aykırıdır. Anayasa’nın 73/4 hükmü uyarınca vergilemeye ilişkin hususlarda sadece Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. Başka bir organa yetki
verilmesi söz konusu değildir.
Diğer yandan belediye meclislerine mükelleflerin ödeyeceği vergileri tespit etmeye yönelik yetki verilmekle beraber bu yetkinin hangi kriterlere göre
belirleneceği de belirlenmemiştir. Çok geniş bir yetki alanı verilmesi sebebiyle de hem aynı belediye içinde farklı uygulamalar yaratılmış, hem de farklı belediyelerde farklı uygulamalar yaratılarak aynı kanuna tabi mükellefler
arasında eşit olmayan durumlara mahal verilmiştir. Hukuksal anlamda belirlenmeyen kriterler Belediyelere keyfi uygulama yapabilecek, suiistimale açık
alan bırakmıştır.
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ADLİ MUHASEBE VE KARAR ALMA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN
FİNANSAL KARARLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE RELATIONS BETWEEN FORENSIC
ACCOUNTING AND DECISION MAKING IN TERMS OF
FINANCIAL DECISIONS
*
Dr. Arzu AL10

ÖZ
Bilgi toplumu sürecini yaşadığımız günümüzde her gün bir yenilikle karşılaşılmakta olup teknolojik gelişmeler sayesinde, bilgiye ulaşım daha da kolaylaşmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak, toplumun yapı taşı olan işletmeler,
her an değişimler ve bilinmezlikler içinde faaliyetlerini sürdürmek varlıklarını
korumak zorundadır. Bu durum işletmelere birçok kolaylık ve olanak sağlamakla birlikte finansal sorunların, suçların sayısının ve çeşidinin artmasına
neden olmakta ve işletmelerde ciddi finansal ve hukuksal kararların alınmasını gerektirmektedir. Bu sorunlarla ve suçlarla mücadele etmek ve bunları
önleyebilmek için geleneksel yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bu noktada,
geniş bir kapsama sahip olan adli muhasebe; muhasebe, finansman, araştırma-geliştirme, hukuk disiplinlerini kapsayan ortak bir alan yaratarak uygulama bulmaktadır. Başta ABD. ve Avrupa olmak üzere uygulama alanı bulan ve
gelişmiş olan adli muhasebe ve adli muhasebecilik mesleği, ülkemizde günlük
hayatımıza girmiş olmasına rağmen, henüz önemi tam olarak anlaşılamamış
ve tam bir temele oturtulmamıştır. Buradan hareketle; bu çalışmanın amacı,
adli muhasebe ve karar alma arasındaki ilişkilerin özellikle, işletmelerde alınan finansal kararlar açısından değerlendirilmesi ve adli muhasebe konusundaki eksiklerin giderilmesine yardımcı olmak olarak seçilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Muhasebe-Finans, Denetim, Hukuk, Adli Muhasebe.
ABSTRACT
Nowadays we live in an information society that every day we are facing
an innovation and it is even easier access to information by technological advances. Due to these developments, businesses, which are the building blocks
of society, must carry on their activities and protect their assets in changes and
* Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır.
10
Makale Geliş Tarihi:
08.10.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 21.11.2014

EYLÜL - EKİM 2014

95

MALİ

ÇÖZÜM

obscurity. This situation provides many convenience and opportunities to the
businesses. On the other hand, it causes to increase in financial problems and
types of crimes and requires taking serious financial and legal decisions in businesses. Traditional methods are inadequate to struggle with these problems
and crimes and to prevent them. At this point, forensic accounting, which has
a wider scope, is creating a common area that covering disciplines of accounting, finance, research-development (R&D) and law. Forensic accounting and
forensic accountancy profession have been developed particularly in United
States and Europe. Although this concept has become part of our daily life, it
is not yet fully understood and settled in our country. Hence; the purpose of
this article is to evaluation of the relations between forensic accounting and
decision making especially in terms of financial decisions that are taken in
business and to help to overcome the deficiencies on forensic accounting.
Keywords: Accounting-Finance, Auditing, Law, Forensic Accounting.
1. GİRİŞ
Bilgi toplumu sürecini yaşadığımız günümüzde sürekli bir yenilik ortaya
çıkmakta olup, gelişen teknoloji sayesinde her tür bilgiye ulaşım kolaylaşmakta ve buna bağlı olarak da toplum, her an bir yenilikle ve bir bilinmezlikle
karşı karşıya kalabilmektedir. Toplumun yapı taşı olan işletmeler, bu belirsizlik ortamında çeşitli risklerle karşılaşarak yenilenen ve gelişen teknolojiye
ayak uydurmaya çalışmaktadırlar (Karacan, 2012, 106). Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler dünyaya hızla yayılırken beraberinde
birçok kolaylıkları getirmekle birlikte finansal suçları da arttırmaktadır (Toraman, Abdioğlu ve İşgüden, 2009, 18). Buna bağlı olarak da suçun ortaya
çıkması/çıkartılması da yeni bir boyut kazanmakta olup bu suçları, hileleri ve
usulsüzlükleri ortaya çıkarabilmek için, daha fazla uzmanlaşma ve eğitime
ihtiyaç duyulmuş, bu konuda uzmanlık eğitimi almış, konuyu gerek muhasebe gerekse hukuk açısından değerlendirebilecek kişilere (adli muhasebeciler)
olan gereksinme artmıştır (Keleş ve Keleş, 2014, 55).
Günümüzde giderek önem kazanan bir bilim dalı olarak adli muhasebe,
muhasebenin hukuk sürecinde kullanılması temeline dayanmaktadır. Diğer
adli bilimlere benzer olarak yasal sorunların çözülmesini amaçlayan adli muhasebe, denetim, finans, muhasebe vb. bilimsel uygulamaların yargılama süresi boyunca kullanılması şeklinde gerçekleşmektedir. Adli muhasebe, özellikle
medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında ortaya çıkan yasal sorunları çözü96
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me ulaştırmakta olup, işletmelerde sürekli artış gösteren hile ve yolsuzluklar
nedeniyle her geçen gün daha da önem kazanan bir bilim dalı haline gelmiştir.
Son yıllarda ABD., Kanada ve AB. ülkelerinde daha çok uygulama alanı bulan
adli muhasebecilik mesleği, ülkemizde (duyulan ihtiyaca rağmen) henüz tam
anlamıyla uygulanmaya başlanamamıştır (Çabuk ve Yücel, 2012, 28).
Muhasebe sistemi ile hukuk sisteminin bir arada çalıştığı bir bilim dalı
olarak adli muhasebe ve adli muhasebecilik, işletmelere soruşturmalarında
ve işletme bünyesinde alacakları her türlü kararlarda çeşitli destekler (idari
destek, dava desteği, bilirkişilik desteği) sağlayan bir meslek haline gelmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada temel amaç, ülkemizde henüz mesleki anlamda
tam olarak uygulama alanı bulamayan adli muhasebenin, özellikle işletmeler
bünyesinde çeşitli kararlar alınırken (finansal, yönetsel, üretim, satış, pazarlama ve hukuksal kararlar) nasıl kullanıldığını olabildiğince ayrıntılı bir şekilde
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle muhasebe ve adli muhasebe
hakkında genel bilgiler verilmiş olup, bu iki bilim dalı arasındaki ilişkiler hem
genel muhasebe hem de muhasebe denetimi ve raporlama açısından derinlemesine incelenmiştir. Sonrasında ise adli muhasebenin işletmelerde karar
alma üzerine etkileri finansal açıdan ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Sonuç
kısmında genel bir değerlendirme yapılarak çeşitli öneriler sunulmuştur.
2. MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Özellikle 1980’li yıllardan itibaren yaşanan büyük şirket skandalları (Enron, Worldcom, Adelphia ve Xerox vb.) nedeniyle, sunulan finansal tablolara
ve muhasebe kayıtlarına olan güven azalmıştır. Bu da mevcut düzenlemelerin
gözden geçirilmesine, yeni düzenlemeler yapılmasına ve şirketlerin finansal
durumları değerlendirilirken, muhasebe ve denetim ile muhasebeci ve denetçilere düşen rolün ne kadar ciddi olduğunun anlaşılmasını sağlamış ve skandalların önlenme çabaları başta ABD. olmak üzere gelişmiş ülkelerde önemli
bir meslek alanının (adli muhasebecilik mesleği) oluşmasına ortam hazırlamıştır (Karacan, 2012, 109). Adli muhasebeciliğin bir meslek olarak ortaya
çıkmasında ve ilerleyen süreçte bir uzmanlık haline dönüşmesinde etkili olan
faktörler genel olarak şunlardır (Pazarçeviren, 2005, 3):
 Ticari işlemlerin giderek karmaşık hale gelmesi nedeniyle bireylerin
ve kurumların mahkemeye başvurma oranı artmıştır,
 Toplumda; birey ve kurumlarla devlet arasındaki ilişkiler ilerleyen süreçte daha çok sorunun yaşanmasına neden olmuştur,
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İşletmelerde çalışanların yaptıkları yolsuzlukların artması, yolsuzlukların ortaya çıkartılmasını ve de önlenmesini zorlaştırmıştır,
 Yapılan işlemlerdeki ve tutulan kayıtlardaki başarısızlığın sayısı her
geçen gün artmakta ve büyük tutarlara ulaşmaktadır,
 Hem avukatlar hem de mahkemeler karşılaştıkları olaylarda daha fazla uzman desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.


2.1. MUHASEBENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Para ile ölçülebilen faaliyetlerini kontrol altında tutabilmek, izleyebilmek
ve sonuçlarını çıkarabilmek isteyen işletmeler muhasebeden faydalanırlar.
Çünkü bu parasal faaliyetlerini muhasebe defterlerine kayıt etmeleri, aynı
özelliklere sahip işlemleri sınıflandırmaları, işletmeden bilgi edinmek isteyen
taraflara bilgi vermeleri ve bu bilgileri özetleyerek raporlamaları, analize tabi
tutarak yorumlamaları gerekir (Aslan, 2009, 38). Muhasebe, işletmelerin bu
ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak olan bilim dalıdır.
2.1.1. Muhasebenin Tarihsel Gelişimi
Bir bilim dalı olarak ticari ve ekonomik faaliyetleri inceleyen muhasebenin tarihi insan ile başlamaktadır. İlk çağlarda muhasebe, kendini kilden
tabletler üzerinde hesaplaşma, komisyon ve ortaklık sözleşmeleri, makbuzlar
vb. olarak göstermiştir. Sonraki süreçte ise; devlet hazinelerine ayın (mal) ve
para olarak yapılan teslimler, işçi ve memur ücretleri, ambar giriş ve çıkışlarının sayılması, tahsilât ve tediye işlemlerini içeren yazıtlar olarak ortaya çıkmıştır. Ortaçağa gelindiğinde defter tutma tekniği gelişmiş, kredili işlemlere
başlanmış ve ekonominin yapı taşı olan işletmeler tam anlamıyla kendisini
göstermiş olup, özellikle çift taraflı kayıt usulünün bulunarak kullanılması
ve Luca Paciola’nın “Summa Arithmetica” adlı eseri muhasebenin gelişim
sürecini hızlandırmıştır. 19. yüzyılda altın çağını yaşayan muhasebede işletme içi değer hareketlerinin ön plana çıkması sonucu; planlama, kontrol ve
karara dönük bilgiler üretilerek maliyet muhasebesi, muhasebe denetimi ve
raporlama teknikleri gibi konular önemini arttırmıştır. Bunun yanı sıra bilgi ve
belge düzeni ile kayıt düzeninde büyük gelişimler yaşanarak, bilgisayarların
da sürece katılımıyla birlikte muhasebeden beklenen tüm görevler yerine getirilmeye başlanmıştır. Nitekim işletme ilgililerinin (işletmenin sahip ve ortakları, satıcılar ve müşteriler, bankalar, sigorta şirketleri, diğer kredi kurumları,
işletmede çalışanlar, devlet ve genel olarak halk) bilgi gereksinimi giderilerek
98
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mali tablolara ve kayıtlara duyulan güven artmıştır (Özkan, 1998, 454-455).
Aynı zamanda ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler ve değişimlere bağlı olarak adli muhasebe; muhasebe-denetim-hukuk ve finans ortak alanlarında da stratejik önem kazandırmıştır. Örneğin Apple Bilgisayar ilk
kurulduğunda iki kişiyle faaliyete başlamıştı. Daha sonra büyük bir ivme ile
gelişerek bugün 1 milyar USD. tutarında bir ciroya ulaşmış olup (Whitehurst,
2003, 3); birçok adli muhasebe konusu olayı da yaşamıştır.
2.1.2. Muhasebenin Tanımı ve Özellikleri
Küçük işletmelerde sahip ve yöneticiler genellikle aynı kişiler olduğu için,
bilgilerin kayıt ve iletişimi fazla önem taşımaz. Çünkü işletme sahibi bilgilerin
çoğunu aklında tutabilir ve gerektiğinde kullanabilir. Ancak işletmelerin büyümesi faaliyetlerin genişlemesine, işletmenin sahiplik ve yöneticilik yetkilerinin
farklı kişilere verilmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak da düzenli, nitelikli bilgiye ve özellikle muhasebeye olan gereksinim artmaktadır (Ataman,
2005, 1). Bu durum önceleri muhasebenin sadece kayıtlama ve mali tabloların
hazırlanması ve vergi ilişkilerin belirlenmesinde gereksinim duyulan bir disiplin
iken, bugün analiz, karar alma ve kontrol/denetim hususlarında ki önemini de
gün ışığına çıkartmış, hatta stratejik yönetim muhasebesinin (stratejik maliyet
yönetimi) doğmasına neden olmuştur (Özkan, 2007, 58). Bu gelişmelere bağlı
olarak, muhasebenin tanımı değişik şekillerde yapılmakta olup; bu tanımlardan
bazıları şunlardır:
“Mali nitelik taşıyan mübadele işlemleri ile kısmen de olsa benzeri ekonomik olayları para cinsinden sistemli bir biçimde teşhis, toplama, kaydetme, sınıflandırma ve anlamlı olarak özetleme işlemleri ile ulaşılan sonuçları
yorumlayarak ticari kişiliğin sahip ve ortaklarına, yöneticilere ve bu kişilikle
ilişkisi bulunan diğer kimselere amaçlarına uygun faydalı bilgileri sağlayan
sanat bilim ve tatbikattır.” (Özkan, 1998, 456).
“Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları (sermayesi ve borçları)
üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen (mali) işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.”
(Genel Muhasebe, 2003, 9).
“Muhasebe, işletme eylemlerinin kontrolünü olurlu kılmak, geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak, işletme içi ve dışındaki kişilere işletmeye ilişkin etkin
kararlar alınabilmesi için, mali olaylarla ilgili bilgilerin toplanması ve iletilmesi
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işlemidir.” (Ataman, 2005, 1). Bu çalışmada ekonomik açıdan yapılan muhasebe
tanımı esas alınacak olup, bu tanım ise şöyledir (Altuğ, 2006, 5):
“Muhasebe, finansal (mali) özellik taşıyan ticari işlemler ile kısmen de
olsa benzeri ekonomik olayları, para cinsinden sistemli bir biçimde, saptama, toplama, kaydetme, sınıflandırma ve anlamlı olarak özetleme işlemleriyle, ulaşılan sonuçları yorumlayarak ticari kişiliğin sahip ve ya da ortaklarına, yöneticilere ve bu kişilikle ilgisi, ilişkisi bulunan diğer kimselere,
gereksinme duydukları uygun ve yararlı bilgileri sağlayan sanat, bilim ve
uygulama düzenidir.”
Muhasebe kapsamı geniş olan bir bilim dalı olup, muhasebenin bölümlendirilmesinde esas olan şey faaliyetin türü ve muhasebeden beklenen amaçtır.
Çeşitli şekillerde bölümlere ayırabileceğimiz muhasebeyi genel olarak şu şekilde bölümlendirebiliriz (Özkan, 1998, 459-460):
 Genel Muhasebe,
 Maliyet Muhasebesi,
 Yönetim Muhasebesi,
 Muhasebe Denetimi.
Ancak yazında eski anlayışı temsil eden bazı muhasebeciler maliyet ve
yönetim muhasebesinin ayrı ayrı ele alınmasından ziyade birlikte kullanılmasının daha yararlı olduğunu ileri sürmektedirler. Bizim görüşümüz ise bu
hususta maliyet ve yönetim muhasebesinin uzmanlaşma, iş bölümü ve gereksinimlerin kalite ve sayısının değişmesi sonucu bu ayrımın daha gerçekçi
olduğudur. Hatta bugün stratejik maliyet yönetimi-yönetim muhasebesi de
kendisini iyice hissettirmektedir (Özkan, 2007, 59-60).
İşletmelerin karlılığının, verimliliğinin belirlenmesinin yanı sıra faaliyetlerin planlaması denetimi ile gerçekleşen faaliyet sonuçlarının analizi ve yorumlanmasında da yöneticilerin en büyük yardımcısı muhasebedir. (Sabuncuoğlu ve Tokol, 2011, 372),(Dinçer ve Fidan, 2009, 304). Günümüzde bilgisayarlı muhasebe ve kurulacak muhasebe bilgi sistemleri, yönetimin bu hususta
kullandığı en yararlı araçtır (Sabuncuoğlu ve Tokol, 2011, 372), (Çetin, 2012,
207), (Erol, 2012, 5).
2.2. ADLİ MUHASEBENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Bilgi toplumu sürecinin yaşandığı günümüzde, toplumun bir parçası olan
kurum ve kuruluşlar yaşanan yenilik ve bilinmezlikler karşısında hayatta kalabilmek ve mücadele edebilmek için yenilenen ve gelişen teknolojiye ayak
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uydurmaya çalışmaktadırlar. Küreselleşme – globalleşme vbg., kavramlarla
adlandırılan bir ortamın yaratılmasıyla, çok uluslu veya ulus ötesi şirketlerin
artmasıyla yolsuzluklar da artmış olup; suç ve suç unsurlarıyla beraber suçun
ortaya çıkması ve çıkartılması da başka bir boyuta geçmiştir. Bilgisayar teknolojilerinin kullanılması bilişim sektörü için avantajlar sağlamakla birlikte,
kötü niyetli insanlar için de yeni alanlar yaratılmıştır. Bu suçları ortaya çıkarmak için konusunda uzmanlaşmış, konunun gerek hukuk gerekse de muhasebe boyutunu değerlendirebilecek olan kişilere duyulan gereksinim artmıştır.
Bunun sonucu ticari hayatta hile ve yolsuzlukların tespitine odaklanmış, avukatlar ve muhasebeciler arasında bilgi alışverişi sağlayan bir muhasebe türü
ortaya çıkmıştır (Bekçioğlu vd., 2013, 3),(Karacan, 2012, 106).
2.2.1. Adli Muhasebenin Tarihsel Gelişimi
Geçmiş dönemler işletme faaliyetleri incelendiğinde, adli muhasebeciliğin
yeni bir meslek olmadığı görülmektedir. Temelleri M.Ö. 3000’li yıllara dayanmakta olup; M.Ö. 3300-3500 yıllarında Mezopotamya ve Mısır’daki kil tabletlerin
üzerine yazılan ticari işlemlerin ve bu tabletlerde yapılan bir kurcalamanın soruşturma konusu olması, adli muhasebeciliğin ilk örneklerindendir. 1800’lü yıllarda
birçok avukatın müvekkillerine muhasebe hizmeti verdiği, hatta muhasebecilerin
de ücret karşılığı uzman tanıklık yaptığı; 1900’lü yıllarda ise adli muhasebenin
akademik yaşam konusu olduğu ve bu hususta çeşitli makalelerin yazıldığı yasal
düzenlemelerin sayısının arttığı gözlenmiştir (Karacan, 2012, 106-107).
1946 yılında New York’daki Peloubet&Company yeminli mali müşavirlik
şirketinin ortağı olan Maurice E. Peloubet hazırladığı çalışmasıyla111 ilk defa
“Adli Muhasebe – Forensic Accounting” kavramını kullanmıştır (Oberholzer, 2002). Bunu 1960’lı yıllarda ilk uzman ekonomik suç birimi olan Royal
Canadian Mounted Police (RCMP.)’nin Kanada’da kurulması takip etmiştir.
70’li ve 80’li yıllar boyunca ekonomik suçların değerlendirilmesinde muhasebe tecrübesine ve uzmanlığına duyulan ihtiyaç artarak devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir (Karacan, 2012, 107). ABD., birçok Avrupa ülkesinde
uygulama bulan (özellikle denetim noktasında) adli muhasebecilik mesleğinin
önemi ülkemizde daha geç anlaşılmıştır. Adli muhasebeciliğin gelişmesi ve
daha sağlam temellerle oturtulması için, hem yasal mevzuat değişikliklerinde
yardımcı hükümler ihdas edilmektedir hem de akademik makale ve kitaplar
yazılmaktadır.
1 “Forensic Accounting: Its Place in Today’s Economy – Adli Muhasebe: Bugünün Ekonomisindeki
11
Yeri” adlı çalışmadır.
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Bu kapsamda İSMMMO. tarafından 2009 yılından itibaren meslek mensuplarına yönelik sertifika programları (Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı Eğitimi) düzenlemektedir. 01.10.2011 yürürlük tarihli ve 6100 Sayılı HMK.’nun
293. maddesinde “uzman görüşü” kısmı düzenlenmiştir. Ayrıca 6102 Sayılı
YTTK. ile “özel denetçi” tanımı getirilmiş olup; şirketlerde yapılabilecek hile
ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve mahkeme aşamalarında özel denetçilerin atanması faaliyetleriyle adli muhasebecilik mesleğinin gelişimine katkı
sağlanmıştır. Hatta Serbest Muhasebecilik (SM.), Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik (SMMM.) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM.) Kanunu ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde bilirkişilik faaliyet alanlarına
vurgu yapılarak adli muhasebecilik mesleğine kaynak mevzuat oluşturulmaktadır (Bekçioğlu vd., 2013, 3),(Atmaca ve Terzi, 2012, 37-38).
2.2.2. Adli Muhasebenin Tanımı
Adli muhasebe ekonomik ve mali olayların gerçek yüzünü ortaya çıkarırken
soruşturma ve araştırma tekniklerini kullanarak dikkatli, titiz ve metodolojik bir
çalışma uygulayarak amacına ulaşmaktadır. Adli muhasebe için, yazında genel
kabul gören tek bir tanım yapılamamış olup, çeşitli alanlara ve amaçlara yönelik
olarak farklı şekillerde tanımı yapılmıştır. Örneğin; “Adli Muhasebe, muhasebe,
denetim, finans, sayısal yöntemler, hukuk, davranış bilimleri, araştırma ve sorgulama gibi hünerlerin, kanıt toplama, analiz etme ve değerlendirmede kullanılması, bulguların raporlanması gibi hizmetlerdir.” (Bozkurt, 2010, 4).
Adli muhasebe; muhasebe, denetim, hukuk, sayısal yöntemler, finans, bilgisayar teknolojileri vb. alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektiren ve
adli alanda kanıt oluşturacak nitelikteki bilgi ve belgeleri toplayarak, analiz
etme ve değerlendirmeyi kapsayan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır
(Toraman, Abdioğlu ve İşgüden, 2009, 31).
Belirli bir eğitim ve bilgi düzeyine sahip, yasal sistemin işleyişi konularında deneyimli ve alanında uzmanlaşarak görüşme ve rapor yazma tekniklerini
çok iyi kullanma, bilirkişi tanıklığı yapma vb. özelliklere sahip olan kişilere
de adli muhasebeci denir (Singleton and Singleton, 2010, 15). Adli muhasebecilik mesleği ise; muhasebe, denetim ve hukuk ilke, teori, standart ve tekniklerinin uyumunu sağlayarak hukuksal sorunlara çözüm sağlayan ve pek çok
uzmanlık alanını bünyesinde bulunduran geniş kapsamlı bir meslek olarak
tanımlanabilir (Çabuk ve Yücel, 2012, 70). Adli muhasebeciler, adli muha102
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sebecilik mesleklerini yerine getirirken yaygın bir şekilde boşanma nafaka /
tazminat davaları, ticari davalar, kişisel tazminat davaları, rüşvet, yolsuzluk ve
hileli işlemlerle ilgili davalar ile ilgilendikleri için çalışma konularının kapsamı oldukça geniştir (Keleş ve Keleş, 2014, 56-57). Adli muhasebenin en çok
kabul gören tanımı şöyledir (Gülten, 2010, 312):
“Mahkemeye intikal etmiş veya henüz etmemiş ancak hukuksal bir çatışma yaratması muhtemel konunun esaslı bir boyutunu muhasebe ile ilişkili ihtilafların oluşturduğu, psikoloji, suç bilimi gibi diğer bilim dallarından da
yararlanan kendine has araştırma, sorgulama ve analiz teknikleri kullanarak
gerçeği arayan bir bilim dalıdır.”
Genel olarak adli muhasebe mesleğinin uygulama kapsamını diğer bir ifade ile adli muhasebecilik hizmetinin bileşenlerini üç başlıkta toplayabiliriz
(Elitaş, 2012, 158-159),(DiGabriele, 2011, 390):
 Dava Destek Danışmanlığı: Adli dava öncesinde veya dava aşamasında
hukuki problemlerin çözümünde sağlanan muhasebe desteğidir ve genellikle ekonomik kayıplarla ilgili davalar için uygulanır. Faydalı, güvenilir
ve ilgili bilgiyi değerlendiren, finansal veriyi toplayan, analiz eden ve bu
konuda görüşünü içeren bir rapor hazırlayan adli muhasebeci, ayrıca yeminli tanık olarak soruları hazırlayarak sorgulamayı yönlendirir.
 Uzman Şahitlik (Bilirkişilik): Toplumda yaşanan ve mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklarda adli muhasebeci, uzman şahit (bilirkişi)
olarak avukatlara, hâkimlere ve jüri üyelerine dava konusu olayın yorumlanması zor teknik yönüyle de bilgi vermektedir.
 Hile Denetçiliği/Araştırmacı Muhasebecilik (İdari Destek): Hileli
işlemlerin (işletme yönetici ve çalışanları tarafından yapılan hileler,
yatırımlarla ilgili hileler, ticari rüşvet ve komisyonlar, banka işlemleri-elektronik fon transferi-kredi kartı ile ilgili hileler, bilgisayar ve
internet yoluyla yapılan hileler vb.) saptanarak önlenmesi amacıyla
yeni bir meslek türü olarak adli muhasebecilik mesleği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu amaçlar kapsamında bu alanda hizmet eden kişiler “Hile
Denetçisi”, “Adli Muhasebeci” veya “Araştırmacı Muhasebeci” olarak adlandırılmaktadır.
Adli muhasebeciler, bu sorumluluklarını yerine getirirken, tarafsızlık, bağımsızlık, objektiflik ilkelerinden ödün vermeden çalışmalı ve de teknik konuları açık bir dille ve öğretici (yol gösterici) bir biçimde açıklamalıdırlar
(Pazarçeviren, 2005, 10).
EYLÜL - EKİM 2014

103

MALİ

ÇÖZÜM

2.2.3. Adli Muhasebenin Özellikleri
Yukarıda incelenen tüm tanımlarda adli muhasebe, adli muhasebeci ve adli
muhasebecilik kavramları birlikte ele alınmış ve genellikle dava destek danışmanlığı, uzman şahitlik (bilirkişilik), hile denetçiliği/araştırmacı muhasebecilik
konuları ön plana çıkartılmıştır. Özünde, adli muhasebe; muhasebenin yasal hedefler ve amaçlar için etkin bir biçimde kullanılmasıdır (Bozkurt, 2010, 7). Aslında; adli muhasebenin tanımını yaparken ilgilendiği konulardan hareket etmek
daha doğru bir yaklaşım tarzı olacaktır. Çünkü muhasebe mali nitelikteki olayları
incelemekte adli muhasebe ise, mali nitelikteki olayların gerçek ve tüzel kişiler
arasında anlaşmazlık oluşturması ya da sorun yaratarak onların varlıklarında ya
da ekonomik değerlerinde azalma, zarar, yitik vb. ortaya çıkartarak mahkemeye
intikal etmesi veya dava açılması söz konusu olan olaylar ile ilgilenmektedir.
Buradan hareketle adli muhasebenin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
 Mali nitelik taşırlar.
 Gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarında (ekonomik değerlerinde)
azalma ve kayıplar (kar kaybı, zarar, haksız kazanç, ekonomik kar kaybı, zayiat vb.) tespit ederek anlaşmazlık veya sorunları ortaya çıkartır.
 Mahkemeye intikal etmiş/dava açılmış ya da açılacak nitelik taşıyan
olaylar ile ilgilenir.
 Kusur, hile, suistimal, yolsuzluk gibi eylem ve hareketlere bağlıdır.
 Güven unsuru kaybolmasına neden olan ve genellikle belgelendirilmesi ve tespit edilmesi zor olayları kapsar.
Adli muhasebede, olayların geleneksel denetleme anlayışından farklı bir
gözle irdelenerek sonuç çıkartılması ve değerleri hesaplamak için detaylı şekilde dokümanları incelenmesi, söz konusu tüm finansal ve finansal olmayan
verilerin, işlemlerin şüphe uyandırıp uyandırmayacağı ihtimalini de göz önüne
alarak ve bunların dolandırıcılık suçuna esas olabileceği şüphesiyle soruşturulmaktadır (Keleş ve Keleş, 2014, 57). Bu nedenle adli muhasebede, muhasebeciler gerek çok iyi bir muhasebe ve denetim bilgisine sahip ve gerekse de
istatistik, bilgisayar uygulamaları, hukuk, psikoloji, araştırma teknikleri, suç
bilimi ve işletme yöneticiliği konularında bilgi sahibi olması gereken ve sahibi
olan kişiler olmak zorundadır (Pazarçeviren, 2005, 11), (Atmaca ve Terzi, 2012,
29). Bu kapsamda adli muhasebecilerin sahip olduğu temel özellikler şunlardır
(Kasap, 2013, 122-123), (Toraman, Abdioğlu ve İşgüden, 2009, 32-33):
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 İyi bir sorgulayıcı olmak ve görüşme tekniklerini bilmek,
 Dosyaları gözden geçirme ve analiz etme yeteneğine sahip olmak,
 Üçüncü kişilerden sağlanan bilgiler yardımı ile finansal işlemleri belirleyebilmek,
 Adli olayları tespit edebilmeye yönelik olarak gerek yazılım ve gerekse
donanım konusunda bilgisayar bilgisine ve analiz yeteneğine sahip olmak,
 İlgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 Kişilik davranışlarını gözleme ve yorumlama yeteneğine sahip olmak,
 Hile senaryoları oluşturabilme yeteneğine sahip olmak,
 Belgelerde değişiklik yapılıp yapılmadığını, sahte ve yanıltıcı belge
olup olmadığını veya belgenin özgünlüğünü tespit edebilme becerisine sahip olmak.
Sonuç olarak adli muhasebede, bir adli muhasebeci, şahıs, şirket ve kurumlar arasında gerçekleşen ihtilaflarda itiraz, alacak, hakemlik, kayyımlık,
temsilcilik, tasfiyenin kapanışı, istirdat, birleşme, tazminat, imzalanan sözleşmelerin yorumlanması, her çeşit muhasebe-finans analiz yöntemleri, öz varlık
tespit raporlarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda taraf
tutmadan (tarafsız bir şekilde) hazırlanması ve sunulması gibi konularda görev yapmaktadır. Adli muhasebede, muhasebeci; buzdağının görünen kısmıyla değil görünmeyen kısmı da dâhil tümüyle ilgilenir. Daha açık bir ifadeyle;
kayıtların görünen değerleriyle değil, bu kayıtlara neden olan olayların gerçek
yüzünü değerlendiren, şüpheci bir yaklaşımla gerçeği araştıran, bulduğu kanıtlarla fikirlerini destekleyerek rapor haline dönüştüren, her türlü iletişim ve
diğer yeteneklerini kullanarak sayıların ötesini ortaya koyan kişi olma özelliğine sahiptir (Bhasin, 2007, 1002),(Karacan, 2012, 110).
2.3. MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBE ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İşletmelerin finansal durumunun açıklanması amacıyla düzenlenen muhasebe kayıtlarına ve finansal tablolara olan güvenin azalması, hile ve yolsuzluklara daha fazla başvurulması ve suç işleme şekillerinin değişmesi mevcut
düzenlemelerin gözden geçirilmesine, bunu yaparken de muhasebecilerin,
denetçilerin ve adli muhasebecilerin işbirliği içinde çalışmasına neden olmuştur. Bu bölümde muhasebe ve adli muhasebe arasındaki ilişkiler hem genel
muhasebe hem de muhasebe denetimi ve raporlama açısından incelenecektir.
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2.3.1. Genel Muhasebe Açısından
Muhasebe faaliyetleri sonucunda elde edilecek bilgilerin doğruluk derecesi, ancak iyi organize olmuş bir muhasebe bölümü ile sağlanabilir. Muhasebenin, fonksiyonunu yerine getirebilmesi ve muhasebe sisteminin başarısı için
gerekli nesnel ortamı oluşturan muhasebe organizasyonu,
 Belge ve kayıt düzeninin belirlenmesi,
 Hesap planı ve hesap akışının belirlenmesi,
 Personel organizasyonunun yapılması,
 Malzeme ve teçhizatın düzenlenmesi,
aşamalarından oluşmaktadır. İşletmelerde muhasebe organizasyonunun kurulması, gereklilikten öte bir zorunluluktur. Çünkü muhasebe organizasyonu,
işletmenin diğer bölümleri arasında ilişki kurarak bu bölümlerin denetlenmesine
ve kontrol edilmesine (denetçiler ve adli muhasebeciler vb. tarafından) olanak
sağlamaktadır (Özkan, 1998, 582), (Civan ve Çalışkan, 2004, 158-159).
Ekonomilerde küçük işletmeler, genellikle aktiflerini ve kârlarını olduğundan düşük; büyük işletmeler ise; tam aksine varlıklarını ve kârlarını olduğundan büyük gösterme eğilimi taşımakta ve bunu gerçekleştirme çabasındadırlar. Bunu yaparken de yaratıcı muhasebe uygulamalarını (Can, 2010, 30)12
kullanarak hesap planlarında bulunan hesapların sayısını, değiştirme, azaltma,
birleştirme ve ortadan kaldırma gibi yöntemleri kullanırlar. Böylece firmaların hesapları arasındaki benzerlik, aynılık ve uyum bozulmaktadır. Oysa her
ülkede olduğu gibi, ülkemizde de THÇ. ve THP. uygulamalarına geçilmiştir (Özmen, 2012, 5-6). Muhasebe sisteminde belge düzeninin kurulmasının
amacı, muhasebe ile ilgili işlevlerin (veri ve bilgilerin toplanması, işlenmesi
ve iletilmesi) yerine getirilmesini sağlamaktır. Belgeler taşıdıkları bilgilerle
muhasebe kayıtlarına esas teşkil eden kaynaklardır (Aslan, 2009, 40).
İnsan kaynağı ise; muhasebe bilgi sisteminin temeli olan, gerekli uzmanlık
bilgisine (muhasebe, işletme, yönetim, iktisat, üretim, pazarlama, finans, mali
ve diğer mevzuat vb.) sahip olan muhasebecilerdir. Bilgi teknolojilerindeki
gelişmeler işletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan mali nitelikli işlemlerin
tamamının veya bir kısmının elektronik ticaret ve elektronik veri değişimi
gibi değişik biçimde elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamıştır (Sürmen
ve Daştan, 2007, 2-5). Nitekim elektronik ortamda muhasebe paket programları kullanılarak yapılan muhasebe işlemleri, verileri erken sağlama ve değişik şekillerde sunma olanağı sağladığı için özellikle muhasebecilere kolaylık
12 Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları; genellikle işletmenin arzu edilmeyen mevcut finansal durumunu ve faaliyet
sonuçlarını gizlemek veya değiştirmek için kullanılan yöntem ve yaklaşımların tamamına verilen isimdir.
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sağlamaktadır. Ayrıca verilere daha çabuk ulaşımı mümkün kılarak, işletme
hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere (yöneticiler, denetçiler, adli muhasebeciler vb.) yardımcı olmaktadır (Ömürbek ve Bekçi, 2006, 77-79).
Belgelerde yapılacak hata, yanlış ve hileler gerçeği saklamak ya da ortadan kaldırmak amaçlı olabilir. Bu tür belgelere bağlı olarak yapılan muhasebe
kayıtları gerçek, doğru ve güvenilir olmayacağı için, bu kayıtlara dayanarak
hazırlanan mali tablolar da güvenilir olmayacaktır. Bu durumda adli muhasebecilerin görevi ise; işletmelerde bulunan bu tür belgeleri ve finansal tabloları
derinlemesine inceleyerek suç unsuru olacak verileri ve kaynaklarını ortaya
çıkarmaktır. Yeni nesil teknolojik suçlar olan beyaz yaka suçlarını belirlemek
için, pek çok kıstas arayan adli muhasebecilere tipik hileli mali tablo düzenbazlıkları, geliri kazanmaksızın tanıma ya da uydurma (gerçekte var olmayan)
gelirler kaydetme, gider kayıtlarının ertelenmesi, kazancın farklı dönemlere
kaydırılması ve anonim şirketin sorumluluklarının ifa edilmemesi şeklinde
ortaya çıkabilir. Tüm bunlar, yaygın hileli muhasebe uygulama örnekleridir
(Kasap, 2013, 127), (Silverstone and Sheetz, 2007, 4).
2.3.2. Muhasebe Denetimi ve Raporlama Açısından
Muhasebe denetimi; işletmelerin finansal tablolarında yer alan bilgilerin
doğruluğunun ve güvenilirliğinin saptanmasına ilişkin olarak bağımsız denetici kanı ve yargılarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri esas alınarak,
genel kabul görmüş denetim standartları ışığı altında oluşmasına olanak sağlayan çalışmaların tümüdür (Özkan, 1998, 466). Muhasebe denetiminin tanımını yaparken tüm işlevlerini bu tanımda bir araya getirmek oldukça zordur.
Bu nedenle genel olarak, kabul görmüş muhasebe denetimi tanımını aşağıdaki
gibi yapmak daha doğru olacaktır (Bozkurt, 2006, 23):
“Muhasebe denetimi, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin
önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu
konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerlendirme sürecidir.”
Bir karşılaştırma süreci olan muhasebe denetimi, belli bir ekonomik birime
ait bilgileri kapsar ve toplanan belgeler ile bilgiler bu süreçte değerlenir. Denetim genel olarak bir uzman ve bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmakta
olup, yapılan denetim çalışmaları bir raporla ifade edilir. Muhasebe denetimi
çalışmaları beş farklı yönden sınıflandırılmakta olup şöyledir (Dinçer ve Fidan, 2009, 308);
EYLÜL - EKİM 2014

107

MALİ

ÇÖZÜM

 Amaçlarına göre denetim çeşitleri (mali tablolar denetimi, uygunluk
denetimi, faaliyet denetimi, özel amaçlı denetimler),
 Kapsamlarına göre denetim çeşitleri (genel denetim, özel denetim),
 Yapılış nedenine göre denetim çeşitleri (zorunlu denetim, isteğe bağlı
denetim),
 Uygulama zamanına göre denetim çeşitleri (devamlı, ara ve son denetim),
 Denetçilerin statüsüne göre denetim çeşitleri (Bağımsız, iç ve kamusal denetim).
Adli muhasebeciler öncelikle muhasebe ve denetim olmak üzere hukuk,
sayısal yöntemler, finans, bilgisayar teknolojileri vb. alanlarla işbirliği içinde
çalışmaktadır. Ancak adli muhasebecilik ile klasik denetçilik mesleği ve personeli arasındaki temel farklar dava destek danışmanlığı, hile denetçiliği/araştırmacı muhasebecilik ve uzman şahitliktir (Elitaş, 2012, 161). Bunun yanı
sıra globalleşen dünyada yukarıda sayılan alanlarda sahip oldukları bilgilere
ilaveten uluslararası muhasebe standartları hakkında da bilgi sahibi olması
onların sadece ülke içi değil ülke dışında faaliyette bulunmasına yardımcı olur
(Elliott and Elliott, 2011, 101). Bunlara ek olarak adli muhasebeciler ile denetçiler arasındaki farkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Okoye and Akamobi,
2009, 40),(Golden and others, 2006, 20-22),(Kasap, 2013, 127):
 Denetim sürecinde denetçi, hataları ve uygunsuzlukları bulmaya çalışırken; adli muhasebeci bilinen tüm hile yöntemlerini göz önüne alarak şüpheli olan uygunsuz durumları her yönüyle araştırır,
 Adli muhasebeci adli soruşturma, hile denetimi ve suç unsuru olay ve durumların çözümü ile ilgilenirken; denetçi normatif kurumların (SPK., SEC.,
BDDK. vb.) ön gördüğü düzenlemelerin uygunluğunu araştırmaktadır,
 Adli muhasebeci genel olarak hileli işlemler veya finansal suçların oluşumu ve sorumlu tarafları belirleme ile ilgilenirken; denetçinin görevi finansal tabloların sunumunda yönetimin dürüstlüğü konusunda görüşünü
beyan etmektir,
 Finansal tablolardaki eksiklikleri ve hataları bulmak için denetim prosedürlerini uygulayarak bu tablolar hakkında genel bir görüş oluşturmak
denetçilerin sorumluluğudur. Adli muhasebeciler ise, gerçeklere dayanan
bilgileri detaylandırdıktan sonra şüpheliler veya bilinenler hakkında kim,
ne, nerede, niçin, nasıl sorularını sorarak kanıt toplar ve belgelendirme
yaparlar. Adli muhasebeciler bunları yaparken (özellikle raporlama aşa108
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masında) denetçilere nazaran daha nitelikli ve kararlı bir dil kullanırlar,
 Denetçilerden farklı olarak adli muhasebeciler, suç atmosferinin içerisinde
çalıştıkları için ve de yargılama öncesi ya da yargı aşamasında hizmet verdikleri için daha derinlemesine araştırma yaparlar (örnekleme yöntemi adli
muhasebeciler tarafından sınırlı bir şekilde kullanılırken; tüm ilgili belge,
doküman ve olayları araştırır ve incelerler). Ussal/akılcı çıkarımlar ve sürekli bir değerlendirme süreci içerisinde incelemelerini gerçekleştirirler,
 Denetçilerden farklı olarak adli muhasebeciler, kontrol sistemlerinin ve
süreçlerinin nasıl suistimal edebileceği ya da hatalı kullanabileceği konusunda daha yetkindir. Bu yetkinlikler hile türlerine, iç kontrol faaliyetlerini önleyici yöntemlere ve sistemi bozma planlarına yöneliktir.
İşletmelerde yapılan hileler, üst yönetim tarafından (işletme varlıklarını
olduğundan fazla gösterip kârı yükseltme amacıyla finansal tablolar üzerinde yapılan değişiklikler) yapılabileceği gibi, çalışanlar tarafından da (zimmet,
rüşvet, bilgisayar ve internet hileleri) yapılabilir (Kula, Kaynar ve Keskin
Köylü, 2008, 64-65), (Güredin, 2007, 134). Bunun yanı sıra yanlış denetim
görüşüne dayanarak karar verenlerin uğrayacağı zararın telafisi de mümkün
olmayabilir (Kavut, Taş ve Şavlı, 2009, 195). Bazı hilelerin asla önlenemeyeceği düşünülse de yeni nesil teknolojik araçlar ve bunları kullanma bilgi
ve yeteneğine sahip adli muhasebeciler sayesinde, olağan olmayan ilişkilerin
bulunduğu sorunlu alanları bulmak artık daha mümkün hale gelmiştir. Ayrıca
işlemlerin tamamını test etme imkânı ile hile, hata ve düzensizliklerin farkına
varmak daha kolay olmaktadır (Ertaş ve Güven, 2008, 51).
2.4. Adli Muhasebenin Yasal Çerçevesi
Adli muhasebe yazında çok yeni bir kavram olup, hem tam anlamıyla ifade
edilememiş hem de hukuksal boyutu belirlenememiştir. Bunun nedeni işletmeler, bir yandan normal işletme faaliyetlerini (ana sözleşmede belirtilen ve/
veya işletme plan ve politikalarında saptanan) gerçekleştirirken öte yandan bu
faaliyetlere bağlı olarak üçüncü kişilerle borç-alacak ilişkilerini yürütmesidir.
Borç-alacak ilişkileri;
 Teslim boyutu,
 Ödeme boyutu,
 Yasal boyutu
olmak üzere üç boyutludur.
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Teslim ve ödeme bir edimin yerine getirilmesi ya da ödeme vaadinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılmakta edimin yerine getirilmemesi ya da ödeme
vaadinin tutulmaması taraflar arasındaki gizli ya da açık sözleşmeye aykırılık
teşkil etmekte ve yasal yaptırım uygulamayı gerektirmektedir. Bu da adli muhasebenin hukuki boyutunu ortaya koymakta olup, özellikle Ticaret Hukuku,
İcra İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku,
İdari Yargılama Hukuku gibi hukuk dallarındaki hükümlerin uygulama bulmasını sağlamaktadır. Durumu şematik olarak şöyle gösterebiliriz:

Örneğin TTK Md. 516 hükmü;
“ (1) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız,
gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve
karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin
yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
(2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir:
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel
önem taşıyan olaylar.
b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim,
ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil gi110
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derleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.”
hususlarını içermektedir. Bu hususları içermeyen yıllık Faaliyet Raporları
şirket ortakları arasında anlaşmazlıklar ya da sorunlar yaratabilir. Bu sorun
veya anlaşmazlıklarda hile, yolsuzluk ve suistimallerin olması durumunda
adli muhasebe konusudur. Ya da yönetim kurulunun (veya yöneticilerin) faaliyet ve sorumluluklarının bu maddeye aykırı bir biçimde gerçekleştirilmesi
durumunda adli muhasebeye konu oluşturur.
Ayrıca işletmeler işletme faaliyetlerini yürütürken kendi bünyelerinde de
çeşitli (yönetim, finansman, üretim, satış, pazarlama, hukuksal vb.) kararlar
alırlar. Ticari işlemlerin karmaşıklaşması, taraflar arasında yapılan bir sözleşmenin ihlal edilmesi, çalışanların yolsuzluk yapması ve her geçen gün
bu yolsuzlukların sayısının artmasına rağmen bunları önlemede karşılaşılan
zorluklar vb. işletmeleri zarara uğratmaktadır. İşletme sahip ve yöneticileri
işletmenin (ya da kendilerinin) uğradıkları zararlar sonucunda ciddi hukuksal
kararlar almak zorunda kalırlar. Bunu yaparken de uzman desteğine (avukatlara ve adli muhasebecilere) ihtiyaç duyarlar. Buna bağlı olarak da hukuksal
kararların daha doğru ve güvenilir bir şekilde alınmasında, adli muhasebeciler
tarafından sağlanan dava destek danışmanlığı ve uzman şahitlik (bilirkişilik)
hizmetlerinin önemini her geçen gün arttırmaktadır.
Hukuki (yasal) bir destek olan dava desteği, daha çok olayların ekonomik
(maddi) boyutuyla ilgilenir. Bu aşamada muhasebe, denetim ve finans ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmayan mahkeme ve avukatlara yardımcı
olan uzman kişiler adli muhasebecilerdir. Dava desteği kapsamında adli muhasebeciler mahkeme sürecine, hukuka aykırı olayları ortaya çıkarmak veya
bir iddiayı çürütmek için verilerin elde edilmesi, bu verilerin gözden geçirilmesi, yasal düzenlemelerin incelenmesi, ekonomik zararların tespit edilmesi,
yargılamayı destekleyici bilgi ve belgelerin temin edilmesinde yardımcı olmaktadırlar (Kasum, 2009, 6), (Çabuk ve Yücel, 2012, 32). Adli muhasebecilerin dava desteği sürecinde çalışmalarını yürütürken inceledikleri her belge
mahkeme için kanıt niteliği taşımakta olup; kanıtlar saklanırken her bir kanıtın numarası, tanımı, edinim tarihi, elde edildiği kişinin ismi, elde edildiği yer
vb. bilgilerin de mutlaka bulunması gerekmektedir (Crumbley, Heitger and
Smith, 2003, 9161).
Adli muhasebecilerden dava süreçlerinde uzman şahit (bilirkişi) olarak birçok konuda (zimmet, sahte belge düzenlemek ve kullanmak, vergi kaçakçılığı,
kara para aklamak vb.) yararlanılmakta ve bu ihtiyaç her geçen gün artmakEYLÜL - EKİM 2014
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tadır. Mahkemelerde bilirkişilik müessesesi ise; suçun ortaya çıkartılmasında
yetersiz kalmaktadır. Bu noktada mahkemelere gerçek anlamda uzman şahitler gerekmektedir. Adli muhasebeciler, ABD’de Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) veya İngiltere’de Ağır Hile Bürosunca (Serious Fraud Office) tanık
olarak dinlenmektedirler. Bu uygulama adli muhasebecilerin uzman şahitlik
yönünü oluşturmaktadır (Toraman, Abdioğlu ve İşgüden, 2009, 43-44).
Şirket avukatlığı veya danışman avukatlığının şirketler için vazgeçilemez
hatta yasal olarak zorunlu duruma geldiği günümüzde, adli muhasebe ve adli muhasebe mesleğinin de artık bir gereksinim olduğu kuşkusuzdur. Zira avukatların
mesleki eğitimlerinin doğal bir sonucu olarak muhasebenin tüm detaylarını bilmesi
ve teknik konularda tespit ve yorumda bulunabilmesi mümkün değildir. Hatta adli
muhasebe mesleğinin destek verdiği mahkemelerde de hâkimin karşılaştığı çeşitli
davalarda, oldukça kapsamlı olan muhasebenin teknik konuları hakkında yeterli
bilgiye sahip olması beklenemez. Bu nedenle avukatların ve mahkemelerin hemen
hemen her davada bilirkişilik müessesesine başvurmasının zorunlu hale geldiği
açıkça görülmektedir. Ancak adli muhasebe mesleği, gelişen koşullara göre salt
bilirkişilik müessesinden ayrılarak şirketler, avukatlar ve mahkemeler için vazgeçilemez bir unsur haline gelmektedir. Öyle ki bir taraftan araştırmacı, tespit edici,
aydınlatıcı olması ve diğer taraftan ise güvenilir ve tarafsız olması, adli muhasebe
mesleğinin verdiği bilgilerin genel kabul görür olmasını sağlamaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar:
a) Adli muhasebecinin bir taraftan işletme faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan işletme içi anlaşmazlıklarda örneğin;
 Şirket ortakları arasında, (karın dağıtılması, sermaye artırımı/azatlımı)
 Şirket ortakları ve yönetim arasında (faaliyet faaliyet raporunun hazırlanması genel kurul toplantıları, mali tabloların düzenlenmesi)
 Şirket çalışanları ve yönetim/yöneticiler arasında
b) Öte yandan işletme ve işletme ilgilileri ile örneğin;
 Satıcılar,(mal ve hizmet satışı)
 Alıcılar/müşteriler,(mal ve hizmet alışı)
 Kredi kurumları,(nakit ve ayni kredi sağlanması)
 Yatırımcılar ile (ortaklık, iştirakler, yatırım ortaklığı, faaliyet ortaklığı)
işletme (yönetimin kararlarına bağlı olarak) arasında, güven unsurunun
kaybolmasına bağlı olarak; bir tarafın lehine diğer tarafın aleyhine hak, menfaat, kar, kazanç sağlanması ve bunların hile, yolsuzluk ve suistimaller sonucu
ortaya çıkmasıdır.
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Bu aynı zamanda adli muhasebenin ve adli muhasebe ile hukuk arasındaki ilişkilerin en önemli göstergesi olup; bu konuda mevcut yasal eksikliklerin
biran önce giderilmesi gerekmektedir. Böylece hile yolsuzluk ve suistimallerin sayısında azalma olacaktır.
3. ADLİ MUHASEBE VE KARAR ALMA ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Adli muhasebe, özellikle hem yönetsel ve hukuksal konularda alınan kararlarda hem de operasyonel (üretim, satış, pazarlama) ve finansal faaliyetler
ile ilgili alınan kararlarda etkili olan bir bilim dalıdır. Bu nedenle bu bölümde,
öncelikle karar almanın anlam ve önemi açıklandıktan sonra karar türleri sınıflandırılarak, adli muhasebenin yukarıda sayılan konularda alınan kararlar
üzerindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.
3.1. Karar Almanın Anlam ve Önemi
Karar alma (ya da karar verme), çeşitli amaçlar, bunlara ulaştıracak yollar,
araçlar ve imkânlar arasından seçim ve tercih yapmakla ilgili zihinsel, bedensel
ve duygusal süreçlerin toplamıdır. İşletmeler için teknik bir konu olan karar
almak; bilgi toplama ve bilgileri yararlı hale gelecek biçimde işlemeyi gerekli
kılar. Bilinçli bir seçim ve tercih için işin uzmanına başvurmak ya da işin uzmanı olmak, bilgileri yararlı hale getirmek ve yorumlamak gerekebilir (Eren,
2011, 197). Başka bir tanımda karar alma; belirli bir başlangıç noktası olan
ve buradan itibaren farklı iş, faaliyet ya da düşüncelerin birbirini takip ettiği,
sonunda da bir tercihin yapıldığı bir süreçtir (Bakan ve Büyükbeşe, 2005, 25).
Alınacak kararlar her zaman belirlilik içeren, rutin ve basit yapılarda olmamakta olup, daha açık bir ifade ile her karar alma durumu, gerekli olan
bilgilerin toplanabilmesi ve başarısızlık olasılığı açısından belirli bir risk derecesine sahip olmaktadır. Çünkü, her şey gelecekle ilgilidir ve geleceğin hiçbir
zaman yüzde yüz hiçbir şeyin değişmeyeceği bir ortam içinde bugünkü gibi
devam edeceği söylenemez. Değişkenlerde zaman içinde değişme olasılıklarının yüksekliği ve sorunu etkileyen değişkenlerin çokluğu sorunu belirsizleştirmektedir. Kararların belirsizlik dereceleri arttıkça karar alma süreci ve mekanizmaları daha fazla zaman, enerji ve masraflara neden olmaktadır (Eren,
2011, 199-200). Bu nedenle alınan kararların önem dereceleri yaratacakları
değişikliklerle orantılıdır ve hatta bu kararların telafisinin mümkün olmadığı
durumların ortaya çıkması alınan kararın önemini bir kat daha arttırmaktadır
(Tekin ve Ehtiyar, 2010, 3395). Ayrıca, alınacak kararlar işletmelerde ekoEYLÜL - EKİM 2014
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nomik yönden özellikle üretilen mal ve hizmetler açısından işletmeye şekil
faydası, mekân faydası, zaman faydası ve mülkiyet faydası yaratmakta olup
(Loganathan, 2007,117); şirketin imajını yükseltmektedir.
3.2. Karar Türleri
İşletmelerde özellikle üst düzey yöneticiler tarafından alınan kararlar, o
işletmenin hem bugünkü durumunu hem de gelecekteki olası durumunu ciddi
bir şekilde etkilemektedir. Bu nedenle bir karar alırken tercih edilen karar
türünün doğru belirlenmesi de çok önemlidir. Birçok karar türü olup, işletmeler bu türler içinden kendi varoluş amaçlarına ve hedeflerine en yakın olanını
seçmeye çalışırlar. Bu çalışmanın amacına daha uygun olması nedeniyle bu
bölümde, işletmelerde hiyerarşik düzeylere göre (Eren, 2011, 204-207) bölümlenen işletme karar türleri açıklanmıştır:
 Kurumsal Kararlar: Yatırım ve işletme kurma, sanayi veya ticarete atılma
kararları, eğilimler, zevkler, tutkular, işletme karı veya sektörün geleceği
vb. hakkında bilgileri içeren ekonomik göstergeler tarafından yönlendirilen yatırım ve girişim kararları bu gruba dâhildir. Özet olarak işletme
kurma ve girişimde bulunma ile ilgili ve belirsizlik derecesi yüksek olan
kararlardır.
 Stratejik Kararlar: İşletme ve çevresi arasındaki ilişkilerin düzenlendiği
bu kararlarda, işletme amaçları açık bir şekilde belirlenir ve alt hedefler
oluşturulur. Hangi ürünlerin üretilerek hangi pazarlarda satılacağı, hangi
pazar ve ürünlerde vazgeçileceği gibi kararlar bu gruba dâhildir. Ayrıca
rekabet analizi gibi çeşitli analizler yapılarak işletme bünyesinde yeni
stratejiler oluşturulmaktadır.
 Operasyonel Kararlar: Yöneticilerin zamanlarının büyük kısmını alan ve
işletme hiyerarşisinin alt kısmını ilgilendiren eyleme dönük kararlardır.
Bu kararlarda belirsizlik ve risk seviyeleri düşüktür. Alınan operasyonel
kararlar tekrar uygulanma özelliğine sahip olduğu için alt kademelere kolayca devredilebilirler. Alış, satış, üretim, pazarlama, stok seviyelerinin
planlanması ve kontrol edilmesi gibi kararlar bu gruba dâhildir.
 Yönetsel Kararlar: İşletmenin yapısını ve bu yapıyı çalıştıracak maddi
ve beşeri kaynakların topyekün planlanmasını ilgilendiren kararlardır. İşletme kaynaklarının nerelerden, ne şekilde elde edileceği, işletme organizasyonunun nasıl oluşturulacağı, yetkilerin dağıtım biçimi vb. kararlar bu
gruba dâhildir.
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3.3. Adli Muhasebenin İşletme Kararları Üzerine Etkileri
İşletmeler çok değişik seçenekler arasından ve belirsizlik altında karar
vermek zorundadır. Verilecek karar işletmenin hem kaynak yapısı hem varlık
yapısını hem de faaliyet sonuçlarını olumlu veya olumsuz bir biçimde etkileyecektir. Bu etkilenme üçüncü kişilerle olduğunda zaman zaman sorun ve
anlaşmazlıklar yaratacaktır. Bu sorun ve anlaşmazlıklar gerçekleşen faaliyetin
doğal sonucu olarak ortaya çıkabileceği gibi tek taraflı menfaat sağlamak (suistimal yapmak, hile yapmak, yolsuzluk yapmak vs.) amacıyla da ortaya çıkabilir. Birinci durumda iki taraf için de kayıp ve zararlar, işletme varlıklarının
kaybolması ya da azalması gibi sonuçlar söz konusu olup adli muhasebenin
konusu değildir. Çünkü bunlar doğal anlaşmazlık veya sorunlardır. İkinci durumda ise, nedensiz zenginleşme, kasıtlı olarak işletme varlıklarında kayıp ve
azalmalar, imaj-vizyon kayıpları söz konusu olabileceği için adli muhasebe
konusudur. Çünkü ortaya çıkan fiil suç veya suça neden olabilecek bir fiildir.
3.3.1. Adli Muhasebenin Kurumsal Kararlar Üzerine Etkileri
İşletme kurma ve girişimde bulunma ile ilgili belirsizlik derecesi yüksek
kararlar olup, adli muhasebe açısından önemsizdir. Çünkü buradaki kararlar
anlaşmazlık ve sorun yaratması açısından diğer kararlara benzememektedir.
3.3.2. Adli Muhasebenin Stratejik Kararlar Üzerine Etkileri
Bu kararlar adli muhasebe açısından pek fazla önem taşımayan kararlar
olup, işletmenin doğrudan kendisi ile ilgili ve kendi faaliyetlerini ilgilendiren
genellikle tek taraflı kararlardır. Örneğin hangi ürünün satılacağı kararı tamamen işletmenin kendisine aittir.
3.3.3. Adli Muhasebenin Operasyonel Kararlar Üzerine Etkileri
Bu kararlar genellikle belirsizlik taşıyan işletmenin hiyerarşik yapısında
daha alt seviyelere yönelik eylemlerle ilgili olup tekrar uygulanma özelliğine
sahip kararlardır. Genellikle işletme faaliyetleri sırasında alış-satış-pazarlama
fonksiyonuna bağlı olarak muhasebe yönünden çıkan anlaşmazlıklar adli muhasebenin konusunu oluşturur. Bu sorunlar satın alınan girdilerin istenilen
miktar ve tutarda olmaması, zamanında teslim edilmemesi veya özellikle ödeme koşullarında kendini gösterir ve satıcının (ya da alıcının) edimlerini yerine getirmemesinden kaynaklanır. Bunun yanı sıra satış-pazarlama ve dağıtım
faaliyetleri sırasında da satıcının (ya da alıcının) edimlerini eksik yerine geEYLÜL - EKİM 2014
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tirmesi veya yerine getirmemesi sonucunda ortaya çıkar. Bu durumu şematik
olarak şöyle ifade edebiliriz:

3.3.4. Adli Muhasebenin Yönetsel Kararlar Üzerine Etkileri
Yönetsel kararlar; işletmenin yapısını ve bu yapıyı çalıştıracak maddi ve
beşeri kaynakların topyekün planlanmasını ilgilendiren kararlardır. Bu tür kararlar sayesinde kuruluşun organizasyon biçimi oluşturulur. Bütçe ve kaynak
dağılımı şekillenir, organizasyonda yetkilerin dağıtım biçimi, dikey, yatay ve
çapraz ilişkiler belirlenir. Ayrıca haberleşme, emir ve raporların akış yollarının belirlenmesi konularında da yönetsel kararlardan yardım alınır. İşletmeye
giren ve çıkan bilgilerin ve dokümanların izleyecekleri yollar açıklanır. Yönetsel kararlar kaynak edinim yol ve yöntemlerini de açıklığa kavuştururlar.
Böylece işletme kararlarının edinilmesi, nerelerden, nasıl, hangi koşullarla,
kaynak sağlanacağı ve bu kaynakların hangi varlıklara ve bölümlere tahsis
edileceğine karar verilir. Bilançonun aktif pasif dengesi oluşturulur ve oranları korunmaya çalışılır. Bu konuda finansman yöneticisine de gerekli talimatlar
verilir (Eren, 2011, 201-205). Bu kararların uygulama bulmasıyla oluşacak
sorun ve anlaşmazlıklar genellikle adli muhasebeyle doğrudan ilgili olmamakla birlikte, işletme içinde zaman zaman ortaya çıkan (çalışan ve yönetici,
yönetici ve ortak, ortak ve ortak arasında) sorun ve anlaşmazlıklar ile ilgili
finansal kararlar adli muhasebenin konusudur. Bunun yanı sıra çalışmanın inceleme konusunu oluşturan finansal kararlar bu grupta yer almakla birlikte
adli muhasebenin konusudur ve bu nedenle ayrı başlık olarak incelenecektir.
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3.4. Adli Muhasebenin Finansal Kararlar Üzerine Etkileri
Karar verme, alternatifler arasından seçim yapma işi olup, gerçekte yönetici, gerek iş gereği, gerekse de kendi özel yaşamında birçok karar verme durumunda kalır ve bunların büyük çoğunluğunda pek fazla zorlanmadan kararını
verir. (Saat kaçta kalkacak, hangi kıyafeti giyecek, ne yiyecek, hangi işleri
hangi sırayla yapacak, v.b.) Kararın başkalarını ilgilendirmediği durumlar için
bu gerçekten de doğrudur. Ancak kararın başkalarını ilgilendirmesi, alternatiflerin belirsiz olması, yanlış kararın faturasının ağır olabilmesi gibi durumlarda
isabetli karar verebilmesi büyük önem taşır. Burada zaman faktörünün yanı
sıra sahip olunan kaynaklar ile belirsizlik en önemli kritik öğelerdir (Eren,
2011, 199-200). Çünkü alınan kararlar sonucu işletme kaynakları işletme faaliyetleri ile (üretim, tedarik, pazarlama, finanslama, insan kaynakları, satış
vs.) ürün ve hizmet haline dönüştürülmekte ve özellikle kaynakların tedariki,
kullanımı ve kontrolü ile ilgili olarak bir çok karar alınmaktadır (Özkan ve
Boran, 2014, 14),(Hokka, 2009, 4-5).
Bu kararlar finansal kararlar olup, genellikle firmanın piyasa değerinin en
yükseğe çıkartılması-hissedarların servetlerinin en çoklanması amacını taşımaktadır. Finans yöneticileri (veya yönetimi) firmanın fon gereksinmesinin
tedariki, finansal planlama, satış politikalarının tespiti, harcama ve yatırım
kararların değerlendirilmesi, firmada işletme ve yatırım sermayelerinin belirlenmesi, firmaların tasfiye, devir ve birleşmeleri ile firmanın gelirleri, karlılığı, sermaye yapısı ve maliyeti, riskin belirlenmesi riskten korunmaya yönelik
kararlarını belirli kısıtlar altında almaktadır (Özkan ve Boran, 2014, 14) .
Bu çalışmada finansal kararlar;
 Yatırım kararları (varlık yönetimi)
 Finanslama-kredilendirme kararları(kaynak yönetimi/sermaye bütçelemesi)
 Dividant kararları (gelir, kar/kazanç yönetimi)
biçiminde bölümlenerek (Sarıaltın, 2011, 2) incelenmesi tercih edilmiştir.
3.4.1. Yatırım Kararları
Yatırım, işletmenin sahip olduğu kaynakları (özellikle parasal olanların)
üretim amacıyla çeşitli varlıklara tahsis edilmesi-bağlanmasıdır. Burada üretim geniş anlamda kullanılmış her tür mal ve hizmetin üretilmesi, varlıklara
sahip olarak onların yararlarını kullanmak, kiralamak, satın almak vb. anlamlarda kullanılmıştır. Bu anlamda yatırım gelecek dönemlerde gelir ve kazanç
getirmesi beklenen bir varlık karşılığında elde edilecek bir dönemin gelirinEYLÜL - EKİM 2014
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den vazgeçme süreci ya da bir oyundur (Özkan ve Boran, 2014, 15),(Sarıaltın,
2011, 2). Bir yatırımda;
 Gelecekte edinilebilecek bir değer ya da varlık söz konusudur.
 Edinilecek değer veya varlığın bir maliyeti söz konusu olup, bu edinilecek
değer ya da varlığın gelirleri ile karşılanır.
 Yapılacak yatırımın bir tutarı vardır ve yatırım sonunda kazanç elde edilir.
 Yatırım süresiz olmayıp bir ekonomik ömrü vardır. Bu ekonomik ömür
sonunda hurda değeri söz konudur.
 Yatırımlar hem nakit girişleri hem de nakit çıkışları sağlayacağı için mutlaka nakit bütçesi gerektirir.
 Yatırımlar, birer finansal karar olup hem yatırım hem de finansmanı gerektirir.
 Yatırım kararları;
 Mali-finansal yatırımlara ilişkin kararlar (sermayenin mal ve hizmet
üretimi dışında kazanç sağlanması amacı ile kullanılmasına yöneliktir.) ve
 Üretim yatırımlarına ilişkin kararlar (sermayenin mal ve hizmet üretiminde kullanılması) olmak üzere bölümlemek olasıdır. Komple yeni yatırımlar, genişletme-tevsii yatırımları, yenileme yatırımları, modernizasyon
yatırımları, maliyetleri düşürme/gelirleri arttırma darboğaz giderme yatırımları birer üretim yatırımıdır (Hokka, 2009, 329-332).
 Ayrıca; kapasite arttırmaya yönelik-tamamlama yatırımları, kalite düzeltme
yatırımları ve entegrasyon yatırımlarından söz edilebilir (Aypek, 2014, 483).
Tüm bu yukarıda açıklanan yatırım kararları işletmelerin kaynaklarının
kullanımında yöneticiler ve ortaklarla birlikte zaman zaman grup firma, bağlı
ortaklık, iştirakler gibi tüzel kişilikler de etkilidir. Buna bağlı olarak da uygulamada hile, suistimal ve yolsuzluk amaçlı yatırım kararları alınarak büyük
adli davalar ortaya çıkmaktadır. Örneğin Amerika’da yaşanan Enron, Arthur
Andersen, Worldcom, Global Crossing skandalları ve Avrupa’da yaşanan
Parmalat (İtalya), Ahold (Hollanda) ve benzeri finansal skandallar sonrasında çeşitli uluslararası örgütlerce yayınlanan tavsiye kararlarında “Kurumsal
yönetim (corporate governance)” ve “Kurumsallaşma” kavramlarının önemini arttırmış olmasının yanı sıra adli muhasebeye duyulan ihtiyacı da ortaya
çıkarmıştır. Çünkü her ne kadar bir yandan işletmenin plan, politika, ana sözleşme ile düzenlenen faaliyetleri diğer yandan kanun koyucunun hazırladığı
tebliğ, tüzük, yönetmelik, yasalarla sınırlandırılmış olmakla birlikte hile, suistimal ve yolsuzluklar sürmektedir. Bunun nedeni ise adli muhasebenin henüz
istenilen düzeye ulaşmamış olması yani değerinin kavranamamış olmasıdır.
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3.4.2. Finanslama-Kredilendirme Kararları
İşletmeler faaliyete geçebilmek, bu faaliyetlerini sürdürebilmek ve büyütebilmek (genişletip geliştirebilmek) için değişik ve çeşitli varlıklara gereksinim duymakta olup, bu varlıkların firma tarafından edinilmesi (satın alınma,
üretim, kiralama gibi) ya da sahip olunması yeterince fonlara-kaynaklara sahip olmasına bağlıdır. Bu faaliyetlerle ilgili gereksinim duyulan fonların en
uygun bileşimde nereden nasıl ve ne zaman karşılanacağına yönelik olarak
alınan kararlar finanslama kararlarıdır (Sarıaltın, 2011, 2).
Finansal yönetim, gereksinim duyulan fonları ne kadarının öz kaynaklardan ya da yabancı kaynaklardan ne kadarını kısa ya da orta ve uzun vadeli
olacağına karar vererek sağlanacak kaynağın maliyetine de dikkat eder. Burada işletmelerin kısa vadeli fon gereksinmelerini genellikle ticari krediler,
banka kredileri, finansman bonoları, repo, faktoring işlemleri aracılığıyla sağlanmakta ve ortaya çıkan ilişkiler sözleşme veya yasalarla belirlenmektedir.
Çünkü bu işlemler sırasında da hile, yolsuzluk ve suistimaller söz konusu olabilmektedir. Örneğin Ege Bank olayı gibi (Zombi Bankacılık).
Öte yandan işletmeler orta ve uzun vadeli fon gereksinmelerini ticaret ve yatırım bankalarından, sigorta şirketlerinden, satıcılardan, leasing-kiralama, forfaiting-alacakların bir başka kurum tarafından satın alınması veya hisse senetleri ve
tahvil ihracıyla sermaye piyasalarından sağlamakta (Hokka, 2009, 427-429-590605) olup, bu işlemler sırasında da kısa vadeli fon gereksinimlerinin karşılanmasına göre daha az miktarda hile, yolsuzluk ve suistimaller söz konusu olabilmektedir. Gerek kısa vadeli gerekse orta ve uzun vadeli fon gereksiniminin giderilmesine yönelik olarak oluşan hile, yolsuzluk ve suistimaller de adli muhasebe
karşımıza çıkmaktadır (Paramasivan and Subramanian, 2008, 99-117).
3.4.3. Dividant –Kar Dağıtımı Kararları
Kar dağıtımı kararları işletmelerin, faaliyetleri sonucu elde edilen karların ne kadarının işletmede bırakılacağı ve ne kadarının ortaklara dağıtılacağına yönelik kararlardır (Sarıaltın, 2011, 3). Kar dağıtım politikası belirlenirken;
 Kar dağıtımı sonucu azalan fonların yerine ne şekilde ve hangi maliyetle
ilave fonların analiz edilmesi,
 Gelirin-kazancın ne kadarı hissedarlara dağıtılmalıdır?
 Bu dağıtım temettü biçiminde mi yoksa nakit hissedarlara hisse senetlerinin geri satın alımı yoluyla mı devredilmelidir?
 Dağıtım ne kadar sürekli yapılmalı? Yani yıldan yıla ödenecek fonlar, hisEYLÜL - EKİM 2014
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sedarların sevdiği gibi istikrarlı ve güvenilir mi olmalı yoksa yöneticilerin
sevdiği gibi firmaların nakit akışlarına ve yatırım gereksinimlerine göre
farklılaştırılmalı mıdır? (Aypek, 2014, 481-482)
soruların yanıtlarını aramaktadır. Bulunan yanıtlar işletmelerin ana sözleşmelerinde ya da ticaret yasalarındaki hükümlere aykırı olması durumunda çalışanlar,
yöneticiler ve ortaklar açısından sorun yaratmakta olup, adli muhasebeyi karşımıza çıkartmaktadır. Çünkü alınan kararlarda taraflı davranıldığı gibi hatalı veya
yanlış hareket edilmekte bu da ilgili kişilerin beklentilerini boşa çıkartmaktadır.
Bunun sonucu ise çalışanlar, yöneticiler ve ortaklar ile olası yatırımcılar aldatıldıklarını düşünerek işletmenin/işletmelerin hilelerin, suistimallerin ve yolsuzlukların hüküm sürdüğü birer ekonomik birim olduğuna inanmaktadırlar.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bilgi toplumu sürecini yaşadığımız günümüzde sürekli bir yeniliğin ortaya çıkması, teknolojinin gelişmesiyle bilgiye ulaşımın kolaylaşması ve buna
bağlı olarak da toplumun yapı taşı olan işletmelerin, her an bir yenilikle ve bir
bilinmezlikle karşı karşıya kalması beraberinde birçok kolaylıkları getirmekle
birlikte finansal sorunların, suçların sayısının ve çeşidinin artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda suçun ve sorunların ortaya çıkması/çıkartılması konusu
da yeni bir boyut kazanmakta olup, bu suçları, kusurları, hileleri, suistimalleri
ve yolsuzlukları ortaya çıkartabilmek için daha fazla uzmanlaşma ve eğitime
ihtiyaç duyulmuştur. Dünyadaki bu gereksinim sonucunda ortaya çıkan adli
muhasebe ve adli muhasebecilik mesleğinin temelleri eski zamanlara dayanmakta olup, gelişmeye devam etmektedir.
Birçok ülkede uygulama alanı bulan ve gelişmiş olan adli muhasebe ve
adli muhasebecilik mesleği, ülkemizde günlük hayatımıza girmiş olmasına
rağmen önemi tam olarak anlaşılamamış ve tam bir temele oturtulamamıştır.
Çünkü meslek mensubu ve mesleğin konusu tam olarak açıklanamamış olup,
adli muhasebecilik kavramıyla ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılmamıştır. Adli muhasebeciliğin gelişmesi ve daha sağlam temellere oturtulması için
hem yasal mevzuata yeni hükümler ihdas edilmeli hem de mevcut kanunlarda değişiklikler yapılmalıdır. Hatta ülkemizde adli muhasebecilik ile ilgili
olarak akademik çalışmalar yeterli olmamakla birlikte, bu çalışmaların diğer
ülkelerdeki uygulamalarının araştırılması bir yana ülkemizdeki uygulama ve
örneklerden hareketle mevcut ve gelecekteki ihtiyaca cevap verecek şekilde
yapılması gerekmektedir.
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Geniş bir kapsama sahip olan adli muhasebe konusu muhasebe, finansman,
araştırma-geliştirme, hukuk disiplinlerini içine alan ortak bir alanı oluşturmaktadır. Ülkemizde bu konuda sadece sertifika programlarının uygulanıyor
olması ve birkaç üniversitede denetim dersleri kapsamında adli muhasebeden bahsediliyor olması, adli muhasebenin tam anlamıyla anlaşılmamasına ve
öneminin yeteri kadar ortaya çıkmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle yasal olarak adli muhasebecilik ile ilgili mevzuat desteğinin sağlanmasının yanında, adli muhasebecilik ile ilgili sertifika programları yerine resmi kurumlar
eliyle eğitimler verilmeli, mesleki kuruluşlar oluşturularak adli muhasebecilik
mesleği yetkilendirme belge/ruhsatlarının verilmesi gerekmektedir.
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YILLIK İZİN ÜCRETİ VE FAİZ
ANNUAL LEAVE PAY AND INTEREST
										
Ali Kemal TERZİ*13
ÖZ
İş Kanuna tabi olarak çalışanların dinlenme süreleri, kıdeme bağlı olarak değişmekte ve uygulanmaktadır. Çalışanların iş akdi herhangi bir nedenle sona
ermesi halinde yıllık ücretli izin alacağında yasal faizin başlangıcı Yargıtay
kararları çerçevesinde değerlendirildiğinde, ödeme günü yasa ya da sözleşme
ile kararlaştırılmayan izin alacaklarında, borçlu alacaklının ihtarı ile temerrüde
düşeceği, eğer ihtar çekilmemişse açılan davanın tarihi, temerrüt tarihi ve faizin
başlangıç tarihi olarak kabul edileceği, ancak fazlası saklı tutulan kısmı davalarda ise harç tamamlama tarihinden itibaren başlayacağı, davalıya ihtarname
çekilmişse, dava tarihi değil ihtarname tarihinin esas alınacağı, bununla birlikte,
işyeri Toplu İş Sözleşme (TİS) var ise, yıllık ücretli izin alacağının sözleşmede
belirtilen ödeme gününden itibaren uygulandığı görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yıllık izin, Faiz, Yıllık izin ücreti alacağı,
ABSTRACT
Rest periods of employees with labor laws, and is implemented varies according to seniority. Employees’ employment contract termination for any
reason, take paid annual leave in case the legal interest when considered in the
context of the beginning of the Supreme Court decision, payday law or agreed
upon by contract not take permission from the debtor creditor’s notice with
the default will fall, if you notice withdrawal if the lawsuit date, default date
and interest as the start date will be accepted, but more and more involved part
in proceedings the charges completion date from which to start, but the defendant drawn protest, if not the history of the case will be based on the history of
protest, however, workplace Collective Bargaining Agreement (CBA) if so,
take paid annual leave from the date of payment specified in the contract has
been employed.
Keywords: Annual leave, interest, to take annual leave
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I.GİRİŞ
Anayasa’nın 50.maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı İş Kanuna tabi olarak çalışanlar açısından daha önemlidir. Çünkü, diğer mesleklere
nazaran işçiler açısından sözleşmede her ne kadar belirtilse de dinlenme süreleri uygulamada karşılaşılan işin niteliği, işten çıkarılma korkusu ve mobbing
v.b nedenlerle sağlıklı bir şekilde işletilememektedir. Bu makalede, iş akdi
sona eren bir çalışanın yıllık izin hakkı ve yıllık ücret izni alacağına uygulanması gereken faiz durumu ele alınacaktır.
II. YILLIK İZİN ÜCRETİ HAKKI VE ÜCRETİ
Yıllık ücretli izin hakkı, tüm işçilere uygulanır. Bunun için işçinin iş sözleşmesine dayanarak deneme süresi de dâhil olmak üzere en az 1 yıl çalışması gerekmektedir.(Özdemir, 2011, 228) İşçinin yıllık izne hak kazanabilmesi
için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı
süreler birleştirilir.
İş Kanununa tabi olan çalışanlara, İş Kanununun 53. maddesinde belirtilen
yıllık izin süreleri uygulanır. Diğer taraftan, çalışanların yıllık izin haklarını
kullanmalarına yönelik düzenlemeler, İş Kanunun 53, 54,55, 56, 57, 58, 59,
60 ve 61.madde hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir.
İş Kanununda genel olarak karşılaşılan çalışma tipi, belirsiz süreli çalışmadır. Bu çalışma tipi yanında çalışma hayatında belirli, kısmı süreli ve çağrı
üzerine çalışan işçiler de bulunmakta olup, bunlara da İş Kanununda belirtilen
yıllık izin süreleri uygulanmaktadır. Kaldı ki, Yargıtay . HD de, belirsiz süreli
iş sözleşmesi dışında kalan belirli, kısmi ve çağrı üzerine çalışanlarında yıllık
izin kullanabileceğini belirtmiştir (Yrg. 9. HD. 31.03.2004).
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 13.maddesinde belirtildiği üzere, kısmi
süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanmakta olup farklı bir uygulama söz
konusu değildir. Buna karşılık bir iş sözleşmesine göre çalışmasına rağmen
yıllık izin hakkının uygulanmaması da söz konusu olabilmektedir. Gerçekten
yıllık izin hakkı ve uygulaması mevsimlik işlerde söz konusu değildir(Yrg. 9.
HD.’nin, 16.04.2009 ). Bu olgu için, işçinin mevsimlik çalıştığı dönemde yapılan işin gerçekten mevsime bağlı olarak yapılması gereken bir iş olmalıdır.
Yargıtay 9. HD’si 2008 yılında verdiği kararda, mevsimlik işçinin, İş Kanunu’nun yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma
veya buna dayanarak ücret alacağı talebinde bulunamayacağını belirtmiştir
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(Yarg. 9. HD. 14.04.2008 ). İş Kanuna tabi olarak çalışan işçilerin kıdeme
bağlı olarak yıllık ücretli izin süresi;
- Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
- Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
- On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı 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.
Öte yandan, 4857 sayılı İş Kanununun “Yıllık ücretli iznin uygulanması”
başlıklı 56 ncı maddesine 10/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı
Torba Yasanın 6 ncı maddesiyle taşeron işçilerinin yıllık izin haklarına ilişkin
bir fıkra eklendi.
Eklenen bu fıkra uyarınca, “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği
hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı
işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacağı” belirtilmiştir. Bu
durumda, ihalenin yenilenmesi nedeniyle taşeronun değişmesi halinde taşeron
işçilerinden, aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacaktır. Fıkranın
devamında, “asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek
ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya
göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene
vermekle yükümlüdür” denilerek, asıl işverene, kamu kurum ve kuruluşlarında ise ilgili kamu idaresine, taşeron tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etme
ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlama, taşerona ise İş Kanunun 56 ncı
maddesinin altıncı fıkrasına göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin
bir örneğini asıl işverene verme, kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili kamu
idaresine verme yükümlülüğü getirilmiştir.
Bununla birlikte, izin ücreti ile ilgili olarak İş Kanununun 57 inci maddesinde belirtilen hüküm çerçevesinde, “İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan
her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek” zorundadır. Ayrıca
bu madde bendinin son fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, “Yıllık ücretli izin
süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca”
ödemek zorundadır. Öte yandan izin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma
karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işEYLÜL - EKİM 2014
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çisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde
çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmamaktadır.
III. YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI VE FAİZ
İş akdi sona eren işçinin, artık kıdemine göre yıllık izin kullanma durumu ortadan kalktığı için, yıllık izin kavramı, yıllık izin ücreti alacağına dönüşmektedir. İşçinin iş sözleşmesi sona ermesiyle birlikte kullanmadığı yıllık
izin ücreti kavramı, Yargıtay kararlarında genel olarak “yıllık izin ücreti”(
Yarg.9 HD.13.02.2006) ve “kullanmadığı izin sürelerine ait ücret”( Yarg.9
HD.07.03.2006) terimleri şeklinde kullanılmaktadır.
4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin feshi halinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin, son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kurala bağlanmıştır. İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona
ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait
ücreti, 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 Kanununun 17.inci maddesinde belirtilen bildirim süresiyle, 27.
İnci maddesinde belirtilen işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık
ücretli izin süreleri iç içe giremez.(Özdemir, 2014, 309)
Ancak, Yasada izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmemiştir. Dolayısıyla Yasada, yıllık ücretli izin alacağının ödeme başlangıcı ile ödenmeyen
yıllık izin alacağının hangi faizi üzerinden hesaplanacağına dair İş Kanununda
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Yargıtay 9. HD’si kullandırılmayan yıllık izinlerin ücretini ücret içinde değerlendirmediğinden bu alacaklar hakkında 4857 sayılı Kanunun 34.maddesinde sözü edilen bankalarca
mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceğini belirtmiştir. Bu
nedenle, yıllık ücretli izin alacağına yasal faiz yürütülmektedir.( Yargıtay
9.HD.13.02.2006) Öte yandan, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte izin ücreti
muaccel olup, faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekmektedir.( Yargıtay 9 Hukuk Dairesi, 2010/6273, 2012/14476;
07/10/2010, 2008/34982, 2010/27914)
Bu bakımdan, işçinin ücretlerini (yasal) süresi içinde ödemeyen işverenin
temerrüde düşürülmesi için “ihtar” koşulu aranmakta; davadan önce ihtarname gönderilmemişse, işçi alacaklarının miktarı konusunda belirsizlik ve tespit
davasına olanak verilmemesi durumunda ilk (kısmi) dava dilekçesi “alacağın
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tamamı için” temerrüde düşürme ve faiz başlangıcı için yeterli görülmemektedir. Bu bakımdan, aynı dava içinde dava değerinin (ıslah yoluyla) artırılması
yeni bir dava sayılmakta; bu yüzden, artırılan bölüm için faiz başlangıcının
ilk dava tarihi değil, artırma ve harç tamamlama (ıslah) tarihi olacağı yönünde
son dönemlerde Yargıtay 9. HD tarafından kararlar verilmektedir.
Özetle, yıllık izin alacağına yönelik faizin başlangıcı, ödeme günü yasa
ya da sözleşme ile kararlaştırılmayan alacaklarda, borçlu alacaklının ihtarı ile
temerrüde düşeceği, eğer ihtar çekilmemişse açılan davanın tarihi, temerrüt
tarihi ve faizin başlangıç tarihi olarak kabul edileceği, fazlası saklı tutulan
alacakla ilgili olarak temerrüt tarihi ve dolayısıyla faizin başlangıç tarihi ıslah
tarihinden itibaren başlanacaktır. Öte yandan, davalı işverene gönderilen ihtarname durumunda, faizin başlangıcı, ihtarname tarihi olacağı, diğer taraftan,
Toplu İş Sözleşmeleriyle kararlaştırılan ödeme gününü ihtara gerek kalmaksızın işverenin temerrüdü için yeterli olacağı kabul edilmiştir.
Öte yandan, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşme devam ederken kullandırılmayan tüm yılların yıllık ücretli izinleri için
hesaplama ve ödeme yapılmalı, hesaplama yapılırken işçinin geçmiş her bir
yılın yıllık ücretli iznine hak kazandığı tarihteki kıdemi dikkate alınıp her bir
kullandırılmayan yıllık izin süresi hesaplanmalıdır.
IV. SONUÇ
Yıllık ücretli izin ve faizle ilgili olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesi
çerçevesinde, iş sözleşmesinin bitiminde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği, ayrıca Kanun’da, iş sözleşmesinin bitiminde ödenmesi gereken izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmemiştir.
Öte yandan, Yargıtay kararları doğrultusunda izin ücretleri için mevduata uygulanan en yüksek faizin değil, yasal faizin uygulanacağı ve zamanaşımı süresinin de,
sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren başlayacağı dikkate alınmalıdır.
Yıllık izin alacaklarında yasal faizin başlangıcı Yargıtay kararları çerçevesinde, ödeme günü yasa ya da sözleşme ile kararlaştırılmayan alacaklarda,
borçlu alacaklının ihtarı ile temerrüde düşeceği, eğer ihtar çekilmemişse açılan davanın tarihi, temerrüt tarihi ve faizin başlangıç tarihi olarak kabul edileceği, ancak fazlası saklı tutulan kismı davalarda ise harç tamamlama tarihinden itibaren, öte yandan davalıya ihtarname çekilmişse, ihtarname tarihinden
itibaren, bununla birlikte, TİS’de ise, ödeme gününden itibaren başlayacaktır.
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KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARININ
KAMU İHALELERİNE GİRME YÖNÜNDEN ETKİSİ
THE EFFECT OF THE FINALISED SOCIAL SECURITY PREMIUM
DEBTS FOR BIDDING IN THE PUBLIC PROCUREMENTS
*
Bünyamin ESEN14

ÖZ
Türkiye Sosyal güvenlik hukuku bazı hallerde başka hukuk dalları açısından sonuç doğuran hükümler getirmiştir. Bunun örneklerinden birini de Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesinleşmiş prim borcu bulunması hukuki halinin
Türkiye kamu ihale hukuku açısından sonuç doğurması oluşturur. Kesinleşmiş prim borcu bulunan gerçek veya tüzel kişi işverenlerin kanunda belirtilen
koşullarda kamu ihalelerine katılmasına kısıtlama getirilmiştir.
Bu makalede sosyal güvenlik hukuku yönünden “prim borcu” ve “kesinleşmiş prim borcu” kavramlarının hukuki niteliği ve kapsamı irdelenmiş ve
kesinleşmiş prim borçlarının kamu ihale hukuku yönünden sonuçları analiz
edilmiştir.
Anahtar Sözcükler : Kamu ihalesi, kamu ihale hukuku, kamu borcu, sosyal sigortalar primi, prim borcu, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu, kesinleşmiş prim borcu.
ABSTRACT
Turkey’s social security law has introduced some provisions which will
have results in terms of other branches of law in some cases. One of the
examples of these situations is that having finalized premium debts to Social
Security Institution which have results according to public procurement law.
Regardless of being a legal person or not, if an employer has finalized premium debts in some conditions he/she is being restricted from entering public
procurements.
In this article, legal nature and scope of the concepts of “premium debts”
and “finalized premium debts” have been analysed according to social security law and finalized premium debts effects according to public procurement
law has been scrutinized.
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Keywords: Public procurement, public procurement law, public debt, social security premiums, premium debts, finalized social security premium debt,
finalized premium debt.
I- GİRİŞ
Türkiye kamu hukukunda “ihale” kavramı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu(T.C. Yasalar, 22.01.2002), 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu(T.C. Yasalar, 22.01.2002) ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu(T.C.
Yasalar, 10.09.1983) uyarınca yapılan ve ilgili kanunlarda belirtilen usul ve
şartlara göre mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından
seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan hukuki işlemi tanımlamaktadır (4734, m. 4, 2886, m. 4).
İhaleye girmek isteyen işverenlerden ihaleye başvuru sürecinde sunması
istenilen belgelerinden biri de ihale tarihi itibariyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu(T.C. Yasalar, 16.06.2006) ve diğer
sosyal güvenlik kanunlarının mülga veya yürürlükte bulunan hükümleri uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na ve kendi ülkesinin mevzuatına göre
kesinleşmiş prim borcu olmadığına dair yazıdır. Başka bir deyişle Türkiye’nin
sosyal güvenlik mevzuatı yahut da kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamak ihalelere katılmak için önkoşul olarak belirlenmiştir (KİGT, m. 17).(Kamu İhale Kurumu,
22.08.2009) Bu yönüyle sosyal güvenlik hukukunun ihalelere katılma yönünden uygulanması özellik arz eden bir konudur.
Bu yazımızda öncelikle Türkiye sosyal güvenlik mevzuatında “prim borcu” ve “kesinleşmiş prim borcu” kavramları değerlendirilecek, sonrasında
hangi borçların “kesinleşmiş prim borcu” kapsamında değerlendirildiği ele
alınacak ve nihayetinde işyerlerine ait kesinleşmiş prim borcu bulunmasının
ihaleye girecek işverenler açısından hangi hükümleri doğurduğu değerlendirilecektir.
II- PRİM BORCU VE KESİNLEŞMİŞ PRİM BORCU KAVRAMLARI
Ülkemiz sosyal güvenlik hukukunda özelde sosyal güvenlik prim alacakları genelde ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her türlü alacakları özel olarak
korunmuş ve bu alacakların kamu alacağı statüsü yasal uygulamalar ile özel
olarak güçlendirilmiştir.
132

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu’na süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında
Kanunun (T.C. Yasalar, 18.07.1953) 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri
hariç, diğer maddeleri uygulanmaktadır. SGK, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere
verilen yetkileri kullanabilmektedir. SGK’nın sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın 5510 sayılı Kanunda belirtilen sürelerde
ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri
işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur (5510 s.K., m.
88). İşverene yapılacak bildirim üzerine prim borçları ve idarî para cezaları
ödenmezse, SGK’ca düzenlenen prim borcunu ve idarî para cezasını gösteren
belgeler resmî dairelerin usûlüne göre düzenledikleri belgeler hükmündedir.
Bu noktada sosyal güvenlik prim borcu kavramını tanımlamak önem arz
etmektedir. Sosyal güvenlik hukukumuzda “sosyal güvenlik prim borcu”
kavramı; 5510 sayılı Kanuna tabi işverenler yönünden sigorta primi, sosyal
güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primini, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na göre sandık iştirakçisi çalıştıran kurum
ve kuruluşlar yönünden kesenekler ve kurum karşılıklarını, 1479 sayılı Esnaf
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu(T.C. yasalar, 14.09.1971) ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na(T.C. Yasalar, 20.10.1983) tabi
sigortalılar açısından ise primler ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme
zammı, faiz ve diğer fer’ilerinden oluşur. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun(T.C. Yasalar, 29.07.1964) geçici 20 inci maddesi kapsamında çalışan
sandık iştirakçilerinin kesenek ve primleri bu kurumların SGK’ya devir işlemleri tamamlanıncaya kadar bu kapsamda değildir.
Kanuna göre sosyal güvenlik prim alacaklısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Mülga sosyal güvenlik kanunları uyarınca oluşmuş bulunan her türlü
prim borcu da burada tanımladığımız “sosyal güvenlik prim borcu” kapsamında SGK’ya olan borçlardandır. Zira önceki sosyal güvenlik kurumlarının her
türlü alacakları 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu(T.C. Yasalar,
20.05.2006) uyarınca SGK’ya devredilmiştir (5502 s.K., geçici m. 1).
Belirttiğimiz alacaklar dışındaki SGK alacakları ile SGK’nın tahsiline aracılık ettiği kamu alacakları (tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut
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edindirme yardımı kesintileri, idari para cezaları, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, damga vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, faiz ve
diğer fer’ileri ise “sosyal güvenlik prim borcu” olarak değerlendirilmemektedir. Başka bir deyişle, bu borçlar her ne kadar hukuki statü olarak SGK’ya olan
borçlar olarak değerlendirilseler ve kamu alacakları vasfı ile öncelikli alacaklar
arasında yer alsalar da, yazımıza konu olan ihalelere girme gibi özel bir takım
kamu haklarından yararlanma açısından özel düzenleme getirilen “sosyal güvenlik prim borcu” kavramından farklı bir kavramı ifade etmektedirler.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların kamu ihalelerine girme yönünden önem arz ettiği görülmektedir. Bu noktada temel bir prensip olarak söyleyecek olursak, ihaleye girecek olan işverenin tüzel kişi olması durumunda ihale
tarihi itibariyle Türkiye genelinde borç aslı ve fer’ileri toplamından oluşan borçların (alt işverenlerinden kaynaklanan borçlar hariç) sigorta primine esas aylık
kazancın üst sınırının 3 katını aşmaması halinde SGK’dan “borcu yoktur yazısı”
alabilmeleri mümkündür. İşverenin alt işverenleri (taşeronları) bulunması halinde, alt işverenlerden kaynaklanan toplam borç tutarının sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmaması halinde borcu yoktur yazısı alınması
mümkün olmaktadır.(Sosyal Güvenlik Kurumu, 16.01.2009 ve 01.10.2007)
III- KESİNLEŞMİŞ PRİM BORCUNUN KAMU İHALESİNE ETKİSİ
Kamu hukukunun uygulanmasında ihale yeterliliklerinin aranması yönünden sosyal güvenlik prim borçları ile ilgili özel bir düzenleme yapılmıştır. Bu
çerçevede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlilik
Kuralları” başlıklı maddesinde “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat
hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan” isteklilerin
ihaleye katılma yeterliliğini gösteremedikleri belirtilmektedir (4734, m. 10).
Kamu ihalelerine girmek isteyen işverenlerden ihaleye başvuru sürecinde
sunması istenilen belgelerinden biri de ihalenin yapıldığı tarih itibariyle 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer sosyal güvenlik kanunlarının mülga veya yürürlükte bulunan hükümleri uyarınca Sosyal
Güvenlik Kurumu’na “kesinleşmiş prim borcu olmadığına dair yazı”dır. Söz konusu yazı SGK’nın taşra birimleri olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri yahut
Sosyal Güvenlik Merkezleri’nden alınmaktadır. Yazının ihale tarihi itibariyle
borcu olmama halini belirtmesi beklenilmektedir. Başka bir deyişle kesinleşmiş
sosyal güvenlik borcu olmama hali ihale tarihi itibariyle aranmaktadır.
4734 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkartılmış bulu134
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nan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Kamu İhale Kurumu,
04.03.2009), Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Kamu İhale Kurumu, 04.03.2009), Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Kamu İhale Kurumu, 04.03.2009) ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği’nin (Kamu İhale Kurumu, 04.03.2009) “İhale Dışı Bırakılma”
konulu maddelerinde Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun
değerlendirilmesinde, isteklinin;
a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde
ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,
b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya takip
ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,
c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (T.C. Yasalar, 28.07.1953) hükümleri çerçevesinde cebren tahsili
yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde
veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,
ç) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir
vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,
belirtilerek, kesinleşmiş prim borcu kavramının sınırları özel olarak hüküm altına alınmıştır.
IV- İŞVERENİN TÜZEL KİŞİLİK OLMASI HALİNDE KESİNLEŞMİŞ PRİM BORCU
İhaleye katılmaya isteklinin tüzel kişilik olması halinde kamu ihaleleri hukuku açısından uygulanan şartları ayrıca incelemekte yarar bulunmaktadır.
Yukarıda anılan ihale uygulama yönetmeliklerinde “Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nun kapsamının ve tutarının Kamu İhale Genel Tebliği ile belirleneceği belirtilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’ne bakıldığında ise Türkiye genelindeki borç asıl ve fer’ileri toplamı dikkate alınmak
kaydıyla, isteklilerin işverenlerin niteliğine ve çalıştırdığı sigortalılara göre
aşağıdaki şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.
a) 5510 sayılı Kanununun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüzel kişiliği haiz işveren için:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
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maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüzel
kişiliği haiz işveren olması halinde,
1) Gerek kendilerine ait işyerlerinin, gerek devir aldıkları işyerlerinin, gerekse kendi işyerleriyle birleşen veya kendi işyerlerine katılan işyerlerinin muaccel
hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi
borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ile diğer fer’ileri,
2) 01.05.2004 tarihinden sonra biten ihale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı gerek SGK’ca yapılan araştırma, gerekse Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi
Hakkında Yönetmelik (Sosyal Güvenlik Kurumu, 27.09.2008) gereğince yapılan inceleme sonucunda, fark işçilik matrahı üzerinden bulunan ve isteklilerce
ödenmesi kabul edilen prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları,
3) İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca düzenlenen raporlarda
önerilen asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim, gecikme cezası ve
gecikme zammı tutarlarının idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,
4) Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanlarınca fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma,
denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar
tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edildiği halde
bu çalışmaları veya prime esas kazancı SGK’ya bildirilmeyen veya eksik bildirilen sigortalılardan dolayı tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek
primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme
zamları ve diğer fer’ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,
5) Kesinleşmiş mahkeme kararları uyarınca geriye doğru verilen prim belgelerine istinaden oluşan ve muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme
cezası, gecikme zamları ve diğer fer’ileri,
6) Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeyen veya verilen belgeleri anılan SGK tarafından geçerli sayılmaması nedeniyle tahakkuk ettirilen
sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları
ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer’ilerinin idari
aşamada kesinleşmiş olan kısımları,
7) Bir işverenin işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir
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işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran alt işverenin (taşeronların), bu işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı tahakkuk eden ve ödenmeyen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme
cezası, gecikme ve diğer fer’ileri,
8) Ortağı olduğu şirketin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer
fer’ilerine ilişkin borçlarından ötürü, (şirketin nevi dikkate alınarak) sorumlu
olduğu tutarları,
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmektedir.
b) 5510 sayılı Kanunun 4-1/(a) ve 4-1/(c) bendi kapsamında sigortalı
sayılanları çalıştıran tüzel kişi işverenler için:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran tüzel kişi olması halinde,
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştırmalarından dolayı yukarıda (a) bendinde
saydığımız borçların yanı sıra (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştırmalarından dolayı yasal ödeme süresi geçmiş prim, kesenek ve kurum
karşılıkları ile bunların gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ileri,
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmektedir.
V- İŞVERENİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE KESİNLEŞMİŞ PRİM BORCU
İhaleye katılmaya isteklinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştırmasından dolayı gerçek kişiliğe haiz işveren, kendi sigortalılığından dolayı ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılması halinde ise;
a) 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan
dolayı yukarıda (a) bendinde sayılan borçlar ile gerek üst düzey yöneticisi
olduğu ve gerekse ortağı olduğu şirketin SGK’ya olan sigorta primi, sosyal
güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası,
gecikme zamları ve diğer fer’ilerine ilişkin borçlarından ötürü, şirketin nevisi dikkate alınarak sorumlu olduğu tutarlar ile,
b) 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamındaki çalışmasından dolayı
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yasal ödeme süresi geçmiş prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları ile
bunların gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ileri,
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunu oluşturur.
İşverenin yalnızca 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı
sayılması veya sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü olması halinde ise; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sigortalı sayılmasından veya sosyal güvenlik destek primi ödeme
yükümlülüğünden doğan yasal ödeme süresi geçmiş prim, sosyal güvenlik
destek primi borçları ve bunların gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer
fer’ileri, ile gerek üst düzey yöneticisi olduğu ve gerekse ortağı olduğu işveren şirketin 5510 sayılı Kanun kapsamında Kuruma olan sigorta primi, sosyal
güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası,
gecikme zamları ve diğer fer’ilerine ilişkin borçlarından ötürü, şirketin nevisi
dikkate alınarak sorumlu olduğu tutarları, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim
borcu olarak kabul edilmektedir.
VI- KESİNLEŞMİŞ PRİM BORCUNA GETİRİLEN İSTİSNALAR
Yukarıda saydığımız bu SGK alacakları “kesinleşmiş prim borcu” kavramına dahil borçları göstermektedir.
Öte yandan sosyal güvenlik hukukumuz; küsurat, cüzi miktar veyahut iş
akışı içerisinde mevcut bulunması doğal karşılaşıbilecek küçük miktarlardaki
borçların, “kesinleşmiş prim borcu”na dahil olan SGK alacaklarından kaynaklansalar dahi, istisna addedilerek, ihalelere katılma gibi kamu haklarından
faydalanmanın önünden engel olmaması prensibini benimsemiştir. Bu noktada kamu idaresinin, işverenlerin ayrıntılı yahut küsurat denilebilecek borçları
yüzünden mağdur olmalarının önüne geçilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Bu çerçevede bakacak olursak, kamu ihalesine katılmaya isteklinin Türkiye genelindeki;
1) İlgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre
yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince
tecil ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya
ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu prim, sosyal güvenlik destek primi,
işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer’ileri,
2) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve 82 nci maddenin
138

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

(a) bendi kapsamına giren (7 numaralı alt bendinde belirtilen borçlar hariç)
sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,
3) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan ve (a) bendinin 7
numaralı alt bendinde belirtilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi,
işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,
4) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (b) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılanlara sigorta primi, sosyal güvenlik destek
primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,
5) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (b) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin prim, kesenek, kurum karşılığı
ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,
6) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (c) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin ((a)   bendinin 7 numaralı alt
bendinde belirtilen borçlar hariç) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi,
işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,
7) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan, (c) bendi kapsamına
giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılan sigortalılığından doğan prim borçları, sosyal güvenlik
destek primi borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,
8) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan ve (d) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılan sigortalılığından doğan prim borçları, sosyal güvenlik
destek primi borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,
9) Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı,
idari para cezaları borçları,
10) İlgili Kanunlar uyarınca takip ve tahsil görevi verilmiş olan özel işlem
EYLÜL - EKİM 2014

139

MALİ

ÇÖZÜM

vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme zamları,
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemektedir.
Görüldüğü üzere sosyal güvenlik hukukumuz, özel bir düzenleme ile belirli tutarın altında kalan alacakların “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”
kapsamı dışında bırakmış, bu suretle ihalelere katılma yönünden istekliler lehine sınırlı bir düzenleme getirmiştir.
VII- KESİNLEŞMİŞ PRİM BORCUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Burada gündeme gelen bir başka husus da yukarıda nitelikleri ve asgari
miktarları ayrıntılı olarak izah edilen alacakların hangi şartlar altında “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu” haline geleceği, başka bir deyişle ihalelere
katılma yönünden hangi şartlarda hüküm göstereceği izaha muhtaçtır.
Ayrıntılı olarak bakıldığında ihaleye katılmaya isteklinin;
a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde
ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,
b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı
durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,
c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere
karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili
durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş
sosyal güvenlik prim borcu olduğu,
d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir
vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,
kabul edilmektedir.
VIII- BORCU YOKTUR TALEBİNİN ALINMASI VE İLGİLİ BİRİMLERCE YAPILAN İŞLEMLER
İhaleye katılmaya isteklilerin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden
veya Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alması, bu belgenin; ilgili müdürlükçe
aynı işverene ait Türkiye genelini kapsayacak şekilde yapılacak araştırma
neticesinde düzenlenmesi ve ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi
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gerekmektedir. Aynı isteklinin başka yerlerdeki işyeri sicil kayıtlarına ilişkin
sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun idarelerce tespit edilmesi halinde
4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılma yeterlilik şartlarını oluşup oluşmadığına bakılacaktır.
Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin olarak; gerçek kişi isteklilerin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bendi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmadığına dair
belge, tüzel kişi isteklilerin ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge vermeleri yeterli olmaktadır. Tüzel
kişi isteklilerin ortağı olan gerçek kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında prim borcu olmadığına ilişkin
belgenin ayrıca ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
IX- SONUÇ
Ülkemiz kamu hukukunda Türkiye›nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamak ihalelere katılmak için önkoşul olarak belirlenmiş olup, ihaleye girmek isteyen
işverenlerden ihaleye başvuru sürecinde sunması istenilen belgelerinden biri
de ihale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve kendi ülkesinin mevzuatına göre “kesinleşmiş prim borcu olmadığına dair yazı”dır.
Sosyal güvenlik hukukuna bakıldığında “sosyal güvenlik prim borcu” kavramının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm alacaklarını kapsamamakta olduğu
görülür. Buna göre; 5510 sayılı Kanununa tabi işverenler yönünden sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primini, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na göre sandık iştirakçisi çalıştıran kurum
ve kuruluşlar yönünden kesenekler ve kurum karşılıklarını, 1479 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi sigortalılar açısından ise primler ile bunlara bağlı gecikme cezası,
gecikme zammı, faiz ve diğer fer’ileri “sosyal güvenlik prim borcunu” oluşturur.
“Kesinleşmiş prim borcu” kavramı ise sosyal güvenlik hukukumuzda gerek borçların nitelikleri gerekse de tutarları açısından yazımızda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere ayrıca düzenlemeye tabi tutulmuş bir kavramdır. Bu
kapsamda ihaleye girecek olan işverenin tüzel kişi olması durumunda ihale
tarihi itibariyle Türkiye genelinde borç aslı ve fer’ilerinin toplamından oluşan
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borçlarının (alt işveren borçları hariç) sigorta primine esas aylık kazancın
üst sınırının 3 katını aşmaması halinde SGK’dan “borcu yoktur yazısı” alabilmesi mümkündür. İşverenin alt işvereninin de bulunması halinde ise, alt işverenlerinden kaynaklanan toplam borcunun sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşıp aşmadığı değerlendirilir, aşmaması halinde
SGK’dan ihale heyetine ibraz edilecek yazıyı alabilmesi söz konusu olur.
İhaleye girecek olan işverenin gerçek kişi, çalıştırdığı sigortalılardan dolayı da işveren, olması halinde ise, “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nun değerlendirmesinde, ihale tarihi itibariyle işverenin 4/1-(b) kapsamında
çalışmasından doğan sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3
katını aşmayan borçları ile çalıştırdığı sigortalılardan doğan sigorta primine
esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan (alt işveren borçlarının
ise sigorta primine esas aylık kazancının üst sınırının 6 katını aşmayan)
sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların
fer’ileri toplamından oluşan borçlarının, bulunması halinde SGK’dan ihale
tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı alabilmesi mümkündür.
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LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN
BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKLARI
Soner ALTAŞ*15
ÖZ
Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerde yönetim organının
bulunması yasal bir zorunluluktur. Yönetim organı müdür veya müdürlerden
oluşur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, müdürlerin birden fazla olmaları
durumunda onların bir kurul olduğunu belirterek, bunlardan birinin şirketin
ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul tarafından müdürler kurulu
başkanı olarak atanmasını şart koşmuştur. Müdürlerin şirketin yönetimine
ilişkin görevlerini gereği gibi getirebilmesi için, şirketin bütün iş ve işlemleri
hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ancak, uygulamada zaman zaman şirket
müdürlerinden birinin veya birkaçının bütün iş ve işlemleri kendi ellerinde
toplaması ve diğer müdürü yahut müdürleri şirketin işlemleri hakkında
bilgilendirmemesi, adeta onları dışlaması ve bu tür bilgi gizlemelerin genelde
sebebiyet verilen şirket zararını, yapılan usulsüz işlemleri gizlemeye dönük
olması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaktadır. İşte, bu çalışmada,
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, birden fazla müdürü olan, bir
başka deyişle müdürler kurulu bulunan limited şirketlerde müdürlere tanınan
bilgi edinme ile inceleme hakları ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler : limited şirket, müdürler kurulu, bilgi alma hakkı,
inceleme hakkı, şirket sırrı, ticaret mahkemesi.
1. GİRİŞ
1
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. yasalar, 01.07.2012) (TTK)16
’na
göre, limited şirketin yönetim organı müdür veya müdürlerden oluşur. Şirketin
yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa ya
da tüm ortaklara veyahut ortak olmayan üçüncü kişilere verilebilir. Ancak,
ortaklardan en az birisinin, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin
bulunması şarttır (TTK, m.623/f.1). Kanuna göre şirkette tek müdürün
olması, yönetim organının varlığı açısından yeterli görülmüştür. Ancak,
şirkette birden fazla müdürün bulunması yasal olarak mümkündür ve bunların
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
15
1 Çalışmamızda, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması
16
kullanılmıştır.
Makale Geliş Tarihi:
01.08.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.10.2014
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sayısı konusunda yasal olarak herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. TTK,
müdürlerin birden fazla olmaları durumunda onların bir kurul olduğunu
belirterek anonim şirketteki yönetim kuruluna özgü bir işleyiş kuralını hükme
bağlamış ve birden fazla müdürü bulunan limited şirketlerde, bunlardan
birinin, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından
müdürler kurulu başkanı olarak atanmasını şart koşmuştur (TTK, m.624/f.1).
Dolayısıyla, birden fazla müdürü olan limited şirketlerde, şirketin yönetim
organı müdürler kurulu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kurulun bir başkanı
olacak ve üyeleri de müdürlerden oluşacaktır. Müdürlerin şirket yönetimine
ilişkin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi içinse, şirketin bütün iş ve
işlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ancak, uygulamada zaman
zaman şirket müdürlerinden birinin veya birkaçının bütün iş ve işlemleri
kendi ellerinde toplaması ve diğer müdürü yahut müdürleri şirketin işlemleri
hakkında bilgilendirmemesi, şirketin defter ve belgelerini inceleme taleplerini
reddetmesi, adeta onları dışlaması ve bu tür bilgi gizlemelerin genelde sebebiyet
verilen şirket zararını, yapılan usulsüz işlemleri gizlemeye dönük olması
gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaktadır. Bilgi alma hakkı engellenen
müdür veya müdürler ise, bu konudaki haklarını yeterince bilmediklerinden,
gönülsüz de olsa bu duruma razı olmakta veya haklarını aramamaktadır. İşte,
bu çalışmamızda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, birden fazla
müdürü olan, bir başka deyişle müdürler kurulu bulunan limited şirketlerde
müdürlere tanınan bilgi edinme ile inceleme hakları üzerinde durulacaktır.
2. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN BİLGİ ALMA VE
İNCELEME HAKLARI
TTK’da limited şirket müdürlerinin bilgi alma ve inceleme hakları ayrı
bir şekilde düzenlenmemiş, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin bilgi
alma ve inceleme hakkına ilişkin 392nci maddesi hükmünün, kıyas yolu ile
limited şirket müdürlerinin bilgi alma ve inceleme hakkında da uygulanması
öngörülmüştür(TTK, m.644/c). Bu itibarla, limited şirket müdürlerinden
her biri şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir,
inceleme yapabilir (TTK, m.644/c, m.392/f.1). Müdürlere tanınan bu hak
kısıtlanamaz ve kaldırılamaz. Aksine, şirket sözleşmesi ve müdürler kurulu,
müdürlerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir (TTK, m.644/c,
m.392/f.6).
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Şirket müdürlerine tanınan bu hak oldukça önemlidir. Zira, ağır ve kapsamlı
sorumluluğunun bir gereği olarak her müdürün şirketin bütün iş ve işlemleri
hakkında bilgi almak hakkı vardır. Bu hak aynı zamanda müdürün güvenirliliğine
ve özenine bırakılmış bulunan yönetim görevinin ve şirket ile müdür arasındaki
ilişkinin gereğidir. Bilgilendirilen müdür yönetebilir ve doğru zamanda, doğru
kararı alabilir. Bu yönden müdürler arasında fark yoktur. Bilgi vermek, verecek
olan kişi yönünden bir yükümdür(Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu
Raporu, Esas No:1/324). Ancak, bilgi alma hakkı, Kanunda, “kurulda” ve “kurul
dışında” olmak üzere ayrı kurallara bağlandığından, çalışmamızda da bu ayrım
esas alınacak ve limited şirketler müdürlerinin bilgi alma ile inceleme hakları iki
ayrı başlık altında izah edilecektir.
2.a. Müdürlerin Müdürler Kurulunda Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Biraz önce belirttiğimiz üzere, limited şirket müdürlerinden her biri
şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme
yapma hakkına sahiptir (TTK, m.644/c, m.392/f.1). Dolayısıyla, müdürün
istediği herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin
müdürler kuruluna getirtilmesi, kurulca veya müdürler tarafından incelenmesi
ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan
bilgi alınması reddedilemez (TTK, m.644/c, m.392/f.1).
Müdürlere tanınan bu yetkinin, müdürler kurulunda oylama yapılarak
ya da yapılmadan reddedilmesi mümkün değildir. Müdüre verilecek bilgi
ayrıntılı, amaca uygun ve istenileni karşılar nitelikte olmalıdır. Müdür, bilgiyi
-kural olarak- müdürler kurulunda alır; yoksa doğrudan yöneticileri çağırarak
veya onlara başvurarak bilgi isteyemez. Diğer yandan, bilgi alma hakkı şirket
iş ve işlemleri ile sınırlı olup, özel işleri kapsamaz; ancak özel işler şirket
iş ve işlemleriyle ilgili veya bağlantılı olduğu takdirde bunlar hakkında da
bilgi alabilir. TTK, bu hakkı müdürün kişiliğine tanımıştır; yoksa müdürler
kuruluna “kurul” olarak tanımamıştır. Bu manada, sadece bilgi talebinde
bulunan müdür bilgi alabilir. Hak, müdürlükten ayrılmakla son bulur(Ticaret
Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324).
Kanunda, alınacak bilginin niteliği ve özellikle “gizli”, “şirket sırrı” olması
ile ilgili açık bir sınır getirilmemiştir. Bunun iki sebebi vardır. Birinci sebep
şudur: Güvenilmeyen bir kişi müdür seçilmemeli, seçilmişse uzaklaştırılmalıdır.
İkincisi ise, TTK’nın 613. maddesinde “şirketin sırlarının ve çıkarlarının”
korunması da vurgulanarak ağır bir bağlılık yükümünün getirilmiş olması ve
bağlılık yükümünün sorumlulukla doğrudan ilgili bulunmasıdır. Diğer yandan,
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somut olayın özelliği, istenilen bilginin verilmemesini gerekli kılıyorsa müdürler
kurulu başkanı tedbir talebiyle mahkemeye başvurabilir. Ancak, müdürün
görevinin güvene dayalı olduğuna ilişkin temel düşünce, yaptığı işin nitelik ve
önemi ve nihayet yüklendiği sorumluluk ve sorumluluğa bağlı hukukî ve cezaî
yaptırımlar ondan bir bilginin saklanmasını ve esirgenmesini haklı gösteremez
(Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324).
Müdürler kurulu toplantılarında, bütün müdürler gibi, şirket yönetimiyle
görevlendirilen kişiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Müdürün bu
konudaki istemi reddedilemez; soruları cevapsız bırakılamaz (TTK, m.644/c,
m.392/f.2). Bu manada, müdürler kurulu başkanı, müdürler, şirketin tüm
yöneticileri, ticarî mümessiller, vekiller, seyyar tacir yardımcıları, komite, komisyon
ve alt kurullar bilgi vermekle yükümlüdür. Şirkete bağlı olmayan komisyoncuların,
tellalların, aracı kurumların, rapor yazmakla görevlendirilen kişilerin ise kural
olarak böyle bir yükümleri yoktur. Aynı sonuç, acentalar için de söz konusudur
(Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324).
Peki, yasanın emredici bu hükümlerine rağmen, müdürün bilgi alma ve
inceleme hakkı reddedilirse ne yapılacaktır? Müdürün bilgi alma talebinin
reddi halinde, eğer müdür talebini müdürler kurulu başkanına yapmamışsa,
bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma istemini müdürler kurulu başkanına
iletir. Müdürler kurulu başkanı, müdürün, bilgi alma, soru sorma ve inceleme
yapma istemini reddederse, konu iki gün içinde müdürler kuruluna getirilir.
Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde müdür şirketin
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir.
Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlar. Mahkemenin bu
konuda vereceği karar kesindir (TTK, m.644/c, m.392/f.1, f.4).
2.b. Müdürlerin Müdürler Kurulu Dışında Bilgi Alma Hakkı
Limited şirket müdürlerinden her biri, müdürler kurulu toplantıları dışında,
müdürler kurulu başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen
kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilir ve
görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, müdürler kurulu başkanından,
şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir
(TTK, m.644/c, m.392/f.3).
Yani, anılan hakkın kullanımı için müdürler kurulu başkanından izin almak
zorunludur. Çünkü, müdürün -kural olarak- müdürler kurulu dışında bilgi almak
hakkı bulunmadığı gibi, kurul dışında defterleri ve/veya belgeleri incelemek
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hakkı da bulunmamaktadır. Ancak, Kanun, müdüre bu hakkını sınırlı bazı
hallere münhasır olmak üzere ve de müdürler kurulu başkanının izni ile kullanma
imkanı tanımıştır. Dolayısıyla, müdürler, müdürler kurulu başkanından izin
almak kaydıyla, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi
ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilirler. Müdürün, şirketin defter ve
belgelerini incelemeyi talep edebilmesi ise ancak görevini, hesap verilebilirlik
ilkesine uygun olarak yapması bakımından gerekliyse mümkün olabilir(Ticaret
Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324). TTK, müdürler
kurulu başkanına yapılacak talebi belli bir şekle tabi kılmamıştır. Dolayısıyla,
müdür talebini yazılı olarak yapabileceği gibi sözlü olarak da iletebilecektir.
Müdürler kurulu başkanının, müdürün, müdürler kurulu dışında bilgi alma,
soru sorma ve inceleme yapma istemini reddetmesi durumunda, konu iki gün
içinde müdürler kuruluna getirilir (TTK, m.644/c, m.392/f.4). Müdürler
kurulunun kabul kararı halinde müdür bilgi alma, soru sorma inceleme hakkını
kullanabilir. Müdürler kurulunun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi
hâlinde ise müdür şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesine başvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara
bağlar. Mahkemenin bu konuda vereceği karar kesindir (TTK, m.392/f.4).
3. MÜDÜRLER KURULU BAŞKANININ BİLGİ ALMA VE
İNCELEME HAKKI
Müdürler kurulu başkanı, kurulun izni olmaksızın, müdürler kurulu
toplantıları dışında bilgi alamaz, şirketin defter ve dosyalarını inceleyemez
(TTK, m.644/c, m.392/f.5). Yani, başkan kurul dışında inceleme ve bilgi
edinme hakkını ancak diğer müdürler gibi kullanabilecektir(Ticaret Kanunu
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324). Müdürler kurulu
başkanı, bu isteminin reddedilmesi hâlinde mahkemeye başvurabilir (TTK,
m.644/c, m.392/f.5).
4. ÖZET VE SONUÇ
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, birden fazla müdürü
bulunan limited şirketlerde, şirketin yönetim organı müdürler kuruludur ve
müdürlerden birisi, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul
tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Müdürler kurulunu oluşturan
üyelerden, yani müdürlerden her biri şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında
bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahiptir. Müdürlere
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tanınan bu hak kısıtlanamaz ve kaldırılamaz. Aksine, şirket sözleşmesi ve
müdürler kurulu, müdürlerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir.
Bu bağlamda, müdürün istediği herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme,
yazışma veya belgenin müdürler kuruluna getirtilmesi, kurulca veya müdürler
tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili
yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez. Müdürün bilgi
alma talebinin reddi halinde, eğer müdür talebini müdürler kurulu başkanına
yapmamışsa, bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma istemini müdürler
kurulu başkanına iletir. Müdürler kurulu başkanı, müdürün, bilgi alma, soru
sorma ve inceleme yapma istemini reddederse, konu iki gün içinde müdürler
kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde
müdür şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine
başvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlar.
Müdürlerin kural olarak müdürler kurulu dışında bilgi almak hakkı
bulunmamakla birlikte, TTK, müdürlere bu hakkını sınırlı bazı hallere münhasır
olmak üzere ve de müdürler kurulu başkanının izni ile kullanma imkanı
tanımıştır. Bu itibarla, Limited şirket müdürlerinden her biri, müdürler kurulu
toplantıları dışında, müdürler kurulu başkanının izniyle, şirket yönetimiyle
görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi
alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, müdürler kurulu
başkanından, şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını
isteyebilir. Müdürler kurulu başkanının, bu talebi reddetmesi durumunda,
konu iki gün içinde müdürler kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya
bu istemi reddetmesi hâlinde ise talepte bulunan müdür şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. TTK bu konuda
müdürler kurulu başkanına bir ayrıcalık tanımadığından, müdürler kurulu
başkanı da, kurulun izni olmaksızın, toplantılar dışında bilgi alamaz, şirketin
defter ve dosyalarını inceleyemez. Müdürler kurulu başkanı, bu isteminin
diğer müdürler tarafından reddedilmesi hâlinde ise mahkemeye başvurabilir.
TTK, bilgi alma ve inceleme hakkını bu yönleriyle oldukça detaylı ve açık
bir şekilde düzenlemiştir. Dolayısıyla, limited şirket müdürlerinin, yasa ile
kendilerine tanınan bilgi alma ve inceleme haklarını kurallara uygun bir
şekilde kullanmaları ve bu haklarının engellenmesi durumunda ise mahkemeye
müracaat etmekten çekinmemeleri gerekir.
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TACİRLER AÇISINDAN HİLELİ İFLAS SUÇU
*
Mustafa YAVUZ17

JTürk Ceza Kanununda malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan tacirlerin, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür. Ağır cezai yaptırıma bağlanmış olan hileli iflasın varlığı
için gerekli olan tasarruflar anılan Kanunda kapsamlı bir şekilde sayılmıştır.
İşte bu çalışmada, kamuoyu tarafından pek bilinmeyen söz konusu cezai sorumluluk hali literatür taraması yapılarak bütün yönleriyle değerlendirilmiş ve
unsurları bakımından ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hileli iflas, malvarlığını eksiltme, tacir, suç, ceza.
1. GİRİŞ
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda (T.C. Yasalar, 12.10.2004) (TCK)
tacirlere ilişkin bir takım suçlara yer verilmiştir. Bu suçlardan biri de hileli
(dolanlı) iflas suçudur. Hileli iflas, iflasa tabi bir kimsenin, bir ticari faaliyet
bağlamında malvarlığını eksiltmeye yönelik olarak TCK’nın ilgili maddesinde sayılan hileli tasarrufları gerçekleştirmesidir. Hileli iflas suçunu işleyenler,
Kanunda öngörülen cezayla cezalandırılır.
Hileli iflas suçu TCK’da, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki halinden farklı bir biçimde düzenlenmiştir. Nitekim mülga TCK’da hileli iflas
suçunun yalnızca yaptırımına yer verilmiş, hangi hareketlerin hileli tasarrufları oluşturduğu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa (T.C. Yasalar, 19.06.1932)
(İİK) bırakılmıştı. İİK’da ise hileli iflas teşkil eden haller zikredildikten sonra
bu tasarruflarda bulunan kişilerin (mülga) TCK’ya göre cezalandırılacağı belirtilmiştir. 5237 sayılı TCK ise gerek hileli iflas suçunun yaptırımını gerekse de hileli iflas hareketlerini aynı madde içerisinde düzenlemiştir. İşte bu
düzenleme karşısında İİK’nın 331. madde hükmünün akıbetinin ne olduğu
öğretide tartışmalıdır. Genel kanı, artık hileli iflasa ilişkin İİK’nın söz konusu
maddesinin uygulanmayacağı yönündedir. Zira kanunların zaman bakımından uygulanmasına göre; aynı konu, iki ayrı kanunda yer almakta ise önceki kanunun sonradan yürürlüğe giren kanun ile çelişen hükümlerinin ortadan
kalktığı kabul edilmektedir. İİK hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesi
*17 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
06.08.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.10.2014
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halinde ise suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlali gündeme gelebilecektir
(Yılmaz, 2011, 51).
Bu çalışmamızda, TCK’da tacirler hakkında öngörülen suçlardan olan hileli iflas suçu, bütün unsurlarıyla ve detaylı olarak ele alınmıştır.
2. HİLELİ İFLAS SUÇU
TCK’nın 161. maddesinde; “malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar
verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan kuralın devamında ise hileli iflasın
varlığı için gerekli olan tasarruflar sınırlı sayıda olmak üzere dört bent halinde
sayılmıştır. Hileli iflas suçunun hareket unsuru, malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflardır. Söz konusu suç, aşağıda detaylı olarak incelenmiştir.
2.1. Korunan Hukuki Değer
Hileli iflas suçunda öncelikle hileli olarak iflas eden borçlu karşısında alacaklılar korunmaktadır. Ancak sadece alacaklılar değil, aynı zamanda ekonomik ve ticari hayatta kişilerin birbirlerine duymasında zorunluluk bulunan
güven de korunmaktadır.
2.2. İflas Olgusunun Gerçekleşmesi
Hileli iflas suçunun oluşabilmesi için öncelikli şart, asliye ticaret mahkemesi tarafından fail hakkında iflas kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesidir. Bu sebeple iflas kararının verilmiş olması ceza hukuku açısından
“objektif cezalandırabilme şartı”18 olarak kabul edilir. İflas kararı, suçun
1
unsuru değil, ancak failin cezalandırılabilmesi
için gerekli şartlardan biridir.
Failin eyleminin, iflas kararından önce veya sonra gerçekleşmesinin bir önemi
bulunmamaktadır. Ceza mahkemesi iflas kararının yerinde olup olmadığını
tartışamaz ise de, bu iflasın taksirli veya hileli olup olmadığına kendisi karar
verecektir. Söz konusu mahkeme, bu hususta ticaret mahkemesinin kararıyla
bağlı değildir (Yaşar, Gökcan, Artuç, 2010, 4732).

2.3. Maddi Unsur
118 Objektif cezalandırılabilme şartı, suçun tüm unsurlarının gerçekleşmiş olmasına ve hatta suç oluşmasına karşın, failin cezalandırılması için kanun tarafından aranan ve gerçekleşmediği takdirde failine
yaptırım uygulanamayan şarttır.
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Hileli iflas suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. TCK’nın 161. maddesinde bu seçimlik hareketler dört bent halinde sayılmıştır. Kanunda sayılan hareketlerden herhangi birinin, iflas kararından önce veya sonra gerçekleşmesi
halinde söz konusu suç işlenmiş olacaktır. Kanunda öngörülen fiiller dışında
başka bir fiille bu suç işlenemez. Söz konusu fiillerin etki alanı, kıyas ile de
genişletilemez. Başka bir deyişle, TCK md. 161’de sayılan haller, suçun maddi unsuru bakımından sınırlı (tahdidi) olup, tâdâdi (örnek verici) değildir.
Öte yandan, suçun oluşabilmesi için bir zararın meydana gelmesi şart
değildir. Hileli tasarrufun ifasıyla suç tamamlanmış olur. Dolayısıyla hileli
iflas suçu, aynı zamanda bir tehlike suçudur. Hileli iflas suçunu oluşturan hareketler aşağıda açıklanmıştır.
2.3.1. Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların
kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması (Işıka,
2013, 609-610)
Hileli tasarruf olarak nitelendirilen seçimlik hareketlerden biri olarak düzenlenen bu fiil, kendi içerisinde de seçimlik hareketler barındırmaktadır.
Buna göre; malın kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden
olunması hallerinden birinin gerçekleştirilmesi hileli tasarruf olarak kabul
edilecektir. Kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunan
mallar söz konusu seçimlik hareketin konusunu oluşturmakta olup, bu malların alacaklılar lehine rehnedilmiş olması zorunlu değildir. Çünkü zaten borçlunun malvarlığının sırf mevcudiyeti dahi alacaklılar bakımından, alacaklarını
tahsil etme yönünden başlı başına bir teminat oluşturmaktadır.
Malın bulunduğu yerden alınarak başka bir yere götürülmesi kaçırma olarak
nitelendirilebilirken, malın ele geçemeyecek şekilde saklanması, bilgi verilmemesi veya eksik/yanlış bilgi verilmesi malın gizlenmesi olarak kabul edilebilecektir. Borçlunun iflas masasına devredilmesi gereken mallarını bulunduğu yerden başka bir yere taşıması, malların değerinin altında satılması, paravan olarak
kurulan şirketlere devredilmesi veya malların bedelsiz olarak dağıtılması gibi
işlemler “malın kaçırılması” olarak kabul edilecektir. Malın gizlenmesi, borçlunun malvarlığına ait olan bir mal ya da değeri kasten veya verilmesi gereken
bilginin verilmemesi şeklinde ihmal suretiyle, alacaklılardan veya iflas memurlarından gizleyerek iflas masasında yer almasının engellenmesidir.
Malın değerinin azalmasına neden olma halinde borçlu, malın sahip olduEYLÜL - EKİM 2014
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ğu ekonomik değerin azalmasına ya da yok olmasına neden olabilecek hareketlerle alacaklıların alacaklarını elde etmesini engellemektedir. Malın tahrip
edilmesi ya da bakımsız bırakılması, malın bazı parçalarının sökülmesi, kullanım amacına uygunluğunun ortadan kaldırılması, elden çıkarılması gereken
zamana kadar elden çıkarılmayarak bozulmasına neden olma gibi malın değerini azaltıcı hareketler de hileli iflas suçunu oluşturabilecektir.
2.3.2. Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya
yok edilmesi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)
66 ve devamı maddelerine göre, tacirler bir kısım defterleri tutmak zorundadır. Bu defterlerin tutulmamasına TTK’da bazı sonuçlar bağlanmıştır. Ancak,
iflastan önce veya iflas sırasında ilgili defterlerin tutulmaması, bu bentteki
suçun oluşması sonucunu doğurabilecektir. Bu bent uygulamasında dikkat
edilmesi gereken, öncelikle failin malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarrufta
bulunup bulunmadığıdır. Bu şekilde bir tasarruf olmadan failin ticari defter,
kayıt veya belgeleri gizlemesi veya yok etmesi hileli iflas suçunu oluşturmayacaktır. Ayrıca, failin ticari defter, kayıt veya belgeleri gizlemesi veya yok
etmesi, bu tasarrufların ortaya çıkmasını önlemek için yapılmış olmalıdır. İlgili defter, kayıt veya belgelerin yazılı veya boş olmasının, tamamının veya bir
kısmının gizlenmesi veya yok edilmesinin, yok etme veya saklama şeklinin
bir önemi bulunmamaktadır (Yaşar, Gökcan, Artuç, 2010, 4734).
2.3.3. Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle
bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge
düzenlenmesi
Buraya kadar üzerinde durulan seçimlik hareketler malvarlığının aktifi
üzerinde gerçekleştirilen hareketleri ifade etmekte idi. Bu seçimlik hareket
ise malvarlığının pasifini etkileyecek niteliktedir. Fail, gerçekte mevcut olmayan borçlandırıcı bir muamele ile kendisini anlaştığı bir üçüncü kişiye karşı
borçlu göstermektedir. Bu şekilde failin malvarlığının pasif kısmı olduğundan
fazla görünmektedir. Bu muameleler, failin hatır senedi düzenlemesi, bono
düzenlenmesi, çek keşide etmesi, borçlandırıcı bir sözleşme imzalaması gibi
bir borç oluşturulduğunu gösteren, gerçek duruma aykırı bir belge düzenlenmesini gerektiren muamelelerden olmalıdır. Suçun oluşabilmesi için sahte
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olarak belge düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu belgenin varlığı, alacaklıların alacaklarını tam olarak tahsil edebilmelerini engellemektedir. Çünkü
failin anlaşmalı olarak borçlandığı kişi, elindeki belgeye dayanarak icra takibi
aracılığıyla failin malvarlığına müdahale edebilecektir. TCK, anlaşmalı kişi
tarafından belgenin icraya konulmasını suçun oluşumu açısından aramamıştır. Hileli şekilde, gerçek durumu yansıtmayan böyle bir belge düzenlenmesi
suçun oluşumu için yeterlidir (Işıka, 2013, 609-612).
2.3.4. Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi
Hükümde kanun koyucu, gerçeğe aykırılık ve sahtelik olmak üzere iki kavramdan yola çıkmıştır. Gerçeğe aykırılık düzenlenen bir belgenin gerçeği yansıtmamasını ifade eder. Bu anlamda bilanço dışındaki mali durumuna ilişkin kayıtların
failin aktifini olduğundan az gösterecek şekilde düzenlenmiş olması halinde suç
işlenmiş olacaktır. Sahtecilik kapsamında ise gerçekte mevcut olmayan bir belge
vücuda getirilebileceği gibi, mevcut bir belgenin içeriği de değiştirilebilir. Failin
bilançonun içeriğini değiştirmesi yahut gerçek olmayan bir bilançoyu hazırlaması
halinde suç işlenmiş olacaktır. Belirtelim ki, aktifin olduğundan fazla gösterilmesi
halinde hileli iflas suçu oluşmayacaktır (Bacaksız, 2011, 121-122).
2.4. Manevi Unsur
Hileli iflas suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Suç konusu fiil, kasten işlenmemişse suç da oluşmayacaktır.
Kast; TCK’nın 21. maddesinde “Suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek
ve istenerek gerçekleştirilmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu halde, kastın
varlığı iki temel kavrama bağlıdır. Bunlardan birincisi “bilme”, ikincisi de “isteme” unsurudur. Bilme unsuru failin kanuni tanımda yer alan maddi unsurları bilmesidir. İstem unsuru ise failin iradesinin suçun kanuni tanımında yer
alan maddi unsurlara yönelmesidir (Artuk, Gökçen, Yenidünya, 2007, 559).
Maddede, suçun oluşumu için failin kasten hareket etmesi (genel kast) yeterli
görülmüş, onun belli bir maksat veya saikle hareket etmesi, bir başka ifadeyle
kastın dışında başka bir sübjektif unsurun (özel kast) gerçekleşmesi aranmamıştır. Failin hileli olarak iflas ettiğini bilmesi ve bunun sonuçlarını istemesi
yeterlidir. Belirtelim ki, suç olası kastla da işlenebilir; bu durumda ceza üçte
birden yarısına kadar indirilir (TCK md. 21/II).
2.5. Fail
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TCK’nın 161. maddesinin gerekçesinde, hileli iflas suçun failinin, iflasa
tabi bir borçlu yani tacir olabileceği; ancak, bir tüzel kişinin tacir olması durumunda, tüzel kişiliğin organ veya temsilcisi olan, tüzel kişi adına tasarrufta
bulunan gerçek kişilerin de suçun faili olabileceği ifade edilmiştir. İflas yolu
ile takip ise ancak TTK gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa
tabi bulundukları bildirilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında yapılır (İİK md.
43/I). Dolayısıyla, sadece tacirler iflasa tabi olmaktadır. Tacirin her türlü borcu, iflasa tabidir. Ancak özel düzenlemelerde kişi tacir olmasa bile iflasa tabi
olabileceği kabul edilebilmektedir.
TTK’ya göre bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişi
tacirdir. Tacir gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu
ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. Tüzel
kişi tacirler bakımından ise ticaret şirketleri (kollektif, komandit, anonim ve
limited şirketler ile kooperatifler) ile amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel
idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum
ve kuruluşlar tacir sayılırlar. Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de
aynen uygulanır. Bunun yanında anonim şirketler yönetim kurulu, limited şirketler ise müdür ya da müdürler kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
Öte yandan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (T.C. Yasalar, 01.11.2005)
110/I. maddesinde; bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleriyle banka hakkında faaliyet izninin kaldırılmasına veya
TMSF’ye devrine neden olduklarının tespiti halinde, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilerek TMSF
Kurulu kararına istinaden ve TMSF’nin talebi üzerine doğrudan şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebileceği hükme bağlanmıştır.
2.6. Mağdur
Hileli iflas suçu, suçu işleyen borçlunun suçu işleme amacı olan alacaklılarının alacak haklarına ulaşmasını engellemek olduğundan, bu suçun mağduru, borçlunun kendi malvarlığı üzerindeki hileli tasarrufları nedeniyle, alacak
haklarını tahsil edemeyen veya tahsil edememe tehlikesine maruz kalan kişi158
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lerdir (Işıka, 2013,609-617).
2.7. Teşebbüs
Kanunda sayılan suç hareketlerinin yapılmasına rağmen arzu edilen sonuca ulaşılamaması mümkün olduğundan, suç teşebbüse elverişlidir.
2.8. İştirak
Hileli iflas suçunun tipik hareketlerini kısmen veya tamamen gerçekleştirenler bu suçun müşterek failidir. Öte yandan, bu suç, iştirak açısından özellik
göstermez; bahsi geçen suça her türlü iştirak mümkündür. Dolayısıyla bu hususta TCK’nın genel hükümleri uygulanır.
2.9. Yaptırım
TCK’nın 161. maddesinde düzenlenen hileli iflas suçu için öngörülen cezai yaptırım, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır.
Aynı Kanunun 167. maddesinde, şahsi cezasızlık sebebi ile cezada indirim
yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere yer verilmiştir. Buna göre; hileli iflas
suçunun, haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, üstsoy veya
altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen
veya evlatlığın, aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına
olarak işlenmesi halinde ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.
Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının
zararına olarak işlenmesi halinde ise ilgili akraba hakkında ancak şikayet üzerine ceza verilebilecek ve bu ceza yarı oranında indirilecektir.
Diğer taraftan, TCK md. 168’de düzenlenen etkin pişmanlık hali hileli iflas
suçunda da uygulanacaktır. Bu çerçevede, hileli iflas suçu tamamlandıktan sonra
ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce failin, azmettirenin
veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen
geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde verilecek ceza üçte
ikisine kadar indirilecektir. Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve
fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde ise verilecek ceza yarısına
kadar indirilecektir. Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için ayrıca mağdurun rızası aranacaktır.
2.10. Zamanaşımı ile Görevli ve Yetkili Mahkeme
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TCK md. 66/I-d uyarınca hileli iflas suçunun zamanaşımı süresi 15 yıldır.
Yargıtay’a (Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2008) göre iflas suçları bakımından
zamanaşımı, iflas kararının verildiği andan başlar. Söz konusu suç için şikayet
şartı aranmadığından suçun takibi, Cumhuriyet Savcılıklarınca resen yapılacaktır. Görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi, yetkili mahkeme ise hileli
iflas oluşturan fiillerin gerçekleştirildiği yer mahkemesidir.
3. SONUÇ
5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre; malvarlığını eksiltmeye yönelik
hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa
karar verilmiş olması halinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Hileli iflasın varlığı için gerekli olan tasarruflar, anılan Kanunda dört bent halinde sayılmıştır.
Borçlu karşısında alacaklılar ile ekonomik ve ticari hayattaki güveni korumayı hedefleyen hileli iflas suçunun oluşabilmesi için öncelikli şart, asliye
ticaret mahkemesi tarafından fail hakkında iflas kararı verilmiş olması ve bu
kararın kesinleşmesidir. Söz konusu suçun oluşabilmesi için bir zararın meydana gelmesi şart değildir. Anılan suçu, TTK gereğince tacir sayılan veya
tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir
olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen kişiler işleyebilir. Hileli
iflas suçunun takibi şikayete bağlı olmayıp, Cumhuriyet Savcılıklarınca resen
soruşturulur ve bu suçtan dolayı yargılama ağır ceza mahkemesinde yapılır.
Hileli iflastan hüküm giyenler özellikle; Cumhurbaşkanı, milletvekili, belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi üyesi, muhtar, Devlet memuru, askeri personel, hakim ve savcı, gümrük müşaviri, yeminli mali müşavir, serbest
muhasebeci mali müşavir, avukat, noter, doktor, diş hekimi, veteriner hekim,
kooperatif ve vakıf yöneticisi, lisanslı depo işleticisi, sendika kurucusu, banka
ve aracı kurum kurucu ortağı, sigorta ve reasürans şirketi kurucusu, seyahat
acentesi sahibi olamazlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
(ticaret odaları ve borsaları ile esnaf ve sanatkarlar odaları ve üst kuruluşları
gibi) organlarına seçilemezler ve siyasi partilere üye olamazlar.
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TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TASFİYE SÜRECİNE
GİREN ŞİRKETLERİN KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
*
Ufuk ÜNLÜ19

ÖZ
Tasfiye sürecine giren kurumlar vergisi mükelleflerinin gerek 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu gerekse 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca
yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler ve sorumluluklar bulunmaktadır. Zira tasfiye süreci ekonomik faaliyetin durdurulduğu ve bu nedenle
sürece ilişkin özel kuralların ortaya çıktığı bir aşamadır. Hal böyleyken tasfiye
sürecine giren şirketlerin (kurumların) kurumlar vergisi açısından değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketlerin tasfiye süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlanmıştır. Tasfiye sürecine giren şirketlerde kurumlar vergisinin ödenmesi aşamalarına ilişkin hükümler ise
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Çalışmamızın ilk
bölümü, 6102 sayılı Kanun’da yer alan tasfiye işleri, tasfiye sürecinde alacaklıların korunması, tasfiyeden dönülmesi ve ek tasfiye süreçlerine ayrılmıştır.
İkinci bölümde ise tasfiye sürecine giren şirketlerin kurumlar vergisi özelinde
vergilendirilme aşamaları üzerinde durulacaktır.
2. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKETLERDE TASFİYE
SÜRECİ
2.1. Genel Olarak Tasfiye
Şirketler; sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona
ermesiyle, işletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle, esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme
sebebinin gerçekleşmesiyle, genel kurul kararıyla, iflasına karar verilmesiyle,
feshedilmek suretiyle ve kanunlarda öngörülen diğer hâllerde sona erer. Şirketin sona ermesiyle birlikte tasfiye süreci başlar.
19
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Tasfiye, anonim ortaklık mal varlığının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsil edilmesi, borçların ödenmesi ve olumlu bir bakiye varsa bunun tasfiye payı
hükümleri gereğince pay sahiplerine dağıtılması ve ortalığın kaydının sicilden
silinmesi işlemlerinin tümüdür.(Çamoğlu, Poroy ve Tekinalp, 2005, 822)
6102 sayılı Kanun’un 533’üncü maddesinde göre tasfiye hâlindeki şirket,
pay sahipleriyle olan ilişkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini
korur ve ticaret unvanını “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanır.
Bu hâlde organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır. Dolayısıyla tasfiye
haline girilmesiyle birlikte değişikliğe uğrayan ve sınırlanan şirketin ehliyeti
değil, organların yetkileridir. “tasfiye hâlinde” ibaresinin eklenmesi ise tasfiyenin bir gereğidir.
Şirket tasfiye hâline girince, görev ve sorumluluklar tasfiye memurlarına geçer.
Şirketin organlarına ilişkin yetkiler, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir.
2.2. Tasfiye Sürecinde Alacaklıların Korunması
6102 sayılı Kanun’un 536’ncı maddesine göre, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, anonim şirketlerde tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılır. Gerekli işlemlerin gerçekleştirilebilmesi
için tasfiye memurları atanır ve bunlar pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden
olabilir. Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.
Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece
atanır. Sonrasında tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar
vermek üzere genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.
Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz, şirketin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu incelerler; gerekirse şirket mallarına değer biçmek için
uzmanlara başvurarak, şirketin malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenler ve genel kurulun onayına
sunarlar. Tasfiye bilânçosu yıllık bilânço esaslarına göre çıkarılmaz. Bu, bir
malvarlığı bilânçosudur ve olası satış değerleri esasına göre çıkarılır. Ancak
ilk bilânçonun olası satış değerlerine göre çıkarılacağı metne açıkça yazılmamış, hüküm gelişmelere açık tutulmuştur. Hazırlanan envanter ve bilânçonun
şirketin her şeyden önce malvarlıksal ve finansal durumunu göstermesi gerektiği ibaresi hükme açıkça konulmuştur. Çünkü genel kabul gören muhasebe
ilkeleri bu bilânçoya başka görevler de yükleyebilir. Bilânçonun işlevlerinin
boyutu ve kapsamı değişebilir.
164
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Tasfiye sürecinde alacaklıların çağrılması ve bilgilendirilmesi gerekir. Dolayısıyla alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan
ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar 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. İlanın sayısı ve asgarî tekrarlanma süresine ilişkin zorunluluk sadece Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılacak ilân
hakkındadır. Esas sözleşmede öngörülen ilân şekli, sayısı ve tekrarlanma süresi
hakkında benzer bir yükümlülük öngörülmemiştir. Dolayısıyla, bu konuda sadece esas sözleşme ile getirilmiş hüküm dikkate alınacaktır.
Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir. Böylelikle tevdi yeri olarak noter yerine, niteliği ve görevleri itibarıyla daha uygun görülen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilmesi daha
yerinde bir uygulamadır. Ayrıca şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında
uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir; meğerki, bu gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına alınmış veya şirket varlığının
pay sahipleri arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olsun.
Diğer taraftan, belirtilen zorunluluklara aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak ödedikleri paralardan dolayı 6102 sayılı Kanun’un 553 üncü
maddesi uyarınca sorumlu olurlar.120
2.3. Tasfiyeden Dönülmesi
6102 sayılı Kanuna göre tasfiyeden dönülmesi de mümkündür. Tasfiyeden dönülmesi, mülga Kanunda bulunmayan, fakat uygulamanın ihtiyaçları nedeniyle
doktrin ve yargı tarafından benimsenip uygulanan bir hukuki müessesedir. Esasen
tasfiyeden dönme, tasfiye haline giren bir şirket genel kurulunun, alacağı bir kararla, şirketi tasfiye gayesi güden bir şirket olmaktan çıkartabilip, tekrar kâr elde
etme amacı güden ve varlığını devam ettiren bir şirket haline döndürmesidir.
120 Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu
MADDE 553- (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket
alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.
(2) Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat
edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.
(3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz.
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Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay
sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap
ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine
ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir. Daha açık
bir ifadeyle, tasfiyeden dönme, şirketin sadece sürenin dolmasıyla veya genel
kurul kararıyla sona ermesi halinde söz konusu olabilir. Diğer sona erme hallerinin gerçekleşmesi nedeniyle şirketin sona ermiş olması halinde tasfiyeden
dönme kararı alınarak şirkete hayatiyet kazandırılamaz. Tasfiyeden dönülmesi
özgü durumlar şu şekilde sıralanabilir;
(a) Tasfiyeden dönme, nihai bir karardır. Bu kararla yeni bir hukuki durum
meydana gelerek, şirket normal ticarî seyrine dönmektedir.
(b) Tasfiyeden dönme kararı, şirket gayesinde değişikliğe yol açar ve tasfiye esnasında tasfiye gayesini benimsemiş olup tasfiye şirketi olarak adlandırılan şirket, bu pasif gayeden dönerek gelir elde etmeye ve ticarî faaliyetler icra
etmeye yönelik aktif bir gayeye yönelir.
(c) Pay bedellerinin veya tasfiye paylarının pay sahipleri arasında dağıtımına başlanıncaya kadar tasfiyeden dönme kararı alınabilir. Bu andan sonra
tasfiyeden dönme kararı alınamaz. Zira, bu andan sonra alınacak bir karar,
anonim şirketler hukukunda hakim olan, hakim malvarlığının korunması ilkesine aykırılık nedeniyle üçüncü kişilerin haklarını ihlâl edici nitelik taşır.
(d) Pay sahipleri arasında yapılan cüz’i ve anlamsız bir pay bedeli veya tasfiye payı iadesi bile tasfiyeden dönmeyi imkânsızlaştırır. İfa edilmiş edimlerin
geriye verilmesi de geriye dönüşü mümkün kılamaz. Buna rağmen alınan bir
tasfiyeden dönme kararı bâtıldır. Bu takdirde, tasfiye paylarını alan pay sahiplerinin aldıklarını iade etmeleri veya etmemeleri bir şey değiştirmez.
(e) Tasfiye esnasında kâr dağıtımı yapılmış olması halinde, kâr dağıtım
kararı, şirketin sona ermesinden önce alınmış olmak şartıyla tasfiyeden dönme
kararı alınmasını engellemez.
(f) Tasfiyeden dönme kararı alacak genel kurul, toplantıya yönetim kurulu,
denetçiler veya tasfiye memurları tarafından davet edilir. Bu gündem maddesi
olağan genel kurul toplantısına davetin içinde yer alabileceği gibi, bunun için
olağanüstü bir toplantı da yapılabilir.
(g) Genel kurul tasfiyeden dönme kararını nitelikli çoğunlukla almalıdır.
Bunun için esas sermayenin en az yüzde altmışının oyu lazımdır. Şu kadar ki,
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esas sözleşme ile daha ağır yetersayı öngörülebilir.
(h) Tasfiyeden dönme kararı bir esas sözleşme değişikliği kararı değildir.
Bu nedenle esas sözleşmede değişiklik yapılması gerekmez.
Diğer taraftan şirket, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas
kaldırılmışsa veya iflas, konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket
devam eder. Dolayısıyla şirket, iflâsın açılması suretiyle sona ermiş olmasına
rağmen iflâs kaldırılmış veya konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse,
şirket yine varlığını devam ettirir. Diğer bir deyişle, bu durumlar zımni birer
tasfiyeden dönme hali sayılır. Tasfiyeden dönme kararı, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ile tesir icra eder. Bu tescil kurucudur.
Ticaret siciline bildirim tasfiye memurlarınca yerine getirilir. Yapılacak bildirime pay sahipleri arasında pay bedelleri ve tasfiye paylarının dağıtımına
henüz başlanılmadığını gösteren deliller eklenmelidir.
2.4. Ek Tasfiye
Mülga kanunda bulunmayan, fakat uygulamanın ihtiyaçları nedeniyle
öğreti ile yargı tarafından benimsenen ve uygulanan bir diğer hukukî kurum
da ek tasfiyedir. Ek tasfiye, tasfiye işlemleri tamamlanıp tasfiyenin bitirilmiş
olmasına rağmen, daha sonra başkaca tasfiye önlemleri alınmasının zorunlu
olduğunun anlaşılması halinde başvurulan geçici bir tedbirdir.
6102 sayılı Kanun’un 547’nci maddesine göre tasfiyenin kapanmasından
sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler
sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. Ek tasfiye
kararı geçici bir tedbir kararıdır. Ek tasfiye ile yeni bir hukuki durum meydana getirilmemekte, alınması ihmâl edilmiş tedbirler alınmaya çalışılmaktadır.
Yapılması ihmâl edilmiş tasfiye işlemlerinin yapılmasını takiben, şirket yine
sona erdirilecektir. Bu yeni düzenlemenin esasları şu şekilde sıralanabilir:
(a) Ek tasfiye sadece tasfiyenin kapanmış olmasına rağmen halen alınması zorunlu ek tedbirlere gereksinim duyulması halinde söz konusu olabilir.
Zorunluluk yoksa ek tasfiyeye gidilemez. Bu hüküm bağlamında şirketin yeniden sicile kaydedilmesini ve ek tasfiye yapılmasını zorunlu kılabilecek durumlar özellikle şunlar olabilir:
• Şirkete ait bazı aktifler, dağıtım sırasında dikkate alınmamaları nedeniyle, dağıtım dışında kalmışlarsa; (bu malvarlığı unsuru bilinmekle
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beraber unutulmuş olabileceği gibi, sonradan bir malvarlığı unsuru da
olabilir).
• Anlaşmazlık konusu olan ve bu nedenle tasfiyeye ilişkin özel hüküm
gereği tevdi edilmiş veya güvenceye bağlanmış bir borç, şirket lehine
çözülmüşse ve söz konusu borçların karşılıkları boşta kalmışsa,
• Malvarlığının dağıtımı esnasında ilgili kanunî hükümlere uyulmamışsa,
• Pay sahiplerince haksız olarak alınmış olan tasfiye payları için geri
verme davasının açılması gerekiyorsa,
• Organlara karşı sorumluluk davası açılacaksa,
• Şirket tarafından yapılması ve web sitesine konulması gerekli olan
açıklamalar ve şirket tarafından kabul edilmesi zorunluluğu bulunan
işlemler varsa,
• Şirketin yararına sonuç doğuracak bir davanın açılması, şirketin bir
davada davalı olarak bulunması veya aleyhine icra takibi yapılması
söz konusu ise.
(b) Yeniden tescil isteğinde bulunulabilmesi ve ek tasfiye yapılabilmesi, üç
ana şartın gerçekleşmesine bağlıdır: Bu şartlar yukarıda örnek olarak verilen
hallerde aranır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.
• Yeniden tescil isteği korunmaya değer bir menfaate dayanmalıdır
(menfaat şartı). Korunmaya değer menfaatin varlığı inandırıcı delillerle açıklanmalıdır. İstemin ve ilgili delillerin inandırıcı olmaları yeterlidir. İspat şart değildir.
• Yeniden tescil isteği amaca ulaşmada kullanılabilecek tek yol olmalıdır (amaca ulaşma şartı). Bu nedenle amacın gerçekleştirilmesinin bir
başka yolu varsa ve örneğin alacağın bir başka şekilde elde edilmesi
imkânı bulunuyorsa yeniden tescil isteğinde bulunulamaz.
• Sicil memurunun şirketi sicilden silme kararına karşı; bir alacağın
veya aktifin varlığı kanaat doğuracak bir şekilde belgelendirilerek, silme kararının iptali dava olunmalıdır.
(c) Ek tasfiye, tasfiyenin gayesinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz.
Şirket yine tasfiye şirketidir ve şirket organları tasfiye gayesi çerçevesinde
işlem yapmak zorundadır.
(d) Ek tasfiyeyi talep edebilecek kişiler sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar,
tasfiye memurları, son yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri ve şirket alacaklılarıdır. Ticaret sicil memurunun talepte bulunma yetkisi yoktur. O sadece
ilgilileri talepte bulunmaya zorlayabilir.
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(e) Ek tasfiye, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden talep
edilir.
(f) Ek tasfiye, şirketin sicile yeniden tescilini talep etmeye yöneliktir.
Mahkeme istemin 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. Mahkeme davada, talebin doğruluğunu inceledikten sonra, olumlu sonuca varırsa şirketin yeniden tesciline karar verir. Mahkeme gösterilen delilleri inandırıcı bulmazsa, yeniden tescil talebini reddeder. Davanın
reddine karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Bu nedenle;
(a) Ek tasfiye kararının tescili bildiricidir. Zira, eksik kalan işlemler nedeniyle gerçekte tasfiye sona ermemiştir. Tescil üzerine şirket, tüzel kişiliğini
yeniden kazanır ve organlar yeniden çalışmaya başlarlar. Ancak, bu durum
şirketin sona ermiş olduğu gerçeğini değiştirmez. Şirket yine tasfiye şirketidir.
(b) Ek tasfiye halinde yeniden alacaklılara çağrı yapılmasına ve bloke yılına gerek yoktur.
(c) Ek tasfiye tamamlandıktan sonra, yeni bir kapanış bildirimi, tescil ve
defterlerin korumaya alınması işlemlerine ihtiyaç vardır.
(d) Ek tasfiye başlatıldığında tasfiye memurları yeniden atanmalıdır. Zira,
önceki tasfiye memurlarının görevi sona ermiştir. Bu nedenle, mahkeme şirketin tescilini takiben tekrar son tasfiye memurlarını veya yeni kişi veya kişileri tasfiye memuru olarak atar. Davacı amaca uygun şekilde önceden şahsî
bir öneri de sunabilir. Mahkemenin belirlediği tasfiye memuruna karşı temyiz
yoluna başvurulabilir.
(e) Atanan kişi ticaret siciline tescil ve ilân ettirilmelidir. Tescil, yeniden
atanan tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir.
(f) Ek tasfiyeye ilişkin prosedür emredicidir. Bu usulden sözleşme hükümleri ve genel kurul kararlarıyla ayrılmak caiz değildir.
3. TASFİYE SÜRECİNDEKİ ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
3.1. Tasfiye Dönemi
5520 sayılı Kanun açısından tasfiye, şirketin tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Tasfiye hallindeki şirketlerin vergilendirilmesinde hesap
dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur. Kurumlar vergisinde vergilen-

dirme dönemi 12 aydan oluşan hesap dönemidir. Hesap dönemi normal
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olarak takvim yılıdır. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin
vergilendirme dönemi ise özel hesap dönemleridir. (Sezgin, 2013, 126)
Tasfiyenin aynı yıl içinde sonuçlanması halinde tasfiye dönemi, tasfiyenin
başladığı ve sonuçlandığı tarihler arasında gerçekleşir. Tasfiye bir yıldan fazla
devam ederse başlangıç tasfiye tarihi olmakla birlikte her yılın sonunda tasfiye
dönemi biter ve devam eden günden itibaren bağımsız tasfiye dönemi başlar.
Örneğin tasfiye 01.10.2011 tarihinde başlayıp, 03.04.2012 tarihinde sona ermişse, ilk tasfiye dönemi 01.10.2011-31.12.2011, ikinci tasfiye dönemi ise
01.01.2012-03.04.2012 tarihleri arasında gerçekleşir.
3.2. Tasfiye Sürecinde Zarar Edilmesi ve Zamanaşımı
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe
iade edilir. Örneğin ilk tasfiye döneminde 200.000 tl kar ikinci tasfiye döneminde ise 150.000 tl zarar eden bir şirketin vergiye esas karı 50.000 tl dir ve
200.000 tl üzerinden ödenen vergiden 50.000 lik vergi mahsup edilip mükellefe iade edilir. Ayrıca bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı,
tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar.
3.3. Tasfiye Sürecinde Kar Edilmesi
Tasfiye halinde kar elde edilirse bu kar, vergi matrahıdır. Tasfiye kârı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet
değeri arasındaki olumlu farktır. Tasfiye kârı hesaplanırken;
a) Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer
şekillerde yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine,
b) Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan
kazanç ve iratlar tasfiye döneminin başındaki servet değerine, eklenir.
3.4. Tasfiye Beyannamelerinin Verilmesi
Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin
sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin
sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı
tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
Örneğin tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararı 24.04.2012 ta-

rihinde tescil edilen bir kurumun (01.01.2012 - 23.04.2012) tarihleri
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arasını kapsayan kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin,
(1-25 Ağustos 2012) tarihleri arasında mükellefin bağlı olduğu vergi
dairesine verilmesi gerekmektedir.(Sezgin, 2013, 127)
3.5. Tasfiyeden Dönülmesi Halinde
Yazımızın ilk bölümünde de belirtildiği üzere, şirket sürenin dolmasıyla veya
genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket malvarlığının
dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. 5520 sayılı Kanuna göre tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında
tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı,
bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme
kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici
vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı
tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar.
3.6. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
Tasfiye halindeki ortaklığın temsil ve yönetimi organı tasfiye memurlarıdır.(İmregün, 2005, 477) 6102 sayılı Kanuna göre, şirketlerin tasfiye sürecinde tasfiye memurları; şirket mallarına değer biçme, süreci inceleme, aktifleri
satma, alacaklıları bilgilendirme yetki ve sorumluluğundadır. 5520 sayılı Kanun açısından ise müteselsil sorumluluk geçerlidir. Kurumun tahakkuk etmiş
vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı
2 uytarhiyatlar için, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 207 nci maddesine21
gun bir karşılık ayırmadan aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında322 yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi
takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.
3.7. Tasfiye Sonucu Tüzel Kişiliği Silinmiş Olanların Vergi Tarhiyatı
4 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ve 5904 sayılı
Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen fıkra uyarınca, tasfiye edilerek
221 Sıralar arasındaki münasebet:
Madde 207 – Her sıranın alacaklıları aralarında müsavi hakka maliktirler.
Bir sıra evvelki alacaklılar alacaklarını tamamen almadıkça sonra gelen sıradakiler bir şey alamazlar.
322 Adi ve rehinli alacakların sırası:
Madde 206 – … Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz: …
4. Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre.
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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.
4. ÖZET VE SONUÇ
Şirketin sona ermesiyle birlikte tasfiye süreci başlar. Dolayısıyla şirketlerin tasfiyeye girmesi nedeniyle geleceğe yönelik ekonomik faaliyette bulunma
gayesi ortadan kakmış olmaktadır. Şirket tasfiye hâline girince, görev ve sorumluluklar tasfiye memurlarına geçer. Tasfiye memurları görevlerine başlar
başlamaz, şirketin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu incelerler; gerekirse
şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurarak, şirketin malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço
düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar. 6102 sayılı Kanun uyarınca tasfiyeden dönülmesi ve ek tasfiye yapılması da mümkündür.
Kurumlar vergisi açısından tasfiye hallindeki şirketlerin vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur. Tasfiye halinde kar
elde edilirse bu kar, vergi matrahıdır ve zarar edilmesi halinde önceki tasfiye
dönemlerine doğru düzeltilerek anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir. Tasfiye süresince tasfiye memurlarının 6102 sayılı Kanundan
doğan yetki ve sorumluluklarının yanı sıra 5520 sayılı Kanundan kaynaklanan
müteselsil sorumlulukları da vardır.
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KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARA
İLİŞKİN HAKLARINDA VERGİ İNCELEMESİ YAPILAN
MÜKELLEFLERLE İLGİLİ 6552 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME
İbrahim ERCAN*23
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun(T.C. Yasalar 2014), 11.09.2014 tarihinde yayınlanmış olup, bazı maddeleri dışında yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak olan alacaklar kısaca,
- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen bazı kamu alacakları (vergiler, cezalar, gecikme zamları, gecikme ve faizleri, vb.)
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen bazı
kamu alacakları (gümrük vergileri)
- SGK prim borçları ve cezaları,
- SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları odalara aidat borçları,
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar Borsalar Kanununu hükümlerine göre oluşan aidat vb. borçları,
- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununu hükümlerine göre
oluşan aidat vb. borçları,
- Araç muayenesinin süresinde yaptırılmamasına ilişkin borçları,
- Yüksek Öğretim Kanunu ve Devlet Memuru Kanunu hükümlerine göre
oluşan bazı borçları,
- Tüzel kişiliği sona eren mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile
mahalli idare birliklerinin borçlarıdır.
Ayrıca, 6552 sayılı Kanun aynı zamanda kurumların kayıtlarda yer aldığı
halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili
düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan sağlamaktadır.
Bununla birlikte, 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ(Maliye Bakanlığı 2014)
yayınlanmış olup, alacakların yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili düzeltme
23
* Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
01.10.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.10.2014
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işlemlerine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.
Bu yazımızda, kurumların kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde
bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarına ilişkin, 6552 sayılı
Kanun ve 1 Seri No.lu Genel Tebliğ kapsamında değerlendirme yapılmaya
çalışılacaktır.
2. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMELERİNDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
2.1. Yasal Düzenleme
6552 sayılı Kanun kurumlar vergisi mükelleflerine kayıtlarında yer aldığı
halde işletmelerinde bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarına
ilişkin kayıtlarını düzeltme imkanı tanımıştır.
6552 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinde;
“(1) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve
ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013
tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde
bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından
alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki
net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna
kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden
mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan
edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu fıkra kapsamında
beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle
2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve
düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.
(2) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, 213
sayılı Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve
uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükümlerine
yer verilmiştir.
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Bununla birlikte, 1 Seri No.lu Genel Tebliğ yayımlanarak, uygulamaya
ilişkin usul ve esaslar, örnekler de verilerek açıklanmıştır.
2.2. Düzeltme İşleminden Yararlanabilecek Mükellefler
Kasa mevcutları ve ortaklarından olan alacaklara ilişkin 6552 sayılı Kanun
kapsamında düzeltme işleminden yalnızca bilanço esasına göre defter tutan
kurumlar vergisi mükelleflerini yararlanabileceklerdir.
2.3. Düzeltmeye Tabi Olan Kayıtlar
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013
tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan,
- Kasa mevcutlarını,
-İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç
verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,
düzeltebileceklerdir.
Düzeltmeye esas alınacak bilanço, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilmiş olan 31.12.2013 tarihli bilançodur. Özel hesap dönemi kullanan mükellefler
ise, 2013 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır.
Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla
(ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak
tutarlarının belirlenmesinde, tek düzen hesap planında yer alan “131. Ortaklardan Alacaklar” ve “231. Ortaklardan Alacaklar” toplamından “331. Ortaklara Borçlar” ve “431. Ortaklara Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda
kalan net tutar dikkate alınacaktır.
2.4. Düzeltme İşlemi ve Süresi
Kurumlar vergisi mükellefleri, kasa mevcutları ve ortaklarından olan alacaklar ile borçları arasındaki net alacak tutarlarını, 6552 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son günü olan 31.12.2014 akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine, beyanname ile beyan etmek suretiyle
kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
Kasa ve ortaklardan net alacak tutarına ilişkin düzeltme beyanının, kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan
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mükellefler tarafından elektronik ortamda göndermesi zorunludur. Elektronik
ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlarca, söz konusu beyan kurumlar vergisi mükellefiyeti yönünden bağlı olunan vergi dairelerine kağıt ortamında yapılabilecektir
2.5. Vergisel Yükümlülükler
Kurumlar vergisi mükellefleri kasa ve ortaklardan alacaklarına ilişkin kayıtların düzeltilmesine ilişkin beyannamelerinde beyan ettikleri tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname
verme süresi içinde ödeyeceklerdir.
Ancak, ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek ve ayrıca, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate
alınamayacaktır.
2.6. Muhasebe Kayıtları
Kurumların işletmede bulunmadığını beyan ettikleri ve %3 oranında vergi
hesaplayarak ödedikleri kasa ve ortaklardan alacak tutarlarını yasal defter kayıtlarında da düzeltmeleri gerekmektedir.
Kayıtların düzeltilmesine ilişkin 1 Seri No.lu Tebliğ taslağında yer alan
bazı örnekler aşağıya alınmıştır.
Örnek 1- (A) Anonim şirketinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği
bilançosunda kasa hesabında 300.000 TL görülmekle birlikte fiilen kasada
bulunmayan tutar 290.000 TL’dir. şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 24/10/2014 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu
400.000 TL olarak görülmektedir.
Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000
TL olsa da, 31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas
alacak, bu tutarın 290.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve
beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/12/2014 tarihine) kadar ödeyecektir.
Bu çerçevede;
Beyan tutarı
:
290.000 TL
Hesaplanan vergi :
(290.000 x %3=) 8.700 TL
- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun,
kasa hesabından düşülmesi:
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___________________________ 24/10/2014______________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
290.000 TL
ZARARLAR
(6552 sayılı Kanunun 74. maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
100 KASA		
290.000 TL
______________________________ /____________________________
- Verginin hesaplanması:
___________________________ 24/10/2014_____________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
8.700 TL
ZARARLAR (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
8.700 TL
_____________________________ /_ ___________________________
- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudundan
kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:
___________________________ 24/10/2014______________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
298.700 TL
GİDERLER
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 298.700 TL
GİDERLER ALACAKLI HESABI
_____________________________ /____________________________
_______________________________
Örnek 2- (C) Anonim şirketinin, 31/12/2013 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki
gibi olup, beyan tarihi olan 21/10/2014 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır.
• 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı
300.000 TL
• 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı
150.000 TL
• 331. Ortaklara Borçlar hesabı
(170.000) TL
• 431. Ortaklara Borçlar hesabı
(120.000) TL
Bu çerçevede;
Beyan tutarı : [(300.000 + 150.000) - (170.000 + 120.000)] = 160.000 TL
Hesaplanan vergi : (160.000 x %3=) 4.800 TL olacaktır.
Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir.
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Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki Şekilde olacaktır.
Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi:
___________________________ 21/10/2014______________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
160.000 TL
ZARARLAR
(6552 sayılı Kanunun 74. maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
130.000 TL
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
30.000 TL
_____________________________ /_ ___________________________
Verginin hesaplanması:
___________________________ 21/10/2014______________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE		
4.800 TL
ZARARLAR
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
4.800 TL
_____________________________ /_ ___________________________
Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen
gider olarak) kaydı:
___________________________ 21/10/2014______________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
164.800 TL
GİDERLER
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 		
164.800 TL
GİDERLER ALACAKLI HESABI
_____________________________ /_________________________
Örnek 3- (Y) Limited şirketinin, 31/12/2013 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir.
• 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı
400.000 TL
• 431. Ortaklara Borçlar hesabı		
(160.000) TL
• Beyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve borç tutarları şu şekildedir.
• 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı
100.000 TL
• 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı
360.000 TL
• 331. Ortaklara Borçlar hesabı
(200.000) TL
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Bu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı;
[(100.000 + 360.000) - (200.000) = ] 260.000 TL olsa da 31/12/2013 tarihi
itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı;
(400.000 - 160.000 = ) 240.000 TL’dir.
Buna göre;
Beyan tutarı
: (400.000 - 160.000 = )
240.000 TL
Hesaplanan vergi : (240.000 x %3 = )
7.200 TL olacaktır.
Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir.
Öte yandan, (Y) Limited şirketinin 31/12/2013 tarihli bilançosunda yer
alan “231. Ortaklardan Alacaklar” hesabının 100.000 TL’lik kısmı dönemsellik ilkesi uyarınca “131.Ortaklardan Alacaklar” hesabına aktarılmıştır.
Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.
Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakları düşülmesi:
___________________________ /_ _____________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
240.000 TL
ZARARLAR
(6552 sayılı Kanunun 74. maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR		
100.000 TL
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR		
140.000 TL
_____________________________ /_ ___________________________
Verginin hesaplanması:
_____________________________ /_ ___________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
7.200 TL
ZARARLAR (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
7.200 TL
_______________________________ /_ ___________________________
Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen
gider olarak) kaydı:

EYLÜL - EKİM 2014

179

MALİ

ÇÖZÜM

_____________________________ /_ ___________________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
247.200 TL
GİDERLER
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
247.200 TL
GİDERLER ALACAKLI HESABI
_____________________________ /____________________________
Öte yandan, mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço
açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi
kapsamında beyan edilen ve “689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı
altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır.
2.6. Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklara İlişkin Düzeltmeyle İlgili Haklarında Vergi İncelemesi Devam Eden Mükellefler İle İncelemesi
Tamamlanıp Henüz Tarhiyatları Kesinleşmemiş Mükelleflerin Durumu
6552 sayılı Kanun ile 1 Seri No.lu Genel Tebliğde, haklarında kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin vergi incelemesi devam eden mükellefler ile, kasa
ve ortaklardan alacakların tenkidine ilişkin vergi inceleme raporu düzenlenip
tarhiyat öngörülen ancak (uzlaşma, dava v.b.) kesinleşmemiş durumda olan
mükelleflerin kasa ve ortaklardan net alacak tutarına ilişkin düzeltme beyanı
veremeyeceklerine ve dolayısıyla 6552 sayılı Kanun’un sağladığı imkanlardan yararlanamayacaklarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
Bu doğrultuda, 6552 sayılı Kanunda, aksine bir düzenleme yapılmamasından dolayı, incelemesi devam eden mükellefler ile haklarında kasa mevcudu
ve ortaklardan alacakların tenkidine ilişkin vergi inceleme raporu düzenlenip
tarhiyat öngörülen ancak henüz kesinleşmemiş durumda olan mükelleflerin de
yapılan düzenlemeden yararlanabileceği kanaatindeyiz. Buna göre bu durumda olan mükellefler diğer mükellefler gibi kasa ve ortaklardan net alacaklarına ilişkin kayıtların düzeltilmesine ilişkin beyannamelerinde beyan ettikleri
tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi
beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Ancak, haklarında vergi incelenmesi tamamlanan mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatın kesinleşmesinden önce beyanlarını yapmaları gerekmektedir.
2.7.Diğer Hususlar
Kurumlar vergisi mükelleflerince kasa ve ortaklardan net alacak tutarına
ilişkin düzeltme beyanıyla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine
yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.
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Kasa ve ortaklardan net alacak tutarına ilişkin beyanda bulunan kurumlar
vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli
düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bu çerçevede, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları beyanları nedeniyle, ilgili dönem matrahlarında bir düzeltme ihtiyacı doğması halinde, 2014 hesap döneminin beyan
tarihi itibarıyla sona ermiş bulunan geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi beyanlarını 31/12/2014 tarihine kadar düzeltebilmeleri mümkün
bulunmaktadır. Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise yapacakları beyanları nedeniyle düzeltme gerekmesi halinde, cari hesap döneminin beyan
tarihi itibarıyla sona ermiş bulunan geçici vergi beyanlarını aynı tarihe kadar
düzeltebilmeleri mümkündür.
3. SONUÇ
Kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerinde
bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan net alacaklarına ilişkin 6552 sayılı Kanunla düzeltme yapılmasına imkan sağlanmış olup, bu konuda 1 Seri No.lu Genel
Tebliğ yayınlanarak, düzeltme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Kasa mevcudu ve ortaklardan net alacaklara ilişkin düzeltme işleminden
yaralanmak isteyen kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013 tarihli bilançolarında görünen ancak fiilen var olmayan, kasa mevcutlarını ve ortaklarından
olan alacaklar ile borçları arasındaki net alacak tutarını, 31.12.2014 akşamına
kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine, beyanname ile beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Düzeltmeye ilişkin beyan edilen tutarlar üzerinden %3 vergi hesaplanacak ve beyanname verme süresi içinde
söz konusu vergi ödenecek, ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden
mahsup edilemeyecek ve ayrıca, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak dikkate alınamayacaktır.
Ayrıca, gerek 6552 sayılı Kanun’da gerekse 1 Seri No.lu Genel Tebliğde
aksine bir düzenleme yapılmamasından dolayı, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarına ilişkin yapılan düzenlemeden, halen incelemesi devam eden
mükellefler ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin incelemesi
tamamlanıp haklarında tarhiyat öngören vergi inceleme raporu düzenlenen
ancak henüz kesinleşmemiş durumda olan mükelleflerin de yararlanabileceği
kanaatindeyiz.
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YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR
FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
*
Şenol ÇETİN24

I.
GİRİŞ
Bilindiği üzere Türkiye’de mukim kişi ve kurumların muhasebe kayıtlarını Türk para biriminde yapmaları; bu muhasebe kayıtlarına dayanak oluşturan belgelerin ise yabancı para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde bu
belgelerde Türk parası karşılığının hesaplanabilmesi için işlem kurunun veya
belgedeki işlem tutarının Türk parası karşılığının gösterilmesi zorunludur.
(VUK m.215) Belgelerde yabancı para birimi kullanılmasına sıklıkla rastlanılmaktadır. Ancak yabancı para birimi cinsinden defter tutan mükellefe pek
rastlanılmamaktadır.
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ve
mali tablolarında yabancı para ile ifade edilen iktisadi kıymetleri bulunan işletmelerin, bu kıymetleri raporlarken yapmış oldukları değerlemeler sonucunda oluşan kur farklarını değişik hesaplara kaydetmeleri, sınıflandırma hatalarına neden olabilmektedir. Sınıflandırma hataları da mali tabloları yorumlayan
kişileri ticari işletmenin mali durumu ve performansı hakkında yanlış bilgi
sahibi olmasına yol açmaktadır. İlk muhasebeleştirme, değerleme, ödeme ve
tahsilat işlemleri sonucunda oluşan kur farklarının aktarılacakları hesaplar
hakkında uygulama ve doktrinde farklı görüş ve yaklaşımların mevcut olması,
yabancı para ile temsil edilen işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ve raporlanmasında uygulama birliğinin olmadığını göstermektedir.
Bu yazımızda; yabancı para ile yapılan işlemlerin muhasebe kayıtlarına
alınması, dönem sonlarında veya raporlama tarihinde değerlenmesi, muhasebe kayıtlarına alındığı tarih ile tahsilat veya ödeme tarihlerinde oluşan kur
farklarının muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır.
II.
PARASAL OLMAYAN VARLIK VE KAYNAKLARA İLİŞKİN
KUR FARKLARI
Bilanço usulünde defter tutan işletmelerin varlıkları ve kaynakları parasal
olan ve parasal olmayan varlık ve kaynaklardan oluşmaktadır.
*24 Yeminli Mali Müşavir

Makale Geliş Tarihi:
10.10.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.10.2014

EYLÜL - EKİM 2014

183

MALİ

ÇÖZÜM

Yabancı para ile ifade edilen parasal olmayan varlık ve kaynakların muhasebe
kayıtlarına alınmasında (ilk muhasebeleştirme) varlık veya kaynağın ticari işletmeye alındığı tarihteki işlem kurları kullanılır. Bu şekilde edinilmiş olan parasal
olmayan varlık ve kaynaklar değerleme gününde / raporlama tarihinde kur değerlemesine tabi tutulmaz. Bu iktisadi kıymetler tarihi maliyetleri ile raporlanır.
III.
PARASAL VARLIK VE KAYNAKLARA İLİŞKİN KUR
FARKLARI
VUK. Mük. 298. maddesinde parasal kıymetler; “Türk Lirasının değerindeki
değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler. (Yabancı paralar da parasal
kıymet olarak dikkate alınır.)” şeklinde tanımlanmıştır. Maddeye ilişkin olarak
yayımlanan tebliğlerde parasal ve parasal olmayan kıymetler Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğ eki Tek Düzen Hesap Planındaki hesaplar bazında ayrıştırılmıştır. (328 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ Ek-1 ve Ek-2)
VUK. 280. maddesinde de yabancı paraların, yabancı para ile temsil edilen
senetli veya senetsiz borç ve alacakların borsa rayiciyle değerleneceği; yabancı paralar için borsa rayicinin bulunmaması durumunda değerlemede Maliye
Bakanlığı’nca belirlenen kurların esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Maliye Bakanlığı da yayımlamış olduğu tebliğler ile kendisince yayımlanmadığı
sürece borsa rayici olarak T.C.M.B. tarafından yayımlanan kurların esas alınacağını bildirmiştir. (130 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ)
Buna göre ticari işletmeye dahil olan parasal varlık ve borçların muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.
A. KASA /BANKA MEVCUDU, DÖVİZE NATİK ÇEK ,SENET
VE MENKUL KIYMETLER
Kasa mevcudu yabancı paralar (efektifler), bankalardaki vadeli vadesiz
mevduat hesapları, nominal bedeli yabancı para cinsinden yazılı; çekler, senetler, bonolar, poliçeler, hisse senedi ve diğer menkul kıymetler işletmeye
dahil oldukları günkü işlem kuru ile muhasebe kayıtlarına alınırlar. İşlem kuru
mevcut değilse TCMB döviz alış kuru kullanılır. Efektif şeklindeki yabancı
paraların ilk muhasebeleştirilmesinde işleme ilişkin efektif kur (işlem kuru)
kullanılır. İlk muhasebeleştirme işleminden sonra yapılan her işlemin muhasebeleştirilmesinde de aynı kurala uyularak muhasebe kayıtları yapılır.
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Kasa, banka ve senetli alacaklar ve menkul kıymetler gibi iktisadi kıymetler, raporlama tarihinde değerlemeye tabi tutulduklarında oluşan kur farklarının kaydedileceği karşı hesap 646 Kambiyo Karları / 656 Kambiyo Zararları
hesapları olmalıdır.
Bu kıymetler kambiyo rejimine ait araçlar olup bu rejimde işlem görmeleri
veya raporlama döneminde değerlemeye tabi tutulmaları durumunda oluşan
kur farkı kambiyo işlemlerinin bir sonucudur. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda kambiyo (döviz) şu şekilde tanımlanmıştır:
“Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları,” Bu kıymetler, ticari işletmenin ekonomik tasarrufunda bulunan kıymetler olduğundan teslim veya ciro edilmek suretiyle ticari işletme tarafından
diledikleri yönde kullanılabilir ödeme araçlarıdır. Bu nedenle bu kıymetlerde
oluşan kambiyo değişimine ilişkin kur farkları 646 Kambiyo Karları / 656
Kambiyo Zararları hesaplarında raporlanması gerekir.
B. ALACAKLAR
İşletmenin ticari faaliyeti sonucunda kredili mal satışının sonucunda oluşan ve yabancı para ile temsil edilen alacaklar (ihracattan doğan alacaklar
hariç) genellikle şirketin finansman politikasının gereğidir. Yurt içinde gerçekleşen ve bedeli yabancı para ile temsil olunan işlemlerin, döviz kazandırıcı
işlem veya döviz kullanımı olduğundan söz edemeyiz. Bu işlemler dövize endeksli işlemlerdir ve bu işlemler sonucunda oluşan borç ve alacak hesaplarını
kambiyo olarak nitelendirmek pek doğru olmaz. Bu türdeki alacakların ilk
muhasebeleştirilmesinde belge üzerinde yazılı kurlar esas alınır. Ancak ihracattan doğan alacaklar için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.
Yurt içinde yapılan ve bedeli yabancı para ile belirtilen işlemlerde belge
üzerinde işlem kuru veya işlemin Türk Lirası karşılığı belirtilmesi zorunludur.
Aksi durumda, belge hiç düzenlenmemiş sayılır ve bu durum özel usulsüzlük
cezasını gerektirir. ( 385 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ)
Kredili satış sonucunda oluşmuş ve yabancı para cinsinden ifade edilen
ticari alacakların raporlama tarihinde değerlenmesi sonucunda oluşan kur
farklarının muhasebeleştirilmesinde karşı hesap olarak 602 Diğer Gelirler /
612 Diğer İndirimler hesapları kullanılmalıdır. Ancak 2 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’inde ihracattan doğan kur farklarının 601
Yurt Dışı Satışlar hesabında muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu
açıklamaya istinaden yurt içi satışlardan doğan kur farkı gelirlerinin de 602
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Diğer Gelirler hesabı yerine 600 Yurt İçi Satışlar hesabı altında muhasebeleştirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
Hesap dönemine ilişkin ticari alacakların raporlama dönemine ilişkin
olarak oluşmuş kur farkı gelirleri için karşı hesap olarak; ister 600 Yurt İçi
Satışlar, isterse 601 Yurt Dışı Satışlar veya 602 Diğer Gelirler hesapları kullanılsın, bu durum gelir tablosundaki net satışlar gurubunda bir değişiklik yaratmamaktadır. Ticari alacağın değerlendirilmesi sonucunda yukarda belirtilen hangi hesap kullanılırsa kullanılsın bu durum sınıflandırma hatası olarak
nitelendirilmemelidir.
Yurt dışı ve yurt içi kredili satışlar sonucunda oluşmuş ticari alacakların
raporlama tarihinde değerlenmesi veya tahsili aşamasında oluşmuş kur farkı
zararlarının muhasebeleştirilmesinde ise karşı hesap olarak 612 Diğer İndirimler hesabı dışında başka bir hesap kullanılamaz.
Yurt içinden olan ticari alacakların raporlama döneminde değerlendirilmesi ve oluşan kur farkı gelirinin muhasebeleştirilmesinde karşı hesap olarak
600,601 veya 602 hesaplar kullanıldıktan sonra tahsilat yapılması halinde ilgili alıcıya düzenlenecek kur farkı faturasında daha önceleri değerlemeye ilişkin
olarak yapılan kur farkı tutarlarının da dikkate alınacak olması ve işlemden
oluşan kur farkının KDV’ye tabi olması; KDV beyannamesi ve muhasebe
kayıtlarında uyumsuzluk yaratacaktır. Bu nedenle yurt içi ticari alacakların
raporlamaya ilişkin değerleme kaydının raporlama sonrasında ters kayıt yapılarak değerleme öncesi duruma dönülmesinde fayda vardır.
Vergi hukukunda kur farkları vade farkları ile eşdeğer kabul edilmekte
olup yabancı para cinsinden yapılan kredili mal satışları sonucunda oluşmuş
kur farkları ticari işletmenin finansman geliri niteliğindedir.
Doktrinde raporlama dönemlerinde yukarıda belirtilen ticari alacakların
değerlenmesi sonucunda oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde karşı
hesap olarak 646 Kambiyo Karları / 656 Kambiyo Zararları hesaplarının kullanılması gerektiği konusunda görüşler mevcuttur. Ancak herhangi bir senede
bağlanmamış alacakların kambiyo muamelesine tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle ticari alacakların değerlemesi sonucunda oluşan
kur farklarının 646 Kambiyo Karı / 656 Kambiyo Zararı hesaplarına alınması
pek doğru değildir.
Ticari nitelikte olmayıp mali nitelikteki alacaklar ise ticari işletmenin finansman hizmetinin bir sonucudur. Ancak asıl faaliyet konusu finansman hizmeti olmayan ticari bir işletmenin yabancı para cinsinden borç vermesi ve bu
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işlem sonucunda faiz ve kur farkı geliri elde etmesi durumunda elde edilen
faiz ve kur farklarının ticari faaliyete ilişkin gelir olarak raporlaması doğru olmayacaktır. Bu nedenle ticari nitelikte olmayan yabancı para cinsindeki mali
alacakların değerlenmesi ve tahsili sonucunda oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde karşı hesap olarak 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar/659
Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesaplarının kullanılması gerekir. Diğer taraftan mali nitelikteki alacaklar için dönem sonlarında veya tahsilat aşamasında
faiz hesaplanacağından, hesaplanan faiz tutarı 642 Faiz Gelirleri hesabında
muhasebeleştirileceği tabiidir.
C. VERİLEN AVANSLAR
Yurt içinde mukim kişi ve kurumlardan mal veya hizmet temini amacıyla
verilen avanslar da ticari işletmenin finansman faaliyeti niteliğinde olup yabancı para cinsinden verilen avansların ilk muhasebeleştirilmesinde işlem tarihindeki kurların esas alınması gerekir. Raporlama dönemlerinde ise verilen
sipariş avanslarının değerlemesi sonucunda oluşan kur farklarında karşı hesap
olarak 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar/659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar
hesaplarının kullanılması gerekir.
Vergi matrahının belirlenmesi veya raporlama için yapılan bu değerleme işleminin muhasebe kaydı vergi matrahının tespiti veya raporlama tarihinden hemen
sonra ters kayıt yapılarak, yapılan kur değerlemesi kaydının düzeltilmesi gerekir.
Yabancı para cinsinden verilen avanslar ile alınan avansların kur değerlemesine tabi tutulup tutulmayacağı hususu halen tartışılmakta olup Maliye
Bakanlığı’nın görüşüne göre yabancı para cinsinden verilen avansların değerlemeye tabi tutulacağı ve oluşan kur farklarının vergi matrahının belirlenmesinde dikkate alınması yönündedir.
D. BORÇLAR
İşletmenin ticari faaliyeti sonucunda kredili mal veya hizmet temini sonucunda oluşan ve yabancı para ile temsil edilen borçlar (ithalattan doğan
borçlar hariç) genellikle şirketin finansman politikasının gereğidir. Bu türdeki
borçların ilk muhasebeleştirilmesinde belge üzerinde yazılı kurlar esas alınır.
Yurt içinde yapılan ve bedeli yabancı para ile belirtilen işlemlerde belge üzerinde işlem kuru veya işlemin Türk Lirası karşılığı belirtilmesi zorunludur.
İşletmenin ticari faaliyeti sonucunda kredili mal veya hizmet temini sonucunda oluşmuş ve herhangi bir kambiyo muamelesine tabi tutulamayacak
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nitelikte olan yabancı para cinsindeki borçların değerlemeye tabi tutulması
veya borcun ödenmesi aşamasında oluşacak kur farklarının muhasebeleştirilmesinde karşı hesap olarak 780 Finansman Giderleri hesabının kullanılması
gerekir. Anılan borçların vergi matrahının tespiti veya raporlama amacıyla
değerlenmesi sonucunda oluşan kur farkı gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde ise karşı hesap olarak 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabının kullanılması daha uygundur.
Diğer taraftan yurt içinde mukim kişilere olan borçların raporlama tarihinde kur değerlemesi yapılıp raporlama yapıldıktan sonra kur değerlemesine
ilişkin muhasebe kaydının iptal edilmesi veya ters kayıt yapılarak düzeltilmesinde yarar vardır. Yurt içinde yapılan işlemlerde oluşan kur farkları KDV’ye
tabidir. Bu nedenle bu işlemlerde oluşan fiili kur farkının doğru bir şekilde hesaplanması önem arz etmektedir. Fiili kur farkı, işlem tarihindeki döviz kuru
ile ödeme/tahsilat tarihindeki kur arasındaki farktır. Raporlama tarihlerinde
yapılan değerlemelerde oluşan kur farkı parasal kalemlerin raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin tespiti amacına yöneliktir ve oluşan kur
farkları fiili kur farkı olarak nitelendirilemez.
Ticari nitelikte olmayım mali nitelikte olan ve yabancı para cinsinden olan
borçların değerlemesi için de yukarıda belirtilen kurallar aynen geçerlidir.
Diğer taraftan 163 Seri No.lu VUK Genel Tebliğ uyarınca ithal olunan
sabit kıymetler ile yapılmakta olan yatırımlara ilişkin borçların değerlemesi
sonucunda oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde karşı hesap olarak ilgili sabit kıymet veya yapılmakta olan yatırımlar hesabı kullanılmalıdır.
Bu nitelikteki alışlara ilişkin olarak yapılan değerleme sonucunda oluşan kur
farkı gelirlerinin de varlığın maliyetinden düşülmesi gerekir. Bu husus ilgili
varlığın aktifleştirildiği yıl sonuna kadar oluşan kur farklar için geçerli olup
aktifleştirme işleminin yapıldığı hesap döneminden sonra oluşan kur farkları,
varlığın maliyetine eklenebileceği gibi doğrudan finansman gideri veya duruma göre gelir de yazılabilir.
E. ALINAN AVANSLAR
Mal veya hizmet satışına ilişkin olarak alınan ve yabancı para ile temsil olunan avanslar işlem tarihindeki kurlar ile muhasebe kayıtlarına alınır.
Genellikle güvence olarak alınan avansların aylara sari olması beklenmez.
Ancak bazı durumlarda yapılacak olan satışın finansmanı için alınan kredi
niteliğinde olan alınan avanslar, ithalatta prefinansman kredisi olarak adlan188
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dırılmaktadır. Alınan avanslar alındıkları tarihteki işlem kurları ile kayıtlara
alınır. Raporlama tarihinde bu türdeki kaynağın değerlemesi sonucunda oluşan kur farkının muhasebeleştirilmesinde karşı hesap olarak 780 Finansman
Giderleri hesabının kullanılması gerekir. Raporlama tarihinde kur farkı gelirinin oluşması durumunda karşı hesap olarak 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar
hesabı kullanılmalıdır.
Diğer taraftan özellikle yurt içinde mukim kişilerden alınanların raporlama
dönemindeki değerlemesi sonucunda oluşan kur farkları için yapılan muhasebe
kaydının takip eden dönemde ters kayıtla düzeltilmesi veya iptali tavsiye olunur.
F. BANKA KREDİLERİ
İşletme faaliyetlerinin finansmanına ilişkin olarak kullanılan yabancı para
cinsindeki krediler işlem tarihindeki kurlar ile muhasebeleştirilir. Kredilerin
vergi matrahının tespiti veya raporlama için değerlenesi sonucunda oluşan kur
farkları ile ödeme tarihinde oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde karşı
hesap olarak 780 Finansman Giderleri hesabının kullanılması gerekir. Banka
kredilerinin değerlenmesi sonucunda oluşan kur farkı gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde ise karşı hesap olarak; dövize endeksli kredilerde 649 Diğer Olağan
Gelir ve Karlar hesabı döviz kredilerinde ise 646 Kambiyo Karları hesabının
kullanılması uygundur. Ancak hesap dönemi içinde daha önceleri raporlama için
yapılan değerlemede 780 Finansman Giderlerine alınmış aleyhteki kur farkları var ise, ilgili raporlama tarihinde banka kredilerinin değerlemesi sonucunda
lehte kur farkı oluşması halinde, oluşan kur farkının muhasebeleştirilmesinde
780 Finansman Giderleri hesabı da kullanılabilir. Ancak bu şekildeki muhasebe
kayıtları sonucunda 780 Finansman Giderleri hesabı altında açılmış kur farkı tali
veya muavin hesapların alacak bakiye verecek şekilde kayıt yapılmamamladır.
İthal edilen sabit kıymet ve yapılmakta olan yatırımlar için kullanılmış döviz kredilerinin değerlenmesi veya ödemesi sonucunda oluşan kur farklarının
muhasebeleştirilmesinde karşı hesap olarak ilgili iktisadi kıymet hesabı kullanılır. Aktifleştirme ve yatırım döneminden sonra banka kredilerinin değerlenmesi sonucunda oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde karşı hesap
olarak 780 Finansman Giderleri hesabı veya durumuna göre 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar veya 646 Kambiyo Karları hesabı kullanılır. Bu türdeki
borçların takip eden hesap dönemlerinde de değerlenmesi sonucunda oluşan
kur farkları mükellefin tercihine göre doğrudan gider veya gelir kaydedilebileceği gibi ilgili iktisadi kıymetin maliyetine de eklenebilir.
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IV.
SONUÇ
Bedeli yabancı para ile temsil olunan iktisadi kıymetlerin, ticari işletmeye
dahil edilmesi aşamasında; bu kıymetlere ilişkin ödeme ve tahsilat işlemlerinde
ve iktisadi işletmede mevcut olan bu kıymetlerin vergi matrahının tespiti veya
raporla dönemleri (aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık) itibariyle değerlenmesi
sonucunda oluşan değerlemesi yapılan kıymete eklenmesi veya ilgili kıymetten
düşülmesi gereken kur farkının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak karşı hesabının belirlenmesinde doktrinde ve uygulamada bir standart mevut değildir.
Bu durum vergi matrahının tespiti açısından bir sakınca yaratmamasına karşın gelir tablosu kalemlerinde sınıflandırma farkı yaratmakta ve şirketin finansal
performansının analizine etki etmektedir. Konunun bu yönüyle değerlendirildiği
yazımızda yukarıda belirtilen açıklamalara göre yabancı para ile temsil olunan iktisadi kıymetlerin, işletmeye dahil edilmesinden (ilk muhasebeleştirmeden) sonra
ödeme ve tahsilat işlemleri ile vergi matrahının tespiti veya raporlama için yapılan
kur değerlemeleri sonucunda oluşan ve ilgili iktisadi kıymetin bilanço değerinde
düzeltme yapan kur farklarının kaydedileceği gelir tablosu hesaplar yukarıda belirtilmiş olup açıklanan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
YABANCI PARA CİNSİNDEN İFADE
EDİLEN İKTİSADİ KIYMET ÇEŞİDİ
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RAPORLAMA GÜNÜNDE
OLUŞAN KUR FARKININ GELİR
TABLOSU HESABI

Kasa Mevcudu, Banka Mevduatı, Çek, Senet,
Poliçe, Bono, Tahvil, Diğer Menkul Kıymetler
ve Sermaye Piyasası Araçları ve Dövizli Ödemeyi Sağlayan Her Türlü Kıymet

646 Kambiyo Karları
656 Kambiyo Zararları

Ticari Alacaklar

600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
602 Diğer Gelirler
612 Diğer İndirimler

Mali Alacaklar

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar
659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar

Verilen Avanslar

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar
659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar

Borçlar, Banka Kredileri

780 Finansman Giderleri
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar

Alınan Avanslar

780 Finansman Giderleri
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar
646 Kambiyo Karları
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ÖZEL ESASLAR UYGULAMASINDA KATMA DEĞER
VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ DÜZENLEMESİ
Mustafa Serhat KOÇAK*25
ÖZ
Özel esaslar kurumu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile mükellef odaklı ve olumlu bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme bir taraftan hazineyi korumaya çalışılırken diğer taraftan da mükelleflerin de haksız yere mağdur olmasını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. İdare
bu tebliğ ile mükellef haklarına da sahip çıktığını bir kez daha göstermiştir. Bu
tebliğ ile mağduriyetleri sonlandırmakta kararlı gözüken yeni uygulamayla özel
esaslara alınan mükellefler artık belirtilen şartlar dahilinde daha kısa sürede genel esaslara dönecekler. Ayrıca belirtmek gerekir ki net tespitler olmadan şüphe veya ihtimal üzere özel esaslara artık alınamayacaklardır. Görülmektedir ki
idare sadece hazineyi koruma güdüsünden vazgeçerek hazine korunurken mükelleflerin de mağdur olmaması düşüncesini bu yeni tebliğde egemen kılmıştır.
Çalışmamızda açıklandığı üzere bu uygulamanın ilerleyen dönemlerde lafzına
uygun olarak anlam bulup bulmayacağı da tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Özel Esaslar, Olumlu/Olumsuz Rapor, Olumsuz Tespit, Genel Esaslar.
1. GİRİŞ
Yürürlüğe girdiği 1985 yılından bu yana 123 tane tebliğ yayınlanan katma
değer vergisi kanunu ile ilgili 1 Mayıs 2014 tarihinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yürürlüğe girmiş ve bu tebliğ ile daha önce yayımlanan
tüm tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Genel olarak iade sistemine değinilmiş
olan bu tebliğde mükellefler tarafından sıklıkla eleştirilen ve ciddi sıkıntılara yol
açtığı dillendirilen “Özel Esaslar” düzenlemesi ile ilgili de olumlu adımlar atılmış ve mükellef odaklı bir bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. İlk bakışta
bu intiba oluşmuş olmasına rağmen özel esaslar uygulamasının yumuşatılmasının iade sisteminde idare açısından herhangi bir hazine zararına veya kötü niyetli kullanıma yol açıp açmayacağı ilerleyen dönemlerde tartışılacaktır. Ancak
belirtmek gerekir ki bu düzenleme mükellef hakları açısından ciddi sıkıntıların
ortadan kaldırılması için elzem olan bir adımdır.
25
* Vergi Müfettiş Yardımcısı
Makale Geliş Tarihi:
28.10.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.10.2014
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Genel olarak değinecek olursak bu tebliğ ile özel esaslara kapsamına alınma şartları ağırlaştırılmış ve genel esaslara tabi olma ve özel esaslardan genel
esaslara geçilmesi kolaylaştırılmıştır. Öte yandan diğer bir düzenleme ile özel
esaslara tabi tutulabilmesi için idarenin mükelleflerle ilgili somut tespitler
yapması ve özel esaslar kapsamına alındığının mükellefe bildirilmesi mecburiyeti getirilmiştir. Bu bildirim ile mükelleflere özel esaslardan çıkabilmesi
amacıyla belli yollar ile hak verilmiş olup bu hususta da mükelleflere kolaylık
sağlanması amaçlanmıştır.
Biz bu çalışmamızda genel olarak özel esaslar ile ilgili düzenlemelerin
yanı sıra bu konuda karşılaşılan sorunlara ve önceki tebliğlerle karşılaştırılarak bu tebliğin ne gibi kolaylıklar sağladığını incelemeye, bu tebliğle birlikte
özel esaslar kurumunun son halini özet bir bakış ile değerlendirmeye ve kişisel görüşümüz ile bu yeni uygulamayı yorumlamaya çalışacağız.
2. ÖZEL ESASLARDA KAPSAM, KAVRAM VE YENİLİKLER
2.1. Özel Esaslar Kapsamına Girecek Mükellefler
Özel esaslara tabi tutulacak mükelleflerin kapsamında yeni uygulamada da
büyük bir değişiklik yapılmamıştır. 84 seri no.lu katma değer vergisi genel tebliği ile paralel bir düzenleme ile SMYİB düzenleme ve kullanma konusunda
haklarında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerin, haklarında
beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama
konusunda tespit bulunan mükelleflerin, haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükelleflerin ve bunların haklarında raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları
veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükelleflerin
özel esaslar kapsamına alınacağı belirtilmiştir. Ancak burada hemen dikkat çekilmesi gereken bir husus vardır. Daha önceden haklarında sahte belge düzenleme/kullanma şüphesi veya ihtimali olan mükellefler de özel esaslar kapsamına
alınmaktaydı. Bu uygulamadan tebliğin lafzından da anlaşılacağı üzere vazgeçilmiştir. Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde değinileceği üzere özel esaslara
alınabilmesi için ihtimal veya şüphe yeterli olmayıp mükellef hakkında olumsuz
rapor veya olumsuz tespitin varlığı şart olarak belirtilmiştir.
Yeni uygulama ile haklarında herhangi bir olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet temin edilen birinci derece alt firmalar
hakkında SMYİB kullanma raporu veya tespiti bulunan veya daha önceki safhadaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunan mükellefler
194
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hakkında artık özel esaslar uygulanmayacaktır. Ancak mal veya hizmet temin
edilen birinci derecedeki alt firmaların SMYİB düzenleme raporu veya tespiti
ile adresinde bulunamama, defter belge ibraz etmeme ve beyanname vermeme dolayısıyla özel esaslara tabi olması durumunda da iade talebi teminat
gösterilmesi karşılığında yapılacaktır.
Çalışmamızın devamında olumsuz rapor ve tespit, teminat uygulaması, işlemlerin gerçekliğini ispat ve genel esaslara geçişten bahsedilecektir.
2.2. Olumsuz Rapor
Mükellefler hakkında vergi incelemesine yetkili olanlarca tanzim edilen
ve muhteviyatında mükellefin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenlediğine ve/veya kullandığına dair belirlemelerin yer aldığı tüm
raporlar olumsuz rapor sayılır. Haklarında olumsuz rapor bulunan mükelleflerin iade talepleri çalışmamızın önceki bölümünde de belirtildiği üzere özel
esaslara tabi olarak yerine getirilir.
Olumlu rapor ise mükellefler hakkında SMYİB düzenleme/kullanma konusunda tespitlerin olmadığı raporlardır. Tebliğe göre vergi incelemesine
yetkili olanlarca yazılan raporların olumlu rapor olarak değerlendirilebilmesi
için inceleme dönemine ilişkin KDV beyannamelerinin tamamen incelenmiş
olması, inceleme sonucunda SMYİB kullanma nedeniyle iade veya indirilecek KDV tutarından herhangi bir tenzilatın önerilmemiş olması ve SMYİB
düzenleme konusunda tespitin yer almaması gerekmektedir.
Tebliğ ile yeniden yapılan olumlu rapor tanımında, daha önce 84 seri no.lu
KDV genel tebliğinde yer alan SMYİB kullanma nedeniyle reddedilen indirimin %5’e kadar olması halinde tanzim edilen raporun olumlu sayılmasına yer
verilmemiştir. Dolayısıyla oran ve tutarı ne olursa olsun SMYİB kullandığına
dair yazılan rapor yeni uygulamada olumsuz rapor olarak kabul edilmiştir.
2.3. Olumsuz Tespit
Yeni uygulamaya göre olumsuz tespit mükellef tarafından düzenlenen
veya kullanılan belgenin sahte olduğunun net olarak tespit edilmesidir. Yapılan inceleme sırasında sahte belge düzenlendiği hususunda bir tespit yapılmış
olması halinde, bu durumun inceleme elemanınca rapor düzenlenmeden önce
mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi mümkündür.
Bu bildirim mükellef açısından olumsuz tespit olarak değerlendirilecektir.
Ancak, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen raporlarda,
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haklarında herhangi bir olumsuzluğa yer verilmeksizin, hakkında rapor düzenlenen mükellefle ticari ilişkileri ve söz konusu mükellefin ticari ilişkide
bulunduğu diğer mükellefler hakkındaki olumsuzluklar dolayısıyla sahte belge düzenleme ihtimali ve/veya şüphesi gerekçesiyle incelenmesi öngörülen
mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler
sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme
tespiti de sahte belge düzenleme olumsuz tespiti kapsamında değerlendirilir.
Sahte belge kullanma tespiti, sahte belgelerde yer alan KDV’nin indirim
konusu yapıldığının tespit edilmesidir. Sahte belge kullanma tespitinin varlığından söz edilebilmesi için, sahte olduğu tespit edilen belgede yer alan KDV
tutarının indirim konusu yapılmış olması gerekir.
Sahte belge düzenleme raporundan hareketle alıcının sahte belge kullanımından bahsedilebilmesi için, belgenin sahteliğinin yanı sıra, düzenlenen sahte belgenin kullanıcı tarafından kayıtlara intikal ettirilip ettirilmediği ve beyannamede indirilecek KDV olarak dikkate alınıp alınmadığının tespit edilmesi gerekir.
Kullanıcının Ba bildirimine söz konusu belgede yazılı tutarı dâhil etmiş olması,
sahte belgeyi kullandığına karine olup tespit için tek başına yeterli değildir.
Yeni tebliğin yürürlüğe girmesinden önce ise bu uygulamanın aksine hakkında SMYİB düzenlediğine dair rapor bulunanlardan Ba bildirimleri ile mal/
hizmet temin ettiğini bildiren mükellefler sahte belge kullanma şüphesi dolayısıyla özel esaslara alınmaktaydı. Aynı şekilde hakkında sahte belge düzenlediğine dair rapor bulunanlara Bs bildirimleri ile mal/hizmet sattığını bildiren
mükellefler de sahte belge düzenleme şüphesi ile özel esaslara alınmaktaydı.
Yeni tebliğ ile yukarıda belirtildiği gibi net tespit olmadan sadece şüphe veya
ihtimale dayanan sebeplerle mükelleflerin özel esaslara alınmasının da önüne
geçilmiştir. Şöyle ki bundan sonra sadece olumsuz raporlarda belirtilen ve
karşıt tespit ile SMYİB kullandığı ve bu belgelerdeki KDV tutarını ilgili hesaplara ve dönem beyannamesinde indirim olarak naklettiğine dair tespitler
bulunan mükellefler özel esaslara alınabilecektir.
Diğer taraftan şunu da belirtmek gerekir ki haklarında olumsuz tespit bulunan mükelleflerin durumdan haberdar edilmesi yeni uygulama ile mecbur kılınmıştır. İdare olumsuz tespit üzerine mükellefe 15 günlük süre verecek ve bu
süre içerisinde olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilecektir. Olumsuzluğu gideren mükellefler idare tarafından tekrar genel esaslar kapsamına alınacaktır.
Daha önce olumsuz tespit veya şüphe üzerine özel esaslara alınan mükellefle196
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rin çoğunlukla durumdan haberi olmamaktaydı. Bu sebeple mükellefler iade
taleplerinde veya özel esaslarda olmalarından dolayı ticari ilişkilerinde haksız
yere ciddi sıkıntı yaşadıklarından yakınmaktalardı. Bu uygulama ile mükellefler durumdan haberdar edilerek işlemlerin gerçekliğini ispat etme ve tekrar
genel esaslara dönmeyi talep etme hakkına sahip oldular. Ayrıca 15 günlük
süre içerisinde olumsuzluğu gidermeleri halinde de genel esaslara dönmelerine imkan verilerek özel esaslarda kalacakları süre de en aza indirilmiş oldu.
2.4. İşlemlerin Gerçekliğini İspat
Önceki bölümlerde de değinildiği üzere haklarında olumsuz tespit sebebiyle özel esaslara alınan mükelleflere fiilin gerçek ve doğru olduğunu söz
konusu belgelerin gerçekliğini ispatlamaya yönelik deliller ileri sürme imkanı
verilir. Mükellefler idarenin kendilerini durumdan bilgilendirdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. Maddesindeki
delil serbestisi kapsamında her türlü delile başvurabilirler.
İleri sürülen karşı delillerin işlemin gerçekliğini göstermesi halinde özel
esaslar uygulanmaz. İşlemin tarafları, ilgililer ve mükelleflerin, delillerini bir
rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerekir. İşlem ve belgeyle ilgili olmayan iddia ve deliller dikkate alınmaz.
Bu şekilde ileri sürülen iddia ve deliller, inceleme elemanı veya idare tarafından karşı delillerle çürütülmek suretiyle belgenin sahte veya yanıltıcı olduğu ispatlanabilir. Bu durumda ileri sürülen delillerin ele alınıp raporda veya
dayanak bir yazı ile çürütüldüğü karşı delillerle açıklanarak mükellef veya
ilgili özel esaslara alınır.
Mükellefler belgelerin gerçekliğini veya fiilin varlığını ve doğruluğunu
ispatlamak amacıyla sınırlandırıcı olmamak kaydıyla işlem bedeline ilişkin
ödeme belgeleri, işlemle ilgili taşıma, yükleme, boşaltma, ambalajlama yapılmasına dair belgeleri, sigorta, vergi, resim, harç gibi belgeleri işlemlerin
gerçekliğini ispat amacıyla delil olarak sunabilirler. Anlaşılacağı üzere mükelleflere delil serbestisi ilkesi çerçevesinde geniş bir hak tanınmış olsa da
bu delillerin sunulmuş olması işlemlerin gerçekliğini ve doğruluğunu kabul
etmeyi zorunlu kılmaz. Bu uygulama ancak mükellef lehine getirilmiş bir uygulamadır ancak idare yine de işlemin gerçek mahiyetini araştırmak ve tespit
etmek üzere nihai kararı kendisi verecektir.
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3. ÖZEL ESASLARDAN GENEL ESASLARA GEÇİŞ VE İADE
3.1. Genel Esaslara Dönüş
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespiti
kapsamında özel esaslara tabi tutulan mükellefler, ilgili dönemde haklarında
düzenlenen raporun olumlu olması veya olumsuz tespite ilişkin işlemin yargı
kakarıyla iptal edilmesi üzerine genel esaslara dönerler. Ayrıca olumsuz tespitin yapıldığı dönemi takip eden dönemden itibaren sahte belge düzenlemede
4, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemede 3 yıl geçmesi üzerine de
genel esaslara geçeceklerdir.
SMYİB kullanma tespiti dolayısıyla özel esaslara tabi tutulan mükellefler
de yine ilgili dönemde haklarında düzenlenen olumlu raporun vergi dairesine
intikal etmesi, özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk olmaması
kaydıyla (süre dolmadan önce yapılan tespitlerde en son tespit tarihinden itibaren), sahte belge kullanma tespitlerinde üç yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitlerinde iki yıl geçmesi önceki bölümde açıklandığı
gibi işlemlerin gerçekliğini ispatı, tespitin veya tespite dayalı işlemin yargı
kararıyla iptal edilmesi üzerine genel esaslara döneceklerdir.
Bu hususta önceki uygulamanın aksine mükellef lehine bir adım daha atılmıştır. Daha önce olumsuz tespite ilişkin dava açılmasında ilk derece mahkemesince iptal kararı verilse dahi genel esaslara dönüş için nihai yargı kararı
beklenmekteydi. Ancak bu yeni uygulamada tebliğde işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi denilerek ilk derece mahkemesince verilen kararın da genel
esaslara dönüş için yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla mükellefler
lehlerine karar alsalar dahi kararın kesinleşmesi için yıllarca özel esaslarda
tutulma gibi bir mağduriyetten kurtulmuş olacaklar.
Aşağıdaki tabloda mükelleflerin özel esaslar kapsamına alınma sebebine
bağlı olarak hangi şartlarla genel esaslara dönebileceği özet olarak belirtilmiştir. Belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde ayrıca talep olmaksızın genel
esaslara geçişin de vergi dairesince re’sen uygulanacağı yine tebliğde hüküm
altına alınmıştır.
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GENEL ESASLAR KAPSAMINA DÖNME ŞARTI

Raporlara dayanılarak yapılan tarhiyatın yargı kararları ile
terkin edilmesi
SMYİB düzenleme raporlarına dayanılarak yapılan tarhiyatların
ödenmesi veya tamamına teminat gösterilmesi ve yapılan
inceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi
kayıtlarına intikal etmesi
Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden
vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir
olumsuzluk olmaması kaydıyla sahte belge düzenleme fiilinde
beş yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiilinde
dört yıl geçmesi
Haklarında SMYİB kullanılmasına yönelik olumsuz
rapor bulunan mükelleflerin söz konusu belgeleri indirim
hesaplarından çıkararak beyanlarını düzeltmeleri
SMYİB kullanma raporları üzerine yapılan tarhiyatın yargı
kararıyla terkin edilmesi
SMYİB kullanma raporlarında tarhı öngörülen vergi cezaların
ödenmesi veya bunların tamamı için teminat gösterilmesi
Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden
vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir
olumsuzluk olmaması kaydıyla sahte belge kullanmada dört yıl,
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmada üç yıl geçmesi
SMYİB düzenleme tespitinin ilgili olduğu döneme ilişkin veya
iade talebi olmaması halinde sonraki dönemlere ilişkin yapılacak
inceleme sonucunda düzenlenen raporun olumlu olması
Düzenleme tespitine dayanan işlemlerin yargı kararıyla iptal
edilmesi
Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme
döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk
olmaması kaydıyla sahte belge düzenleme tespitlerinde dört yıl,
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitlerinde üç
yıl geçmesi
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Haklarında SMYİB kullanıldığına yönelik olumsuz tespit
bulunan mükelleflerin kendilerine verilen 15 günlük süre
içinde söz konusu belgeleri indirim hesaplarından çıkartarak
beyanlarını düzeltmeleri veya kendilerine yazılı olarak verilen
15 günlük süre içerisinde işlemin gerçekliğini ispat etmeleri
Olumsuz tespitin ilişkin olduğu belgelere dayanılarak indirim
ve iade konusu yapılan KDV tutarlarının sahte belge için üç
katı, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge için iki katı teminat
gösterilmesi
SMYİB
İlgili dönem veya daha sonraki bir dönemle ilgili inceleme
kullanma tespiti
sonucunda düzenlenecek olumlu raporun vergi dairesi
kayıtlarına intikal etmesi
Tespitin veya tespite dayanan işlemlerin yargı kararıyla iptal
edilmesi
Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme
döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk
olmaması kaydıyla sahte belge kullanma tespitlerinde üç yıl,
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitlerinde iki
yıl geçmesi
Adresinde
Mükellefin adresini bildirmesi veya yoklama sonucunda adrebulunmama
sinin tespiti
Defter belgenin ibraz edilmesi
Defter ve Belge
İbraz Etmeme Defter belgenin ilgili bulunduğu döneme ilişkin tarh zamanaşımı süresinin dolması
Beyannamenin verilmesi
Beyanname
Beyannamenin ait olduğu döneme ilişkin tarh zamanaşımı süvermeme
resinin dolması
İhtiyati haciz-ihtiyati tahakkuk istenen KDV tutarı kadar
İhtiyati
teminat verilmesi
Haciz- İhtiyati
Dava sonucunda verilen yargı kararı ile ihtiyati haciz/tahakkuk
Tahakkuk
işleminin iptali

3.2. Özel Esaslara Alınan Mükelleflerin İade Taleplerinde Teminat
Uygulaması
Özel esaslara tabi tutulan mükelleflerin iade talepleri yerine getirilirken
tebliğde açıklandığı üzere özel esaslara alınma sebebine bağlı olarak ayrı ayrı
tespit edilmiş olan teminatı göstermesi veya özel esaslara alınmasını gerektiren sebeplerle bağlantılı olarak genel esaslara geçme şartını gerçekleştirmesi
mükelleften beklenecektir.
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Örnek verecek olursak yukarıda da değindiğimiz üzere hakkında SMYİB
kullandığı konusunda tespit bulunan mükellef ya kendisine verilen 15 günlük
süre içerisinde işlemin gerçek ve doğru olduğunu ispat ederek ya olumsuz
tespitin ilişkin olduğu belgelere dayanılarak indirim ve iade konusu yapılan
KDV tutarlarının indirim hesaplarından çıkararak yada diğer şartlardan birinin gerçekleşmesi ile genel esaslara dönecektir. Bu takdirde iade talebi genel
esaslara göre yerine getirilecektir. Aksi takdirde olumsuz tespite ilişkin belgelere dayanılarak indirim ve iade konusu yapılan KDV tutarının sahte belge
için üç katı, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge için 2 katı teminat göstermesi halinde iade talebi yerine getirilecektir. Şu kadar ki olumsuz tespite ilişkin
belgeye dayanılarak indirim ve iade konusu yapılan KDV tutarı dışındaki iade
talebi genel esaslara göre sonuçlandırılacaktır.
Değindiğimiz gibi özel esaslara alınma sebeplerinin her biri için aranılacak
teminat tutarları ayrı ayrı tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. Teminat
göstermeyen veya genel esaslara geçme şartlarını yerine getirmeyen mükelleflerin iade talepleri ise vergi inceleme raporuna göre yapılacaktır.
4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde özel esaslar kurumunun mükellef odaklı, olumlu ve çözüm
endeksli bir bakış açısıyla yeniden düzenlendiği çok açık görülmektedir. Teminat uygulaması ile idare hazineyi zarara uğratmamak amacıyla kendisini
garanti altına almaya çalışmakta ise de genel esaslara dönüş için belirtilen
şartların yumuşatılması gibi adımların mükellefler açısından oldukça olumlu
olduğu su götürmez bir gerçektir. Belirtmek gerekir ki özel esaslar uygulamasından haksız yere mağdur olan mükelleflere daha önce sıkça rastlanmaktaydı. Yargı kararının lehine sonuçlanmasına rağmen dava yolunun tüketilmesini
yıllarca bekleyen ve bu sürede özel esaslardan çıkamayan mükelleflerden tutun da sahte belge düzenleme şüphe veya ihtimali üzerine özel esaslara alınan ve seneler sonra haklarında olumlu rapor tanzim olunan senelerce özel
esaslardan çıkamaması yanına kar kalan mükellefler bulunmaktaydı. İdare
bu tebliğde yeni bir bakış açısı ile düzenlediği özel esaslar kurumunun daha
önce taşıdığı sıkıntıları gördüğünü ve mükellef haklarını da korumaya özenli
olduğunu göstermiş oldu. Bizce de olumlu olan bu yaklaşımın uygulanırken
de olumlu olup olmayacağını, mükellef hakları korunurken hazinenin zarara
uğrayıp uğramayacağını da zaman gösterecek.
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KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı. 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Maliye Bakanlığı (01.05.2014). Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliği
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
*
Ayhan BOSTAN26

I- GİRİŞ:
Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için kamu kurumları hariç ondan az çalışanı bulunan: tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer
alan özel işyerlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca destek sağlanabileceği, Bakanlar Kurulunca karar verilmesi halinde ondan az çalışanı olan
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de bu destekten yararlanabilecekleri, giderlerin, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta
kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle Sosyal Güvenlik
Kurumunca finanse edileceği belirtilmiştir.
01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile de
uygulamanın usul ve esasları belirlenmiş olup Yönetmelikte belirtilen hususların
açıklanması ve uygulama birlikteliği sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 03/05/2014 tarih, 28989 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Mer’i mevzuat çerçevesinde bahse konu destek uygulamasının nasıl
yapılacağı genel bir çerçeve çizilerek bu makalede irdelenmiştir.
II-DESTEK KAPSAMINA GİREN/GİRMEYEN İŞYERLERİ:
Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan, tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 26.12.2012) yer alan
işyerlerinin işverenleri faydalanabilecek olup az tehlikeli sınıfta yer alan işverenlerden dokuz veya altında sigortalı çalıştıranlar (örneğin 9 işçi çalıştırılan
bir emeklilik fonu faaliyeti işyeri -nace kodu 65.30.01- işvereni veya 8 işçi
çalıştıran bir lokanta -nace kodu 56.10.01- sahibi) bu destekten yararlanamayacaklardır. Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından
tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacaktır.
İşyerinin, söz konusu destekten faydalanabilmesi için, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve
izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme
26
* E. SGK Başmüfettişi, Sosyal Güvenlik Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
08.08.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.10.2014
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Programına kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu127 ile yapılmış bir sözleşmesinin
olması şarttır.
Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar
aranır:
a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacaktır. Az tehlikeli işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar hesaba dahil edilmeyecektir.
b) İşverenden iş alan alt işverenlerce (taşeronlarca) çalıştırılan sigortalılar
toplam çalışan sayısına dahil edilecektir.
c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan (ücretsiz
izinli, işe gelmeme, istirahat nedeniyle çalıştırılmama gibi nedenlerle çıkışı
yapılmayan, ancak 0 gün ve 0 kazanç bildirilen ve ücret ödenmeyen ) sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecektir.
ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülecektir. Dolayısı ile ay içerisinde iptal edilen prim belgelerinde kayıtlı sigortalı sayıları tespit yapılırken dikkate
alınmayacaktır.
d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da toplam sigortalı sayısı hesabına dahil edilecek, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen
aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ise çalışan
sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
2 sigortalı
e) İşyeri dışından hizmet alınan kısmi süreli isg profesyonelleri28
sayısı belirlenirken toplam çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.
III-DESTEKTEN YAYALANMAK İÇİN MÜRACAAT ŞEKLİ, İADENİN HESAPLANMASI, ÖDENMESİ VEYA PRİM BORÇLARINA
MAHSUBU:

A) Destekten yararlanmak isteyen işverenlerin müracaat şekli ve yeri:
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş
sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için, işyerlerinin işlem görmekte
127 Hizmet sunucusu: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş:
kişi, kurum veya kuruluş
228 İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli
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olduğu Sosyal Güvenlik Merkezlerine “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ekinde bulunan formu doldurmak suretiyle;
a) Ocak, Şubat ve Mart ayları için nisan ayının,
b) Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için temmuz ayının,
c) Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için ekim ayının,
ç) Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının sonuna kadar ilgili üniteye yapılacaktır.
Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması
halinde bu kez müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin
tescilli olduğu Üniteye yapacaktır.
Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı
ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilecektir.
İşverenin başvurusunda belirttiği işyerlerinin dışında başka işyeri dosyasının bulunup bulunmadığı sorgulandıktan sonra Türkiye genelinde aynı işverene ait diğer işyerleri de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin
varlığı araştırılıp iş sağlığı ve güvenliği desteği verilecek işveren kapsamına
girip girmediği ilgili ünitece irdelenecektir. Yapılacak sorgulama neticesinde
ünitelerce tespit edilen işyerlerinden bildirilen sigortalı sayısı da toplam sigortalı sayısına dahil edilecektir.
Tebliğde, birden çok işyeri dosyasının bulunduğu tespit edilen işverenlere iade işlemlerini Merkez işyerinin kayıtlı olduğu ünite yapacaktır derken
merkez olarak neresinin kabul edileceği konusunda herhangi bir açıklama
yapılmamıştır. Vergi dairelerinin merkez olarak kabul ettikleri veya ticaret
sicil memurluklarınca merkez olarak tescil edilmiş olunan yerlerde tehlikeli
veya çok tehlikeli işyeri mevcut ise tebliğe göre hareket edilebilecektir. Ancak
merkez adreslerinde işyeri tescili bulunmayan veya az tehlikeli işyeri bulunan
işyerleri de olacaktır. Bu kez, bunların müracaatı nereye yapılacaktır, sorusu
gündeme gelecektir. Bu soru ve sorunların sonu gelmeyecektir. İşverenler yetkisizlik itirazları ile oradan oraya sürüklenmek durumunda kalacak ve işlemler gereksiz yere uzayacaktır. Bu nedenle sorunun çözümünü olarak, tehlikeli
veya çok tehlikeli bir işyeri dosyası mevcut olmak kaydı ile işverenin tercih
edeceği sosyal güvenlik merkezince bahse konu işlemlerin yürütmeye yetkili
ve görevli olduğunun belirtilmesinde yarar bulunmaktadır.
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B) Destek unsurunun hesaplanması ve ödenmesi/mahsubu:
Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı
ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı
esas alınarak her bir işyeri dosyası için ayrı ayrı tespit edilecektir. Dolayısı ile
aynı işverene ait olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalıştırılan toplam
sigortalı sayısı (taşeron işçileri ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenlerin işçiler, stajyer öğrenciler dahil, çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören
öğrenciler hariç) 9 ve altında ise tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere iki
kategoriye ayrılacak ve her işyeri dosyası için ayrı bir hesaplama yapılacaktır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı
ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, prime esas kazanç
alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır. Bu kapsamda tehlikeli
işyerlerinde çalıştırılan sigortalı başına bir gün için (35,7 X % 014 /100=) 0,50
kuruş, çok tehlikeli işyerlerinde ise çalıştırılan sigortalı başına bir gün için (35,7
X % 016 /100=) 0,57 kuruş destek ödemesi yapılabilecektir. Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, günlük olarak hesaplanan 0,50 ve 0,57
kuruşun prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecektir.
Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık
dönemler halinde hesaplayarak ilgili dönemi takip eden ikinci ayın sonunda;
İşverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin
yasal süresi içerisinde kuruma verilmiş olması ve kuruma destek ödemesinin
yapıldığı tarih itibariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla;
• Birinci dönem (Ocak, Şubat ve Mart ayları) için Mayıs ayının sonunda,
• İkinci dönem (Nisan, Mayıs ve Haziran ayları) için Ağustos ayının sonunda,
• Üçüncü dönem (Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) için Kasım ayının
sonunda,
• Dördüncü dönem (Ekim, Kasım ve Aralık ayları) için izleyen yılın Şubat ayının sonunda işverenin başvuru formunda belirtmiş olduğu hesaba gönderecek veya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime
ilişkin borcu varsa, destek tutarları bu borca mahsup edilecektir.
Üçer aylık dönemler içinde her bir aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi
ile bildirilen toplam sigortalı sayısı esas alınarak hak edilen destek ödemesi
her bir ay için yukarıda belirtilen yöntem kullanılarak ayrı ayrı hesaplanacak
ve belirtilen sürede gerçekleştirilecektir. Ayın son gününün resmi tatile rastla206
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ması halinde destek ödemeleri resmi tatili izleyen ilk işgünü yapılabilecektir.
İşveren tarafından geriye yönelik üçer aylık dönemler için talepte bulunulması
halinde, talebin Kuruma intikal ettirildiği birinci, ikinci… dönemi takip eden
ikinci ayın sonunda destek ödemesi toplu olarak da yapılabilecektir.

C) Yansıtma faturalarının düzenlenmesi:
İşverenler destek ödemelerini almak için Kurum adına tehlikeli ve çok
tehlikeli işyerleri için, işyeri dosyalarının farklı Ünite bölgelerinde olup olmadığına bakılmaksızın tek bir yansıtma faturası düzenleyeceklerdir. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun vergi numarası olarak Hitit Vergi
Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılacaktır.
Faturalarda, iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarları; tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ayrı ayrı gösterilecektir. Faturalar her dönem için ayrı düzenlenmek suretiyle dilekçe ekinde Kuruma intikal ettirilecektir ve bir işveren
tarafından bir dönemde tek fatura kesilecektir. Her bir ay ve her bir işyeri için
ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sınıfına göre (tehlikeli ve çok tehlikeli
işyerleri için) ayrı ayrı toplanarak toplam destek tutarı bulunacak, toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamına ulaşılacaktır. Toplam tutar, “iş sağlığı
ve güvenliği hizmet bedeli” olarak faturada gösterilecektir. Faturalar Mayıs,
Ağustos, Kasım ve izleyen yılın Şubat ayının 10’una kadar, tebliğ ekinde yer
alan dilekçe örneği ile destek müracaatında bulunulan ünitelere iletilecektir.
Dört dönem olarak belirtilmiş olan aylara ait destek unsuru talep dilekçelerinin fatura düzenlenecek aydan önceki ayda (Nisan, Temmuz, Ekim ve
takip eden yılın Ocak ayında) ilgili Üniteye intikal ettirileceği unutulmamalıdır. Talep dilekçesi ile faturanın düzenlenip eklendiği ikinci dilekçenin farklı
oldukları unutulmamalıdır.

D) İş sağlığı ve güvenliği desteğinin geri alınması ve durdurulması:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer
mevzuat gereğince ilgili birimler tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde;
istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildirimlerini yasal bir gerekçe olmaksızın süresinde ve denetim tarihine kadar yapmadığı tespit edilen işverenlerden,
tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik
Kurumunca tahsil edilecektir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde “Kurumun
denetim ve kontrolle görevli memurlarının işyerinde yaptıkları durum tesEYLÜL - EKİM 2014
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piti sırasında, sigortalı, işyerinde çalışan diğer sigortalılar, işyeri mahallinde
bulunanlar veya işveren beyanına dayanılarak yaptıkları ve tespit tarihinden
önceki bir yıllık süreye ilişkin hizmetler de sigortalılıkta dikkate alınır. (Ek
cümle:RG-17/4/2012-28267) Bir yıllık süreyi aşan sigortalı çalışmalar ise her
zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan kanunen geçerli kayıt ve belgeler ile
kanıtlanmak şartıyla dikkate alınabilir.” hükmü yer aldığından kayıt dışı çalıştığı fiilen tespit edilenlerde destek unsurunun geri alınabileceği süre bir yıl,
kaydi saptamalara dayalı tespitlerde ise süre sınırı olmaksızın kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilen dönemin tümü için geri alınabilecektir. Ayrıca, kayıt
dışı sigortalı çalıştıran işverenler bu destekten tespit tutanağının düzenlendiği
tarihi takip eden aydan başlamak üzere üç yıl süre ile yararlandırılmayacaktır.
IV- TEHLİKE SINIFININ TESPİT VE İTİRAZ SÜRECİ:
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği 26.12.2012
tarih, 28509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu tebliğ ekinde yer alan
listelerde işyerleri 6 haneli “NACE” kodları paralelinde az tehlikeli, tehlikeli
ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.
Tebliğde; tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike
sınıfının dikkate alınacağı, asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirileceği, asıl işin tayininde
tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılacağı, işyerinde
birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden
tehlike sınıfı yüksek olan işin esas alınarak tehlike sınıfının belirleneceği ,
işyeri tehlike sınıfına yapılan itirazların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirileceği, değerlendirmenin, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılacağı, Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin
tescil kayıtlarından farklılık olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin
kayıtların esas alınarak işyeri tehlike sınıfının yeniden belirlenebileceği, alınan kararın işyerine tebliğ edileceği, farklı tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve
işlemlerin, işverenlerce 90 gün içinde yerine getirileceği belirtilmiştir.
Tehlike sınıflarının tespit işlemleri ilgili destek unsurundan yararlanabilmek adına önem kazanmıştır. Bilindiği üzere 5838 sayılı Kanun ile yapılan
değişiklik sonucu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
208
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“Ek Madde 1-İşverenler tarafından 8, 9 ve 11.maddelere göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3.maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62.maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48.maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun
3.maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve
Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer.
Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz”
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 8 inci
maddesi “Sigortalı Bildirimi ve Tescili”, 9 uncu maddesi “Sigortalılığın Sona
Ermesi” ve 11.maddesi “İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli” huşularını düzenlemektedir. 5838 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bu bildirimler Bakanlık birimlerine de
yapılmış sayıldığından 01.08.2009 tarihinden itibaren Bakanlık birimlerince
işyeri dosyası tescil edilmemekte, bu anlamda Kurum veri tabanı kullanılmaktadır. Dolayısı ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinde yer alan İşyeri Tescil
ve E-Sigorta Servislerince işyeri tescili sırasında belirlenen NACE kodu ile
tehlike sınıfları da tespit edilmiş olmaktadır.
V- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Birinci durum tehlike sınıflarının tespitindeki çarpıklık ve itiraz süreci ile
ilgilidir. Bilindiği üzere; SGK tarafından altı haneli NACE kodu tespit edilirken
işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı esas alınmakta, işyerinde birden fazla
asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı
yüksek olan işe göre iş kolu kodları tespit edilmektedir. Esas işin ayrıntısı ve
tamamlayıcı niteliğinde olan işlerde çalıştırılan sigortalılar birbirine karışmadığı
ve işveren tarafından da özellikle bir talepte bulunulmadığı sürece bu işlerde
çalıştırılanlar da esas işin tabi olduğu NACE kodundan işlem görmektedir.
Destekten yararlanabilmek amacıyla 9 işçiden az işçi çalıştıran her işveren işyerinde ayrıntı veya tamamlayıcı mahiyette bulunan, ancak talepte
bulunmadığı veya sigortalıları birbirine karıştığı gerekçesi ile müstakil tescil
edilmeyen her iş için Sosyal Güvenlik Kurumunun kapısını çalarak yeni bir
işyeri dosyası tescili cihetine gitmek isteyecek veya iş kolu kodu değişikliği
yapılması için Kuruma müracaat ederek tehlikeli veya çok tehlikeli bir sınıfta
kod değişikliği yapılmasını talep edecek, dolayısı ile bu durum gereksiz bir iş
EYLÜL - EKİM 2014
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yüküne neden olacaktır. Ayrıca tebliğde tehlike sınıflarına itirazın Bakanlığa
yapılacağının belirtilmesine karşın uygulamada Sosyal Güvenlik Kurumuna
bu itirazların yöneleceği ve değişiklik taleplerinin Kurum tarafından yerine
getirilmek durumunda kalınmak zorunda olunduğu düşünülmektedir. Bu konuya da acilen bir çözüm bulunması gerekmektedir.
İkinci durum iş güvenliği uzmanlarına işverenlerce ödenen tutarlar ile Kurumdan alınan destek arasındaki uçurum ile ilgilidir.
Şöyle ki;İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükmü gereği, tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için çalışan başına ayda en az 8, çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlar için en az 12 dakika iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunluluğu getirilmiştir. Ondan az çalışanı bulunan:
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel işyerlerine uygulanacak iş güvenliği hizmeti ile ilgili destek uygulamasında, örneğin 9 kişinin çalıştırıldığı
tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri için iş güvenliği uzmanının çalışan başına 8
dakikadan (8 x 9=) aylık 72 dakika hizmet vermek durumunda olduğu dikkate alındığında bu çalışma karşılığı işveren tarafından iş güvenliği uzmanı ile
kısmi istihdam sözleşmesi yapılacak ve uzman adına (1 günden daha az süre
ile bildirim yapılamayacağından) 1 günlük bildirim yapılmakla yetinilecektir.
1 günlük brüt ücretin (asgari ücret esas alındığında 1071/30=) 35,7 TL
olarak Kuruma bildirileceği (ki bu tutar 450 dakika karşılığı ödenmesi öngörülen tutardır, 72 dakika çalışan uzmana en az bu tutarın -6 kat- ödendiği)
varsayımından hareket edilirse bu nitelikteki bir uzman için yıllık toplam 35,7
X 12=428,40 TL ücret ödenecektir. Oysa ki bu uzmandan alınan iş güvenliği
hizmeti nedeniyle Kurum tarafından ödenecek tutar:
- tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerine aylık (9 sigortalı için 270 çalışma günü
karşılığı aylık (1071 X % 1,4= 0,5 x 270=) 135,00 TL, yıllık ise 1.620,00 TL,
- çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerine aylık (9 sigortalı için 270 çalışma
günü karşılığı aylık 153,90 TL, yıllık ise 1.846,80 TL tutarındadır.
Bu çarpıklığın tebliğde yapılacak çok basit bir düzenleme ile giderilmesi
mümkündür. Yansıtma faturası ekine iş güvenliği hizmet sunucusunun faturasının eklenmesi ve bu tutardan çok olmamak üzere yukarıda belirtildiği şekilde
hesaplama yapılması istenmelidir. Aksi taktirde iş güvenliği hizmeti karşılığı
verilen bu destek birilerine ekmek kapısı ve farklı pazarlıkların sebebi olacaktır. Kelime anlamı ile de örtüşmeyen yanlış bir destek uygulaması yapılmıştır.
Ödemenin doğrudan ilgili hizmet sunucusuna veya iş güvenliği uzmanına ya210
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pılması şeklinde bir düzenleme getirilmesi ise bence daha yerinde bir uygulama
olacaktır. Oluşturulacak bir fondan iş güvenliği uzmanları ücretlerini alırlar ise
denetimlerini daha özgürce yapabilme fırsatını bulabileceklerdir.
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YURTDIŞI EMEKLİLİK VE TORBA
KANUN İLE GELEN YENİLİKLER
*
Davut ULUÖZ29
**
Onur ÖZTÜRK30

1-GİRİŞ
İkili sosyal güvenlik anlaşmaları, insanların sınır aşan çalışmaları yoğunlaşınca özellikle 19 uncu yüzyılın son bölümünde gündeme gelmiştir. En önemli amaçları, ikili vergilendirmeyi önlemek, farklı ülkelerdeki çalışmaları birleştirmek, çalışma hayatı sırasında veya seyehat sırasında sağlık haklarında
yararlandırmadır.( European Commission, 50 years of Social Security Coordination Past – Present – FuturePrague, 7-8/5/2009) Bu anlaşmalar, ikili ya da
çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri şeklinde olabilmekte ve vatandaşların
diğer ülkede çalışmaları veya tatil amacıyla bulunduklarında hangi ülkenin
sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacakları düzenlenmektedir.
Ülkemizde ikili sosyal güvenlik anlaşmaları, 1963 yılından itibaren planlı
kalkınma döneminin hemen her aşamasında, işsizliğe karşı geçici bir tedbir
olarak görülmesi, ülke için döviz kaynağı olması, kalkınmada yararlı olabilecek teknik bilgi ve görgünün elde edilebileceği, ülkenin ekonomik, sosyal,
kültürel ve siyasal gelişmesine hızlandırıcı bir etki oluşturacağı düşüncesi ile
yabancı ülkelere işçi gönderilmesi desteklenen ve yönlendirilen bir politika
olarak benimsenmiştir.
Başta Almanya olmak üzere muhtelif ülkelere yapılan işgücü göçü, yer
değiştiren “Gurbetçi” vatandaşlarımızın gerek gittikleri ülkelerde gerekse ülkemizde sosyal güvenliklerinin sağlanmasını gerektirmiş, bu ihtiyaç devletler
arasında sosyal güvenlik sözleşmeleri yapılması sonucunu doğurmuştur.
Türkiye’nin ilki 1959 yılında İngiltere ile olmak üzere halen 28 ülke ile ikili
sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olup bunlardan 23 tanesi yürürlüktedir. Sözleşmesi yürürlükte olan ülkeler, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya,
İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, K.K.T.C., Makedonya, Azerbaycan,
Gürcistan, Kanada, Kebek, Romanya, Çek, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Lüksemburg, Libya ve Hırvatistan’dır. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış olup, henüz yürürlüğe girmemiş olan ülkeler ise Slovakya, Sırbistan, Karadağ, İtalya ve
Güney Kore’dir.( http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/diyih.portal?page=yv&id=2)
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**
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Öte yandan, ülkemiz ikili sosyal güvenlik anlaşmalarına ilave olarak daha
fazla işçi dövizinin ekonomiye kazandırılması açısından yurtdışı borçlanma
mekanizmasını devreye sokmuştur. Yurtdışına giden ve ailelerini Türkiye’de
bırakan işçilerin gönderdikleri dövizler, tatile gelirken veya kesin dönüş yaparken yanlarında getirdikleri dövizler işçi dövizi olarak adlandırılkmaktadır. (Güngör) Dünya Bankasına göre, dünyadaki toplam işçi dövizinin 2013
yılında 414 Milyar Amerikan Doları olduğu(http://www.worldbank.org/en/
news/press-release/2013/10/02/developing-countries-remittances-2013-world-bank), 2013 yılında sadece Filipinlerde işçi dövizlerinin 21 Milyar Amerikan Doları olacağı tahmin edilmektedir.( http://business.inquirer.net/93066/
stop-illegal-remittance-agents-bsp-urged) Ülkemizde ise bu amaçla, sosyal
güvenlik alanında 1978 yılında 2147 sayılı Kanunla gurbetçi işçilere yurtdışı
borçlanma hakkı verilmiş ve borçlanma primlerini döviz üzerinden yatırmaları zorunluluğu getirilmişti.(Kapan, 2012) Bu düzenleme sonucunda 2000
yılında 4 milyar 560 milyon dolar olduktan sonra gerilemeye başlamış, 2005
yılında 850 milyon dolar olduktan sonra, 2007 yılından bu yana her yıl 1 milyar dolar dolayında işçi dövizi girişi olmaktadır.(Güngör)
Bu makalede, , ülkemizin imzaladığı ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik
sözleşmelerinin temel olarak sigortalılara hangi faydaları getirdiği, yurtdışı
borçlanma ile ilgili 6552 sayılı Kanununla getirilen yeniliklerin ne olduğu
üzerinde durulacaktır.
2- SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN FAYDALARI
2.1. İkinci Bir Emekli Aylığı Hakkı
Sözleşmelerin en önemli ve esas amacı, sözleşmenin kapsama aldığı iki ülke
vatandaşlarının, vatandaşlıktan bağımsız olarak her iki ülkedeki sosyal güvenlik
haklarından eşit olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Öreğin bir Alman vatandaşı
ülkemize geldiğinde bir Türk gibi muamele görmekte, ülkemizdeki şartları taşıdığında sağlık ve emeklilik şartlarından bir T.C. vatandaşı gibi yararlanmaktadır(Tuncay ve Ekmekçi, 2013, 64). Ayrıca, sosyal güvenlik ile ilgili bir hakkın elde
edilmesinde, diğer ülkede geçen sigortalılık sürelerinin dikkate alınmasını sağlamasını, yani sigortalılık sürelerinin toplanması sözleşmelerin en önemli özelliklerindendir. Sözleşme yapılmış ülkelerde geçen sigortalılık süreleri böylece boşa
gitmemektedir. Bir başka deyişle, sosyal güvelik sözleşmeleri, kişilere, farklı ülkelerde geçen sigortalı çalışmalarına istinaden sigortalılık sürelerinin toplamları
üzerinden emekli aylığı bağlanması imkânı vermektedir.
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Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; Türkiye’de 5 yıl çalıştıktan sonra
Almanya’ya yerleşen bir vatandaşımıza Almanya’daki emekliliğine ek olarak,
yaş ve diğer emekli aylığı bağlama koşullarını da yerine getirmiş olması şartıyla, Türkiye’de çalıştığı 5 yılla orantılı olarak bir aylık bağlanabilmektedir.
Bu durum tersi içinde geçerlidir. Almanya’da 10 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen ve emekli olan bir kişi, SGK’dan emekli olarak aldığı aylığın
yanında, yaş ve diğer emekli aylığı bağlama koşullarını da yerine getirmiş
olması şartıyla Almanya’da çalıştığı 10 yıllık süreyle orantılı olarak ikinci bir
aylık alma imkânı bulunmaktadır. Bu durumda her bir ülkenin bağladığı aylığa kısmi aylık denilmekte, toplamları da tam aylığı oluşturmaktadır.
Sözleşmelerin sağladığı en iyi imkânlardan birisi de sözleşmeli ülkeden
herhangi birinden ya da her ikisinden birden emekli olan kişilerin aylıklarını,
istediği ülkeye transfer edebilmesidir. Bir örnek vermek gerekirse, Belçika ve
Türkiye’den emekli olan ve aynı anda iki aylık alan bir kişi, aylıklarını Türkiye’de ikamet ettiği ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne dilekçe vermek
suretiyle Belçika’dan alabilmektedir.
Öte yandan, ülkemiz ile sözleşmesi olmayan Libya, Suudi Arabistan gibi
ülkelerde çalışmalarımız var ise, bu süreleri de, tabi çalışmaları belgelendirmek kaydıyla, makalemizin giriş bölümümde belirtiğimiz “3201 sayılı Yurtdışı Borçlanma” Kanununa göre borçlanma yapmak suretiyle emekli olabilme
imkânı bulunmaktadır.
2.2. Her İki Ülkede Sağlıktan Faydalanma İmkânı
İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin sağlık yardımı bölümü genel olarak
sadece 4/a’lı dediğimiz bir hizmet adine bağlı olarak çalışan SSK’lıları kapsamakta, kamu görevlileri (Emekli sandığı iştirakçileri) ile kendi nam ve hesabına çalışanları (Bağ-Kur) kapsamamaktadır.
Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden 23’ü halen
yürürlükte olup bunlardan; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa,
KKTC, Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek,
Arnavutluk, Lüksemburg ve Hırvatistan ile imzalanmış sözleşmelerde sağlık
sigortası uygulaması bulunmaktadır. Yurtdışına turistik amaçla veya işveren tarafından bir iş için görevli olarak gittiğinizde elinizde sağlık yardımı alabileceği1 olması şartıyla, söz konusu ülkede sağlık ile ilgili acil bir sıkıntı
nize dair belge31
yaşamanız durumunda, bulunulan ülkedeki hastaneden o ülke vatandaşları ile
131 İlgili sigorta merciince düzenlenen ve sağlık yardım hakkı olduğunu gösteren formüler, detaylı bilgi için
bknz. http://saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/dosya/1-73253/h/sgk-sozlesmesi-yapilmis.pdf

EYLÜL - EKİM 2014

215

MALİ

ÇÖZÜM

aynı koşullarda sağlık yardımı alabilme hakkınız bulunmaktadır. Ancak, Azerbaycan ve Arnavutluk ile sağlık sözleşmemiz bulunmasına rağmen vatandaşlarımız bu ülkelere gittiğinde bu ülke mevzuatlarından kaynaklanan nedenlerden
dolayı sözleşmelerde yer alan sağlık sigortasına ilişkin hükümler uygulanamamaktadır. Dolayısıyla, vatandaşlarımız seyahatlerinde sağlık yardımlarından
faydalanamamaktadırlar. Bu konuda SGK yetkilileri görüşmelerini sürdürmekte
olup en kısa zamanda sonuçlanması için çaba sarf etmektedirler.
Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Kurumumuz adına; hizmet akdine tabi çalışanlar (yani SSK’lılar) ile
banka sandıklarına tabi sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları
2.
aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır32
Aşağıda sayılan kişiler;
 İşvereni tarafından geçici görevle yurtdışına gönderilen sigortalılar,
 İşvereni tarafından sürekli görevle yurtdışına gönderilen sigortalılar ile
beraberlerindeki bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri. Örneğin, A
LTD. ŞTİ’nde SSK’lı olarak çalışan mühendis Metin bey, Avusturya’da
şirketin iş ve işlemlerini yürütmek için sürekli olarak görevlendirildiğinde, Kurum mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri,
Avusturya’da bir Avusturya vatandaşı ile eşit şartlarda sağlık hakkından
faydalanabilmektedir.
 Öğrenim amaçlı olarak yurtdışında bulunan sigortalılar ve emeklilerin
bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri,
 Turistik amaçlı olarak yurtdışında bulunan sigortalılar ve emekliler ile
bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri,
 Daimi olarak yurtdışında ikamet eden sigortalıların bakmakla yükümlü
oldukları aile bireyleri ile emeklilerle bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri,
 Tedavi edilmek üzere yurtdışına gönderilen genel sağlık sigortalıları ile
bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri,
yurtdışında bulundukları ya da ikamet ettikleri sırada sağlık yardımla232 “Bakmakla yükümlü olduğu kişi” ifadesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
tanımlar bölümünde tanımlanmıştır. Buna göre Bakmakla yükümlü olduğu kişi: genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış
olan;Eşi,18 yaşından büyük, lise ve dengi öğrenimi veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî
eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,
Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı beyan edilen, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı
almayan ana ve babası, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacaktır.
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rından yararlanabilirler. Ancak, sözleşmesinde sağlık sigortasına ilişkin hükümler yer alan ülkelere gidecek kişilerin, sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş
olması yani sigortalılığının devam ediyor olması, sigortalının aynı işyerinde
veya aynı işverenin farklı, işyerlerinde İş Kanununa göre izin hakkının kazanmış olması ve Sağlık yardım hakkına müstahak olması gerekmektedir. 333
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Almanya Sigorta Kurumu arasında yapılan ek
protokol ile hizmet akdine tabi çalışanlar (yani SSK’lılar) ile banka sandıklarına
tabi sigortalıların yanında bundan sonra kamu görevlileri (Emekli sandığı iştirakçileri) ile kendi nam ve hesabına çalışanlar (Bağ-Kurlular) ile bunların bakmakla
yükümlü oldukları aile bireyleri de Almanya’da sağlık yardımı alabilmektedir.
3- 6552 SAYILI KANUN İLE GELEN YENİLİKLER NELER?
Torba Kanun olarak da adlandırılan 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (T.C.
yasalar, 11.09.2014) ile 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan
Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu Kanuna yeni hükümler eklenmiştir. 3201 sayılı Kanunda yapılan
değişikliklere ilişkin iş ve işlemlerin usul ve esasları ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nca çıkarılan 29/09/2014 tarih 2014-27 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.
4 sosyal güvenlik sözleşmelerinde “akit
Ülkemizin 18 ülke ile imzaladığı34
Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının
tespitinde, diğer Taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır” hükmü
ve benzer hüküm bulunduğundan bu ülkelerde geçen ve ülke mevzuatlarına
göre sigortalılık süresi olarak kabul edilen sürelerin başlama tarihlerinin ülkemizde ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, bu 18 ülkedeki
sigortalılık sürelerini ülkemizde 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların bu
ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi, Türkiye’de hiç çalışma yoksa ya da Türki333 Sağlık yardım hakkı ne zaman kazanılacağı, 5510 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Buna göre, sigortalının
sağlık hizmeti sunucusuna (sağlık kuruluşuna) başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde en az 30 gün
genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,
-4/b kapsamında bulunanlar (kendi adına ve hesabına çalışanlar yani Bağ-Kur’lular) için sağlık hizmeti
sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması veya
borcu olsa bile tecil edilmiş veya taksitlendirilmiş olması,
-İsteğe bağlı sigortalılar için, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin herhangi
bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.
434 Bu ülkeler, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa,
Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya ve Slovakya’dır.
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ye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise aylığa hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.
Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; Türkiye’de 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-a bendi kapsamında
01/06/2014 tarihinde, Almanya’da ise 01/01/1983 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı Almanya’da 01/01/1983-31/12/1997 süresinde geçen 5400 gün
çalışmasını borçlanmıştır. Adı geçen adına tahakkuk ettirilen borç miktarını
12/09/2014 tarihinde ödemiş ve 12/09/2014 tarihinde aylık talebinde bulunmuştur. Bu durumda ilgilinin Türkiye’de ilk işe giriş tarihi 01/01/1983 olarak
dikkate alınacak ve aylığa hak kazanıp kazanmadığının tespiti bu tarihe göre
yapılacaktır. Bu durumda söz konusu sigortalının daha erken bir yaşlılık aylığına kavuşma şansı olacaktır. Ayrıca, bu sigortalımız borçlanma dönemlerini
seçerek daha yüksek emekli aylığı alabilecektir.
Yine çıkarılan genelgeye göre; Almanya’dan prim iadesi alınan süre ile İsviçre’den prim transferi yapılan sürelerin başlangıç tarihi, her ne kadar o ülke
sigorta mevzuatına göre tasfiye edilmiş olsa da bu süreler 3201 sayılı Kanuna
göre borçlanılacak süre olarak kabul edildiğinden, ülkemizde başlangıç tarihi
olarak alınacaktır.
Son olarak, Kanuni düzenlemeden önce, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kimselerin (Mavi Kartlılar)
yaptıkları başvurular 3201 sayılı kanunun 1 inci maddesine göre sözleşmeli ülkelerde çalışması bulunan ülkelerin talepleri 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
beşinci fıkrasına göre reddedilmekte idi. Yapılan düzenleme ile bu durumda olan
kişiler için Kurum aleyhine dava açanların bu davalarından vazgeçmeleri halinde
borçlanma yapabilecekler. Diğer şartların da yerine gelmesi halinde aylık bağlanmasında, davaya esas talep tarihinin dikkate alınacaktır. Bu sayede dava açanlar
yeniden talepte bulunma şartı aranmaksızın eski tarihli talepleri kabul edilecek ve
hak kayıpları önlenmiş olacaktır.
4. SONUÇ
Globalleşen dünyada işgücünün sınırları aşması, ülkeleri ikili yada çok taraflı sosyal güvenlik antlaşmaları yapmaya yöneltmiştir. Hatta Avrupa Birliği
gibi yapılar, ülkelerin bir kaynaşma ve birlik oluşturmaya dönük politikalarının temelinde politika aracı olarak kurucu metinlerinde yer almıştır.35 Ülkemiz de 28 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır. Böylece, bu
35 Ayrıntılı bilgi için İLO (2010) “Coordination of Social Security Systems in the European Union: An
explanatory report on EC Regulation No 883/2004 and its Implementing Regulation No 987/2009”.
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ülkelere giden vatandaşlarımızın sağlık ve emeklilik hakları zayi olmaktan
kurtarılarak işçilerimiz serbest bir şekilde bu ülkelere giderek çalışabilmektedirler. Ancak, bu ülkelere çalışmaya gidecek vatandaşlarımızın SGK internet
sitesinde (SGK,21.11.2014) bulabilecekleri bu sözleşmeleri çok iyi okumaları
ve hak ve yükümlülüklerini ve bu haklar için getirilen şartları bilmeleri gerekmektedir. Öte yandan, Torba Kanunla, yurtdışında çalışan vatandaşlarımıza
çok önemli iki kolaylık getirildi. Yurtdışı işe girişler, artık ülkemizdeki işe giriş gibi kabul edilecek ve mavi kartlı soydaşlarımız da borçlanabileceklerdir.
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DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA
BİLİNMESİ GEREKENLER
Cem BALOĞLU*36
ÖZ
Deneme süresi, iş sözleşmesine konulacak bir hükümle; işçinin çalışma
şartlarını görmesi, sözleşme ile üstlenilen işin somut duruma uygunluğu ve işi
yapabilme becerisini anlaması, işverenin ise işçinin sözleşme ile üstlendiği işi
yapabilme yeteneğini verimini, ölçen bir süredir. Deneme süresi kaydıyla işçi
ve işveren tarafları, kurulmuş olan bir iş sözleşmesini bozma yetkilerini belli
bir süre için saklı tutmuş olmaktadır. Bu çalışmada, deneme süreli iş sözleşmesinden ne anlaşılması gerektiği, deneme süreli iş sözleşmesinin özellikleri
ve hukuki sonuçlarının neler olduğu konuları ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: İşçi, İşveren, Deneme, Sözleşme, Süre.
1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Deneme süresi, iş sözleşmesine konulacak bir hükümle; işçinin çalışma
şartlarını görmesi, sözleşme ile üstlenilen işin somut duruma uygunluğu ve işi
yapabilme becerisini anlaması, işverenin ise işçinin sözleşme ile üstlendiği işi
yapabilme yeteneğini verimini, ölçen bir süredir. Yine bu tanımda yer almayan birçok faktör; örneğin işçinin ve işverenin şahsına bağlı özellikler bu süre
içinde test edilmektedir.
İş sözleşmelerinin taraflar arasında kişisel ve sürekli ilişkiler kuran özelliği, tarafların bu yönde bir ihtiyaç duymalarının haklı gerekçesini oluşturmaktadır. İş sözleşmesi taraflar arasında karşılıklı güvene dayalı sürekli borç ilişkisi kurduğu için, işçinin mesleki bilgi ve becerisini, çalışma şekli ile işyerine
uygumu ve davranışlarını öğrenme bakımından belli bir süre denenmesinde
işverenin korunmaya değer bir menfaati bulunmaktadır.(Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi, 25.11.2008)
Deneme süresi, bağımsız bir iş sözleşmesi olarak kabul edilmemektedir. Deneme süresi, belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesinin başında yer alan bir süredir.
Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 10 uncu maddesinde tanımlandığı üzere;
nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan
fazla devam edenlere sürekli iş denir (4857 md.10/1). 4857 sayılı Kanunun
*36 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi, Ankara Üniversitesi ÇEKO Bölümü Doktora
Öğrencisi.
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10 uncu maddesinde, Kanunun deneme süreli iş sözleşmesini düzenleyen 15
inci maddesinin süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmayacağı
hüküm altına alınmıştır (4857 md.10/2).
Bu nedenle, süreksiz işlerdeki sözleşmelere deneme kaydı konulamamaktadır. Deneme koşulu ancak sürekli işe ilişkin iş sözleşmesinde getirilebilir. İş
sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması sonucu değiştirmemektedir.
Yani, otuz işgününden fazla süren belirli süreli işler için yapılan iş sözleşmeleri ve süresi belirsiz süreli iş sözleşmelerine deneme süresi kaydı konulabilir.
(Günay, 2009, 457)
2. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ
4857 sayılı İş Kanununun 15 inci maddesine göre; taraflarca iş sözleşmesine
bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir (4857 md.15/1).
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın
ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır (4857 md.15/2). Söz konusu yasal düzenlemeden hareketle deneme süreli iş
sözleşmesinin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
2.1.Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Tarafları İşveren İle Yeni İşe Başlayan İşçi Olabilir:
Deneme süresi, tarafların anlaşmasına bağlı olduğundan, her iş sözleşmesinin
başında mutlaka yer alan bir süre değildir.(Süzek, 2008, 238) Sadece işe yeni
alınmış olması, işçinin deneme süresine tabi olduğu, dolayısıyla deneme süresi
içinde bulunduğu anlamına gelmemektedir.(Mollamahmutoğlu, 2008, 384)
Diğer taraftan, deneme süreli iş sözleşmesi, yeni işe alınacak işçi ile işveren arasında yapılabilmektedir. İşyerinde çalışmakta olan bir işçi ile fiilen ifa
ettiği görevde çalışması için deneme süreli iş sözleşmesi yapılamaz.( Yargıtay
9. Hukuk Dairesi, 25.11.2008)
İşyerinde geçici iş ilişkisi kapsamında olsa dahi çalışmakta olan bir işçi ile
fiilen ifa ettiği görevde çalışması için deneme süreli iş sözleşmesi yapılmasında
hukuki bir menfaat bulunmamaktadır.(Çil, 2011,214) Aralıklı çalışma ile zincirleme olarak yenilenen ve devam eden iş sözleşmelerinin kapsadıkları deneme kaydı,
ilk sözleşme dışında, bir hüküm ifade etmemektedir. Zira denenmiş bir işçinin,
yeni bir durumun bunu gerekli kılması dışında, tekrar ve tekrar denenmesini haklı
kılacak bir nedeni bulunmadığından, sonraki sözleşmelerde deneme kaydının bu222
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lunması sonuca etkili değildir.( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 13.10.2008)
Denenmiş bir işçi için yeni deneme süresi öngörmek, amacın deneme değil
de deneme süresi içinde sahip olunan fesih kolaylığından yararlanma olduğunu gösterir ki, bu da dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eden bir durumdur.
Benzer durum, ayrıldığı işine tekrar dönmek isteyen işçi için de söz konusudur. Ancak, işyeri devredilmiş ise, yeni işverenin, önceden işyerinde çalışmış
işçiyle deneme süreli iş sözleşmesi yapması, dürüstlük kuralına aykırı olarak
nitelendirilmemelidir. (Süzek, 208, 239)
2.2.Sözleşmeyle Deneme Kararlaştırılmış Olmalıdır:
Deneme süreli iş sözleşmesinin şüphesiz ki en önemli unsuru süredir. Bu süre
iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesiyle belirlenebilmektedir. Ancak, işçinin
uzunca bir süre istikrarsız bir iş ilişkisinde tutularak istismar edilmesini önlemek
amacıyla kanun bu konuda tarafları tamamen serbest bırakmış değildir. Bu doğrultuda, deneme süresi iş sözleşmesiyle belirlenecekse bu süre en fazla iki ay olabilecek, toplu iş sözleşmesiyle de bu süre en fazla dört aya kadar uzatılabilecektir.
Bununla birlikte, kanunun deneme için azami bir süre öngörmüş olması,
tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle bu sürenin altında bir süre tayin etmelerine engel değildir. Hatta belirlenecek süre işçi ve işveren tarafları için ayrı
ayrı olarak da belirlenebilir. Örneğin, işçi için iki ay olarak belirlenebilecek
deneme süresi, işveren için bir ay olarak kararlaştırılabilir. Bu durum, işçi yararına yorum ilkesi ve nispi emredicilik kuralına uygun düşeceğinden geçerli
kabul edilmelidir. Ancak, tersi durum işveren lehine eşitlik ilkesini bozacağından geçerli kabul edilmemelidir.(Kar, 2010)
Deneme süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihte değil, işçinin fiilen işe başladığı tarihten itibaren başlamaktadır. Çünkü deneme, fiili iş ilişkisinin kurulması ile
mümkün olmaktadır. Buna karşılık, fiilen işe başladıktan sonra hastalık, grev, lokavt gibi iş sözleşmesinin askıda bulunduğu hallerin varlığı deneme süresi üzerinde etkili olmamakta; süre işlemeye devam etmektedir.(Mollamahmutoğlu, 2008,
386) Deneme süresi içinde işçinin iş kazasına uğraması nedeniyle işe devam edememiş olması dahi deneme süresinin uzamasına sebep olmamaktadır.
Diğer taraftan, işçi ve işveren tarafları iş sözleşmesinde bir deneme kararlaştırmakla beraber, süresi konusunda açık bir ifadeye yer vermemişse, deneme
süresine ilişkin kanunda öngörülen azami süre uygulanmaktadır. Deneme süresi
için, 4857 sayılı Kanunda belirtilen üst sınırı aşan bir sürenin kararlaştırılması
halinde ise, sözleşmede yer alan deneme süresine ilişkin hüküm geçersiz olmakEYLÜL - EKİM 2014
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tadır. Bu durumda, denemenin ya da iş sözleşmesinin geçersizliğinden bahsedilemez. Geçersiz olan süre yerine de kanunda öngörülen süre uygulanır.
4857 sayılı Kanunda deneme süresi için azami bir süre öngörülmesine karşılık, asgari bir süre söz konusu değildir. Ancak, deneme için öngörülen sürenin,
işçinin, işverene beyan ettiği vasıflarına ve yapacağı işe, işyerinde işgal edeceği
konuma, işyerinin koşullarına vs. göre denemeden beklenen amacı veremeyecek,
denemeyi anlamsız kılacak kadar kısa bir süre de olmamalıdır. Başka bir anlatımla, mevcut koşullara göre, deneme süresi, en azından, denemeden beklenen
amacı sağlayacak kadar bir süre olmalıdır. (Mollamahmutoğlu, 2008, 385-386)
Deneme süresi, sadece 4857 sayılı İş Kanununda yer alan bir düzenleme değildir. 854 sayılı Deniz İş Kanununun 10 uncu maddesinde, süresi belirli olmayan iş sözleşmelerinde deneme süresinin en çok bir ay olabileceği; 5953 sayılı
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde, mesleğe ilk başlayan gazeteciler için
deneme süresinin en çok üç ay olabileceği; 6098 sayılı Borçlar Kanununun 433
üncü maddesinde ise tarafların, hizmet sözleşmesine iki ayı aşmamak koşuluyla
deneme süresi koyabilecekleri hüküm altına alınmıştır.(Süzek, 2008, 239)
2.3. Tazminatsız ve Bildirimsiz Fesih Hakkı:
4857 sayılı İş Kanununa göre; belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden
önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak
sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılmaktadır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf ise, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır (4857 md.17).
Ancak, deneme süreli iş sözleşmesi, belirli ya da belirsiz süreli olup olmadığına bakılmaksızın, deneme süresi içerisinde işçi ve işveren tarafınca feshedilebilir. Diğer taraftan, işçi ve işveren, deneme süresi için fesihte sözleşmede
bir önel kararlaştırmışlar ise, buna uymak zorundadırlar.
224

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

3. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
Deneme süresi içinde kesin bir şekilde bağlanmamakla birlikte, işçi ve işveren
arasında başlangıçtan itibaren geçerli bir iş sözleşmesi bulunmaktadır. Bu nedenle, taraflar sözleşmeden doğan karşılıklı borçlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu süre içinde işçi sigortalı sayılmakta, sendika üyesi olabilmekte, toplu iş
sözleşmesinden yararlanabilmekte ve grev hakkını kullanabilmektedir.
Deneme süresi kaydıyla işçi ve işveren tarafları, kurulmuş olan bir iş sözleşmesini bozma yetkilerini belli bir süre için saklı tutmuş olmaktadır. Bu yetki, bozucu
yenilik doğuran bir hak niteliğini taşımakta ve kullanıldığı takdirde, iş sözleşmesi
sona ermektedir. Kullanılmadığı takdirde ise mevcut iş sözleşmesi devam etmektedir. Yani, yeni bir iş sözleşmesi kurulmuş olmamaktadır.
Deneme süresi içinde iş sözleşmesi feshedilmediği takdirde, iş sözleşmesinin çalışmaya fiilen başlanılan tarihten itibaren geçerli olacağından tüm işçilik
hakları hesap edilecektir. Başka bir anlatımla deneme süresindeki çalışmanın,
deneme süreli olmayan sözleşmelerden bir farkı olmayacaktır. Esasen deneme süresinde iş sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler dışında tüm kanun
hükümleri uygulanacaktır.(Günay, 2009, 459)
Deneme süresi tamamlandıktan sonra sözleşmenin sona erdirilmesi halinde ise
genel hükümler uygulanmaktadır. İşçinin çalıştığı sürenin dikkate alındığı bütün
durumlar için, özellikle ihbar ve kıdem tazminatlarının, yıllık ücretli izin hakkının
doğum ve hesabında deneme süresi de göz önünde tutulmaktadır.(Çelik, 2008, 99)
Deneme süreli iş sözleşmesinde, süre dolmadan fesih yetkisini kullanan
tarafın, fesih nedenini belirtmesine gerek yoktur. Ancak, deneme süresi içinde
iş sözleşmesinin feshinde bir neden gösterilmiş veya iş sözleşmesinin diğer
tarafı fesih hakkının kötüye kullanıldığını iddia etmiş ise, bu neden ve fesih
hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığının üzerinde durulması gerekmektedir. Bu konu doktrinde ve uygulamada tartışma konusuydu.(Kar, 2010, 28)
4857 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız” ifadesini geniş bir şekilde yorumlayanlar, deneme süresi içinde bildirimsiz ve tazminatsız feshin kanunun
verdiği bir hak olduğunu ve bu konuda kanunda söz konusu fesih hakkının
ne şekilde kullanılacağına ilişkin herhangi bir sınırlamanın bulunmadığını savunarak, deneme süreli iş sözleşmesinin gerekçe belirtilmeden de feshedilebileceğini ve fesih sonucunda ihbar tazminatı yanında kötüniyet ve sendikal
tazminat da dahil olmak üzere, herhangi bir tazminat talebinde bulunulamayacağı görüşünü benimsemekteydi.
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Diğer taraftan, 4857 sayılı Kanunun bahse konu maddesini dar bir biçimde
yorumlayanlar ise, deneme süreli iş sözleşmesinin feshi için neden belirtilmişse,
bunun araştırılması gerektiği ve koşulların bulunması halinde sendikal veya kötüniyet tazminatının istenebileceğini ileri sürmekteydi.(Kar, 2010, 28-29)
4857 sayılı İş Kanununun 17 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında; “İşverenin
bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek
sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu
Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan
işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği
durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih
için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat
ödenmesini gerektirir.” hükmü yer almasına rağmen, 4857 sayılı Kanunun 15
inci maddesinde yer alan “Bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız”
ibaresi, bahse konu Kanun hükmünün uygulanmasında güçlük yaratmıştı.
Benzer durum, 2821 sayılı mülga Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinde yer alan (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun
25 inci maddesinin (4) numaralı bendinde yer almaktadır) sendikal tazminata
ilişkin düzenlemenin uygulanabilirliği konusunda da söz konusuydu. Deneme süreli iş sözleşmesi sırasında dahi sendikal haklardan yararlanma hakkına
sahip olan bir işçinin deneme süreli iş sözleşmesi, sendikalı olması nedeniyle
feshedildiğinde tazminat alamıyordu. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 17.01.2005
ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 20.06.2006)
Yargıtay, ilk dönem kararlarında deneme süreli iş sözleşmesinin feshine bağlı
kötüniyet tazminatı ve sendikal tazminat taleplerini 4857 sayılı Kanunun 15 inci
maddesine dayalı olarak reddetmiştir. Ancak, Yargıtay 2008 yılında, bu yöndeki
uygulamasından vazgeçerek, 4857 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin bahse konu
hükmü doğrultusunda, deneme süresi içinde iş sözleşmesinin feshinde bir neden
gösterilmiş veya iş sözleşmesinin diğer tarafı fesih hakkının kötüye kullanıldığını
iddia etmiş ise, bu neden ve fesih hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığı üzerinde durulması gerektiğine hükmetmiştir.(Kar, 2010, 31)
Her hak gibi, deneme süreli iş sözleşmesini tazminatsız ve bildirimsiz feshetme yetkisi de Türk Medeni Kanununun 2 nci maddesi uyarınca, dürüstlük
kuralına uygun şekilde kullanılmalıdır. Eğer deneme süreli iş sözleşmesinin
feshinde dürüstlük kuralına aykırı hareket edildiği, tanık beyanlarıyla ya da
varsa kayıt veya belgelerle ispat edilebilecek nitelikteyse, deneme süreli iş
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sözleşmesinin feshinin tazminat konusu yapılabilmesi gerekmektedir.
Nitekim, 6098 sayılı Borçlar Kanununun “Feshe karşı koruma” başlıklı 434
üncü maddesinde; “Hizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak
sona erdirildiği durumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin
üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilerek, 4857
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan bahse konu hükümle
paralellik sağlandığı ve doktrin ve uygulamadaki söz konusu belirsizliğin giderildiği düşünülmektedir. Ayrıca, deneme süresi içerisindeki haksız fesihte,
tazminata konu olacak fesih bildirim süresinin ise 4857 sayılı Kanunun 17 inci
maddesi uyarınca iki hafta olarak uygulanması gerekmektedir.
Aynı zamanda, 6098 sayılı Kanunun 438 inci maddesinde; “İşveren, haklı
sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse işçi, belirsiz süreli
sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir.
Belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek
elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan indirilir.
Hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak, ayrıca miktarını serbestçe belirleyeceği bir tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir; ancak
belirlenecek tazminat miktarı, işçinin altı aylık ücretinden fazla olamaz.” hükmüne yer verilmiştir.
6098 sayılı Kanunun 438 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan düzenlemenin oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir. Söz konusu hükümden, deneme süreli iş sözleşmesi haksız bir şekilde feshedilen işçinin,
kötüniyet tazminatı ve sendikal tazminat yanında, maddi ve manevi tazminat
talebinde de bulunabileceği anlaşılmaktadır. Örneğin, deneme süreli iş sözleşmesi yapmak için bulunduğu ilden başka bir ile taşınan ve buna dayalı olarak bazı harcamalar yapan işçi, haksız nedenle yapılan fesih sonucunda işsiz
kalmışsa, yapmış olduğu harcamaların giderilmesini işverenden pekâlâ talep
edebilir. Ancak, söz konusu tutar hiçbir şekilde işçinin altı aylık ücretinden
fazla olamamaktadır.
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6552 SAYILI KANUN İLE YER ALTI MADEN İŞÇİLERİNE
GETİRİLEN ÖZEL İYİLEŞTİRMELER
Abdurrahman ÇALIK*37
ÖZ
Aylardır gündemde olan ve birbirinden çok farklı konularda düzenlemeler
içermesi nedeniyle kamuoyunda “torba kanun” olarak adlandırılan 6552 sayılı Kanun’un yer altı maden işçilerine münhasır hükümleri incelendiğinde;
iş güvencesinden yararlanmada 6 aylık kıdem koşulunun aranmaması, çalışma sürelerinin günde 6 ve haftada 36 saat ile sınırlandırılması, fazla mesai
ücretlerinin %50 yerine %100 zamlı ödenmesi, yıllık ücretli izinlerin dörder
gün artırımlı uygulanması, ücretlerin asgari ücretin iki katından az olamaması,
emeklilik yaşının 50’ye çekilmesi ve sosyal güvenlik mevzuatındaki fiili hizmet süresi zammının daha kapsamlı uygulanması gibi düzenlemelerin, iş ve
sosyal güvenlik mevzuatındaki genel hükümlere göre yer altı maden işçileri
lehine özel iyileştirmeler getirdiği görülmektedir.
1. GİRİŞ
Aylardır gündemde olan ve birbirinden çok farklı konularda düzenlemeler
içermesi nedeniyle kamuoyunda “torba kanun” olarak adlandırılan düzenleme, uzun bir yasama sürecinin ardından nihayet 6552 sayılı Kanun olarak
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı makamınca
onaylanarak yürürlüğe girmiştir.( T.C. Yasalar, 2014)
Söz konusu Kanunun diğer hükümleri bir yana, yalnızca çalışma hayatını ilgilendiren maddeleri bile çok kapsamlı değişiklikler içerdiğinden, bu
çalışmamızda 6552 sayılı Kanunun yalnızca “yer altı maden işçilerine özgü”
olarak getirdiği iyileştirmeler üzerinde durulacaktır.
2. HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İYİLEŞTİRMELER
2.1. İş Güvencesinden Derhal Yararlanma Avantajı
2.1.1. Genel Olarak İş Güvencesi Hükümleri
4857 sayılı İş Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 2003) 18 ila 21’inci maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerine göre, 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan (işletmenin bütününü sevk
ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve
37
* ÇSGB İş Müfettişi, Kamu Yönetimi Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
25.09.2014
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idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri dışındaki) işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin
yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen
süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan
toplam işçi sayısına göre belirlenir.
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya
gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilir.
Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.
Yargı süreci sonunda, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen
sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek
feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, 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. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en
çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları da ödenir.
2.1.2. Yer Altı İşçilerinin İş Güvencesinden Hemen Yararlanması (6
Ay Şartı Aranmaması)
Yukarıda yer alan hükümlere göre iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için işçinin aynı işverene ait işyeri veya işyerlerinde en az 6 ay kıdeme
sahip olması (en az 6 ay çalışmış olması) gerekirken, 6552 sayılı Kanun’un
2’nci maddesi ile İş Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasına “Yer
altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.” cümlesi ilave edilmek
suretiyle, yer altı işlerinde çalışan işçilerin en az 6 ay çalışmış olma koşuluna
bağlı olmaksızın iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasına olanak sağlanmıştır. Buna göre, yer altı işlerinde çalışan işçi, bir gün bile çalışmış olsa, iş
sözleşmesinin feshinde işverence geçerli bir nedene dayanılması gerekecek,
bu işçi isterse işe iade davası açarak işine dönebilecek, dava süresince boşta
geçen sürenin 4 aya kadarki ücretini alabilecek, yargı kararına rağmen işe başlatılmazsa yine 4 ila 8 ay arası bir iş güvencesi tazminatına hak kazanacaktır.
Önemle belirtmek gerekir ki, iş güvencesinden yararlanmada 6 aylık kıdem şartı aranmamasına ilişkin bu hükmün, medya organlarında sıkça bahse230
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dildiğinin aksine, kıdem tazminatı ile bir ilgisi yoktur. Burada geçen “kıdem
şartı aranmaz” ibaresi, iş güvencesinden yararlanması için gerekli olan “en az
6 ay çalışmış olma” koşulunun aranmayacağını ve işe girdiği günden itibaren
(işçi sayısı 30 ve üzeri ise) iş güvencesine sahip olacağını ifade etmektedir.
Bu işçilerin kıdem tazminatına hak kazanmaları için gerekli olan en az bir yıl
çalışmış olma koşulu her halde geçerliliğini korumaktadır.
2.2. Yer Altı Maden İşlerinde Fazla Çalışma Yasağı
Yine 6552 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile İş Kanunu’nun 41’inci
maddesine eklenen fıkrada “Bu Kanunun 42’nci ve 43’üncü maddelerinde sayılan haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma
yaptırılamaz.” Denilmekte olup, bu hallerden 42’nci madde zorunlu nedenlerle yapılacak fazla çalışmaları, 43’üncü madde ise, her ne kadar madde başlığında “olağanüstü hal” denilmekte ise de madde içeriğine göre seferberlik
döneminde yapılacak fazla çalışmaları kapsamaktadır.
Söz konusu maddelere göre, gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması
gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde işyerinin
normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya
bir kısmına zorunlu nedenlerle fazla çalışma yaptırılabilecektir (m.42).
Yine seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin
çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu, günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilecektir (m.43).
Belirtilen bu zorunlu nedenler veya seferberlik hali dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılması yeni dönemde kesinlikle yasaklanmış olup kanuna aykırılık teşkil etmektedir.
2.3. Yer Altı Linyit ve Taşkömürü İşçilerine En Az İki Asgari Ücret
Ödenmesi
İş Kanunu’na göre (m.39), iş sözleşmesi ile çalışan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için ücretlerin asgari sınırları,
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenmektedir.
6552 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde ise, 3213 sayılı Maden Kanunu’na (T.C. Yasalar, 1985) Ek 9’uncu madde eklenerek “Bu Kanunun 2’nci
maddesinde sayılan 4. Grup madenlerden ‘Linyit’ ve ‘Taşkömürü’ çıkarılan
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işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı
Kanunun 39’uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az
olamaz.” Hükmü getirilmiştir.
Buna göre, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerine münhasır olmak üzere,
yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı, yürürlükteki asgari ücretin iki katından az olamayacaktır. Linyit ve taşkömürü dışındaki madenlerin
çıkarıldığı işyerlerindeki yer altı işçileri için ise bu yönde bir zorunluluk bulunmamaktadır.
2.4. Yer Altı İşçilerine 4 Gün Artırımlı Yıllık İzin Verilmesi
2.4.1. Genel Olarak Yıllık Ücretli İzin Süreleri
İş Kanunu’na göre (m.53), işyerinde 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.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden,
Az olamaz.
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere
verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
2.4.2 Yer Altı İşlerinde Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Süreleri
Yıllık ücretli izinle ilgili genel düzenleme bu şekilde olmasına karşın 6552
sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına “Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sureleri
dörder gün arttırılarak uygulanır.” cümlesi eklenmek suretiyle yıllık ücretli
izin konusunda özel bir hüküm getirilmiştir.
Buna göre, yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sureleri;
a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) en az 18 gün,
b) 5 yıldan 15 yıla kadar en az 24 gün,
c) 15 yıldan itibaren (15 yıl dahil) en az 30 gün
olarak uygulanacak ve bu süreler iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri
ile artırılabilecektir.
232
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2.5. Yer Altı Maden İşçilerinim Emeklilik Yaşının 50’ye İndirilmesi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 2006) 28’inci
maddesinin ikinci fıkrasında sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli pirim gün sayısı ve yaş sınırı belirtilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında
da, Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya
münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için bu yaş şartının
55 olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.
6552 sayılı Kanun’un 41’inci maddesi ile de, yukarıda belirtilen “55” yaş
sınırı “50” olarak değiştirilmiş ve böylece yer altı maden işlerinde en az 20
yıldan beri çalışanlara, pirim gün şartını da taşımaları halinde 50 yaşında
emekli olabilme yolu açılmıştır.
2.6. Yer Altı İşlerinde Fiili Hizmet Süresi Zammının Daha Kapsamlı
Uygulanması
Yine 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde fiili hizmet süresi zammından yararlanacaklar sayılmış olup, bu maddedeki tablonun 10’uncu sırasında yer
alan “maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları
hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar”
fiili hizmet süresi zammından “belirtilen işlerde fiilen çalışma ve söz konusu
işlerin risklerine maruz kalma” şartına bağlı olarak yararlanmakta iken, 6552
sayılı Kanun’un 42’nci maddesi ile söz konusu maddede değişiklik yapılmış ve
belirtilen yer altı işlerinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal
bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartına bağlı
olmaksızın bu hizmet zammından yararlanması düzenlenmiştir.
3. 01.01.2015 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
İYİLEŞTİRMELER
Kanun koyucu, yer altı maden işçilerinin çalışma koşulları ile ilgili yukarıda belirtilen iyileştirmeleri hemen yürürlüğe koyarken, aşağıda belirtilen
diğer iyileştirmeler için 2014 yılı sonuna kadar geçiş dönemi öngörmüş ve
bu düzenlemelerin 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini uygun
görmüştür. Bu iyileştirmeler, çalışma sürelerinin kısaltılması ve fazla çalışma
ücretinin farklı hesaplanması ile ilgilidir.
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3.1. Yer Altı Maden İşlerinde Çalışma Sürelerinin Kısaltılması
4857 sayılı İş Kanunu’ndaki genel düzenlemeye göre (m.63) çalışma süresi
haftada en çok 45 saat olup, bu sürenin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde
dağıtılması suretiyle günlük çalışma süresi 11 saate kadar çıkabilmektedir.
Öte yandan, normalde iki aya kadar ve toplu iş sözleşmelerinde bu yönde hüküm varsa dört aya kadar denkleştirme dönemi uygulanmak suretiyle
(m.63), haftalık çalışma süresinin bazı haftalarda 45 saati aşarak 66 saate kadar çıkması ve bu şekilde yoğunlaştırılmış iş haftalarında 45 saatin üzerinde
yapılan çalışmaların denkleştirme dönemi içindeki diğer haftalarda 45 saatin
altında çalışılmak suretiyle denkleştirilmesi de (iki veya dört aylık denkleştirme döneminin ortalama haftalık çalışma süresi 45 saati geçmemek kaydıyla)
mümkün bulunmaktadır.
Bu genel hükümlere karşın, 6552 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile İş
Kanunu’nun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasına “Yer altı maden işlerinde
çalışan işçiler için yer altındaki çalışma suresi; haftada en çok otuz altı saat
olup günlük altı saatten fazla olamaz.” cümlesi ilave edilmek suretiyle, yer
altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma sürelerinde ilave sınırlamalar
getirilmiştir. Dolayısıyla, bu işçilerin çalışma sürelerinin, zorunlu nedenlerle veya seferberlik dönemlerinde yapılanlar hariç fazla çalışma, denkleştirme
veya benzeri uygulamalar ile günde 6 ve haftada 36 saatin üzerine çıkarılması
hukuken mümkün değildir.
3.2. Yer Altı Maden İşlerinde Günde 6 Ve Haftada 36 Saati Aşan Çalışmaların “Fazla Çalışma” Sayılması
İş Kanunu’ndaki genel kurala göre fazla çalışma “kanunda yazılı koşullar
çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar” olarak tanımlanmış olup, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda da, işyerinin normal haftalık çalışma süresini aşan ancak haftalık 45 saati
geçmeyen çalışmalar “fazla sürelerle çalışma” olarak adlandırılmıştır (m.41).
Bu genel düzenlemeye karşın, 6552 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile İş
Kanunu’nun 41’inci maddesine eklenen fıkrada “Yer altında maden işlerinde
çalışan işçilere, bu Kanunun 42’nci ve 43’ncü maddelerinde sayılan hallerde
haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal
çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere
arttırılması suretiyle ödenir.” Denilmek suretiyle özel hüküm getirilmiştir.
Buna göre, normalde haftalık 45 saati aşan çalışmalar “fazla çalışma” ola234
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rak kabul edilirken, yer altı maden işçilerinin çalışma sürelerinin günde 6 ve
haftada 36 saat şeklinde kısıtlanmasına paralel olarak, bu işçiler bakımından
haftada 36 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilecektir. Yine İş
Kanunu’ndaki genel kurala göre her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi
suretiyle hesaplanması gerekirken, yukarıda belirtilen değişiklik uyarınca, yer
altı maden işçilerinin fazla çalışma ücretleri, normal saat ücretlerinin %100
artırılması suretiyle hesaplanacak ve böylece bu işçilere diğer işçilere nazaran
daha yüksek oranda fazla çalışma ücreti ödenecektir.
Kanun metninde her ne kadar “…42’nci ve 43’ncü maddelerinde sayılan
hallerde…” ibaresi kullanılmış ise de, yasaklayıcı hükme rağmen bu işçilere
zorunlu nedenler veya seferberlik hali dışında fazla çalışma yaptırıldığında
da, yine haftalık 36 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirileceğinden şüphe edilmemelidir.
Yine Yargıtay’ın gece çalışması ile ilgili emsal kararlarındaki, günlük çalışma sürelerine getirilen üst sınırların fazla çalışmanın da üst sınırını oluşturacağı, gece döneminde 7,5 saati aşan çalışmaların (haftalık 45 saat sınırı aşılmamış olsa bile) fazla çalışma sayılacağı ve bu tür çalışmaların denkleştirme
kapsamında değerlendirilemeyeceği yönündeki içtihatları (Yargıtay 7.Hukuk
Dairesi, 2013) dikkate alındığında, yer altı maden işlerinde yalnızca haftada
36 saat sınırını aşan çalışmaların değil, günde 6 saat sınırını aşan çalışmaların
da fazla çalışma olarak değerlendirileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
4. SONUÇ
6552 sayılı Kanunun yalnızca yer altı maden işçilerine münhasır olmak
üzere getirdiği düzenlemelere bakıldığında bu işçiler açısından; iş güvencesinden yararlanmada en az 6 ay çalışmış olma koşulu aranmaması, çalışma
sürelerine ilişkin genel sınırların daraltılarak günlük 6 saat ve haftalık 36 saat
sınırının getirilmesi, zorunlu nedenler ve seferberlik hali dışında fazla çalışmanın yasaklanması, haftada 36 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak
değerlendirilmesi, fazla çalışma ücretlerinin %50 yerine %100 zamlı olarak
ödenmesi, İş Kanunu’ndaki yıllık ücretli izin sürelerinin dörder gün artırımlı
uygulanması, yer altında çalışan linyit ve kömür işçilerinin (diğer maden işçileri için geçerli değildir) ücretlerinin asgari ücretin iki katından az olmaması,
emeklilik yaşının 50’ye çekilmesi ve fiili hizmet süresi zammının daha kapsamlı uygulanması gibi düzenlemeler, iş ve sosyal güvenlik mevzuatındaki
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genel hükümlerine göre yer altı maden işçileri lehine yapılan özel düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu düzenlemelerden önemli bir kısmı artık yürürlüğe
girmiş olmasına karşın, çalışma sürelerine ve fazla çalışma ücretinin hesabına
ilişkin iyileştirmelerin yürürlük tarihi kanun koyucu tarafından 01.01.2015
olarak tespit edilmiştir.
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İŞ HUKUKU İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANLARINDA
ÇALIŞAN SAYILARINA GÖRE İŞVERENLERİN
SORUMLULUKLARI
*
Sinan EKŞİ38

Çalışma hayatını ile İş Sağlığını ve Güvenliğini düzenleyen mevzuat kapsamında, işyerlerinde çalışan sayılarına göre işverenlerin bazı yükümlülükleri
mevcuttur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile çalışma hayatına
çalışan kavramı getirilmiştir. Çalışan kavramı ise; kendi özel kanunlarındaki
statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek
kişileri kapsamaktadır. Makalemizde İş Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda işverenlere, işyerlerinde çalışan sayıları dikkate alınarak getirilen
yükümlülükler sıralanacaktır.
1) İKİ VE ÜZERİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN;
A) 2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve özel sektör işverenleri, çalıştırılan sigortalı
sayısı üzerinde durulmaksızın, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. Dolayısıyla, 2009/
Ekim ayına ilişkin olarak düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden
başlanılarak, tüm resmi veya özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin asıl, ek
ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma, e-Sigorta kanalıyla
gönderecek olup, sözkonusu belgeler Kuruma yasal süresi içinde kâğıt ortamında
verilse dahi (iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hariç), ilgililer aleyhine, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca
idari para cezası uygulanacaktır (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2009).
6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun gereğince işyerlerine işyerinin tehlike sınıfına göre devlet desteği sağlanması getirilmiştir. İş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinden, Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı
bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği
hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı
*38 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
16.09.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.10.2014
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ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı
tespit edilir.
B) 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 20. maddesi gereğince; İşveren;
işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak
seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, İki ile elli arasında
çalışanı bulunan işyerlerinde bir çalışan temsilcisini görevlendirmek zorundadır.
C) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işyeri hekimlerinin çalışma süreleri çalışan başına yılda en az 25 dakika olması
gerekmektedir. Diğer işyerlerinden: Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 4 dakika, Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda
en az 6 dakika, Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8
dakika işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır.
D) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika İş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadır.
Diğer işyerlerinden ise; Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda
en az 6 dakika, Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika, Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika iş
güvenliği uzmanı görevlendirmek durumundadır.
E) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika sağlık personeli, çalıştırmak
zorundadır. Diğer işyerlerinden; Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika, Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda
en az 9 dakika, Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az
12 dakika sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu mevcuttur. Sağlık personeli
olarak; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre
sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri
hemşireliği belgesine sahip kişileri kastedilmektedir.
2) ON VE ÜZERİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN;
İşyerinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıranlar işverenler çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini banka aracılığı ile ödemekle yükümlüdürler.
5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair
Kanunu’nun 85.maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun; 32 nci maddesinin
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ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Buna göre;
“Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk
parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir.
Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda;
tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı,
işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya
üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından
sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka
hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü
kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını
özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.
Ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesine dair yönetmeliğin aşağıdaki
maddesinde ise; İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her
türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
Örnek vermek gerekir ise, İstanbul’daki merkezinde 7 kişi, Ankara’daki Şubesinde 2 kişi, yeni açılan Bursa şubesinde 5 kişi ve yine yeni açtığı Erzurum şubesinde 6 kişi çalıştıran bir işletme işçi sayısının 10 ve 10’u geçtiği andan itibaren
işçiye yapılacak olan tüm ödemelerini banka kanalıyla yapmak zorundadır.
3) YİRMİ VE ÜZERİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN;
Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 18. maddesine (Değişik : 29/6/2001 - 4702/13 md.) göre; çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak
üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim
yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.
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4) OTUZ VE ÜZERİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN;
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işveren en az 6 aylık kıdemi olan ve
belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiyi çıkarmak istediğinde fesih için
geçerli mazeret göstermek zorundadır. İşveren işyerinde çalışan işçinin tüm
yasal tüm haklarını ödemiş olsa bile işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli
bir sebebi yoksa iş akdini fesih edemez. İşçinin iş akdini fesh etmesi durumunda işten çıkarılan işçi 1 ay içersinde işe geri dönüş davası açabilir. İşe
iade davasının eğer işçi kazanırsa işveren işçinin çalışmadığı 4 aya kadar olan
ücretini ödemek zorunda kalır. Tekrar işe başlatmadığı takdirde de 4 ay ile 8
aylık ücret tutarında ek bir tazminat öder.
5)
ELLİ VE ÜZERİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN;
A ) İşverenler, 4857 sayılı İş Kanunun 30. maddesine göre, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde
ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde
birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu
işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi
sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler
esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate
alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar
kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları bu tür işçileri Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile sağlayacaklardır. Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamayacak ve işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde
yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmayacaktır. Bir işyerinden
malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler
eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını 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 bu işçi ile iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret
tutarında tazminat ödemek zorunda kalacaktır.
B) 6331 sayılı kanunun 22. maddesinde kural olarak; Elli ve daha fazla
çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyer240
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lerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul
oluşturulur. İşveren iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili kurul kararını
uygulamak zorundadır.
İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.
C) 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 20. maddesi gereğince ise; İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde
bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında
yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, elli bir
ila yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki çalışan temsilcisini görevlendirmek zorundadır.
Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. İşyerinde yetkili sendika bulunması
hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.
6) YÜZ VE ÜZERİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN;
A) İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini
temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan
izin kurulu kurulması zorunludur. Yıllık izin zamanlarını bu kurul belirlemektedir(Yıllık İzin Yönetmeliği 15.md).
B) 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri
için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre
uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
C) 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun gereğince; İşveren; işyerinin
değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak
dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, yüzbir ila beşyüz
arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç çalışan temsilcisini görevlendirmek
zorundadır. İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.
7) YÜZELLİ VE ÜZERİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN;
A) İşyerlerinde, 4857 sayılı yasanın 115. maddesine göre; yüz elli ve daha
fazla işçi çalıştırılması halinde, işçilerin ve ailelerinin gerekli ihtiyaçlarının
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karşılanması amacıyla işçiler tarafından kurulacak tüketim kooperatiflerine
işverenlerce yer tahsisi yapılabilir.
B) Ayrıca Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde ise;
Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde,
emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta yönetmelik ekinde(EK-IV’te) belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan
işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden
ayrı ve işyerine yakın yönetmelik ekinde(EK-IV’te) belirtilen şartları taşıyan
bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa
işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.
Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye
ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların
toplam sayısı dikkate alınır. Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun
annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.
İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden
itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler. Bu raporda
aşağıdaki hususlar belirtilir;
a) İşyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sicil
numarası ve adresi,
b) İşyerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı,
c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,
d) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri.
8) BEŞYÜZ VE ÜZERİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN;
A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde
her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlen242
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dirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda
geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen
kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde
her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.
Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen
kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
B) Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde
her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda
geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen
kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her
1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.
Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen
kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı
görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci
fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak
görevlendirilir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013.).
Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde
her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.
Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen
kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
D) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını
göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama
yoluyla, beşyüzbir ila bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört çalışan
temsilcisini, binbir ila ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş çalışan
temsilcisini, ikibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde ise altı çalışan
temsilcisini görevlendirmek zorundadır.
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10 ) TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA İLE İLGİLİ İŞVERENİN
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri
sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, işveren, İş Kanunun 29. maddesine
göre bunu en az otuz gün önceden bir yazıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ve işyerinde sendikanın olması durumunda işyeri sendika temsilcilerine bildirmek zorundadır.
İşyerinde çalışan işçi sayısının; 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 301 ve daha
fazla ise, en az 30 işçinin işine, İş Kanununun Süreli Fesih ile ilgili 17 nci
maddesi uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son
verilmesi toplu işçi çıkarma sayılmaktadır.
Yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur. Fesih bildirimleri, işverenin
toplu işçi çıkarma isteğini Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmesinden otuz
gün sonra hüküm doğuracaktır. Toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde işverenler aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği
takdirde toplu işçi çıkarımına maruz kalan işçilerden nitelikleri uygun olanları
tercihen işe çağıracaktır.
Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. İşveren toplu işçi çıkarılmasına
ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını
engellemek amacıyla kullanamayacaktır. Aksi halde işçi bu maddelere göre
dava açabilecektir.
İşverenler, çalışma mevzuatından doğan İşçi sayısına bağlı iş bu yükümlülüklere uymak zorundadır. İş Kanununun 29 uncu maddesindeki hükümlere
aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi
için idari para cezaları uygulanır.
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İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN
SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK
AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ
										
Ahmet ÖZCAN*39
1.GİRİŞ
1982 Anayasası’ nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti’ nin sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Sosyal devlet, vatandaşların sosyal
durumları ve refahları ile ilgilenen onlara insanca yaşam düzeyi sağlamakla
kendini görevli sayan devlet şeklinde tanımlanmaktadır. Her yurttaş toplumsal ve ekonomik açıdan yaşam hakkına sahiptir ve sosyal bir devlet vatandaşlarının asgari hayat tarzı sürmeleri için şartları hazırlamakla yükümlüdür.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu(2) birinci
maddesine göre; Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası
bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve
karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.
1982 Anayasası ve 5510 sayılı Kanun birlikte değerlendirildiğinde, devletin temel görevlerinden bir tanesi sosyal adaleti sağlamak, yoksulluğu önlemek, vatandaşını sosyal risklerden koruma ve bireyin kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlama amaçlarını birlikte gözetmektir. 5510 sayılı kanunda
sigortalılara sağlanan haklar ile ölümleri halinde geride kalan hak sahiplerine
gelir ve aylık bağlanma şartları açıklanmıştır. Özellikle günümüzde iş kazası
ve meslek hastalığı sonucu ölüm olayları arttığı dikkate alınırsa, geride kalanlara bağlanacak gelir ve aylıklar ayrı bir önem arz etmektedir.
Makalemizde, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü
halinde, hak sahiplerine ölüm aylığı mı, ölüm geliri mi bağlanacağı, gerekçeleri ile açıklanacaktır.
2.ÖLÜM AYLIĞI
5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre; Aylık, malûllük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları ile vazife malûllüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.
39
* Sosyal Güvenlik Denetmeni
Makale Geliş Tarihi:
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Ölüm aylığı;
En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya
yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır.
Hak sahibi olarak geçen kişiler 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (7)
numaralı bendinde; “sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde,
gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan
eş, çocuk, ana ve babası” olarak tanımlanmıştır. Ölüm aylığı alacak hak sahiplerini eş, çocuk, ana ve baba olarak tanımlayarak bu kişilerin haricindekilerin bu haktan faydalanamayacağı, durumun miras hukukundan tamamen
farklı olduğu ve amacın pay bırakmak yerine sosyal devlet bilinciyle, geride
kalanların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlandığı görülmektedir.
Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının;
Dul eşine % 50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun
kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75’i,
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç
bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan
veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18
yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması
halinde 25 yaşını doldurmayanların veya Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya yaşları
ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul
kalan kızlarının, her birine % 25’i, belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile
anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları
arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı
bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden baş248
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ka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50’si,
Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç
ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması
ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/
veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25’i oranında;
ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın
yukarıdaki şartlarla toplam % 25’i, oranında aylık bağlanır.
3.ÖLÜM GELİRİ
5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre; Gelir, İş kazası veya meslek
hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine,
yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.
5510 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre; İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, 17 nci madde
gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70’i, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya
daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış
iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına
bakılmaksızın birinci fıkraya göre belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine
göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu
meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş
göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik
geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b)
Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine
İlişkin Tebliğ’ in (3) 14 üncü maddesine göre; Hak sahibi olma şartlarının
belirlenmesi ile ölüm geliri bağlanması için istenecek belgeler yönünden, bu
Tebliğin “Ölüm Aylığı” başlıklı 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar ölüm
gelirleri için de geçerlidir. Sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalıların; ölüm sebebini bildiren ve ilgili makamlarca düzenlenen onaylı
ölüm tutanağı, defin ruhsatı, gömme izin kağıdı, ölü muayene zabıt varakası,
otopsi raporu veya doktor raporu gibi belgelerin temininin imkansız olduğu
hallerde, sigortalının ölümünden önce sürekli iş göremezliğine esas iş kazası
veya meslek hastalığı dışında başka bir kaza geçirip geçirmediği ya da başka
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bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığının mahallinde tahkiki Kurumun sosyal
güvenlik denetmenleri aracılığıyla yaptırılır. Ancak, sigortalının kesin ölüm
sebebine ilişkin karar, bu belgeler ile sigortalının dosyasının tetkiki sonucunda Kurum Sağlık Kurulunca verilir. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu
meslekte kazanma gücünü, % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra
ölen ve ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayan sigortalının
almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri hak sahiplerine paylaştırılır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ nin 42 nci maddesine göre; İş kazası
veya meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücünü;
Yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölen ve ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayan sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri,
Yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölen ve ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olan
sigortalı için, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına göre yeniden hesaplanan geliri,
Yüzde 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasına göre yeniden hesaplanan geliri, Kanunun 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine bağlanır.
Ölüm gelirinin hak sahiplerine paylaştırılması ve hak sahiplerinin kimler
olduğu, ölüm aylığında açıklanan durumlarla aynı olduğu için burada tekerrüre mahal vermemek için yeniden açıklanmamıştır.
4.AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 54
üncü maddesine göre; Malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malûllüğü
ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler
birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığının
yarısı olarak uygulanacaktır.
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5.SONUÇ
5510 sayılı Kanunda belirtilen şatları taşıması haline, uzun vade sigorta
kollarına bağlı olarak aylık alan kişi veya kısa vadeli sigorta kollarına bağlı
olarak gelir alan kişinin vefat etmesi halinde hak sahiplerine bu aylık veya
gelirden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı; eşit olması halinde ise gelirin
tümü, aylığın yarısı olarak bağlanacaktır.
Burada unutulmaması gereken bir durum ise bir kişide ikiden fazla gelir
veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkân
veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanır, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir
veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşer.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (12.06.2010) 5510 Sayılı Kanunun
4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliği.
Ankara : Resmi Gazete (27609 sayılı)
T.C. Yasalar (07.11.1982). 1982 T.C. Anayasası. Ankara: Resmi Gazete
(17863 sayılı)
T.C Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA
BİLİNMESİ GEREKENLER
Savaş YURDAGÜL*40
ÖZ
Günümüz dünyasında küreselleşme sonucu herhangi bir ülkede veya ülke
içinde belirli bir sektörde meydana gelen krizler hemen hemen tüm ülkeleri veya
ülke içindeki diğer sektörleri etkilemektedir. Dünyada veya herhangi bir sektörde meydana gelen kriz veya başka zorlayıcı sebepler ise işletmelerin kapatılması
veya çalışmalarını azaltması sonucunu doğurmaktadır. Bu durumun sonucunda
da çalışanlar işsiz kalmakta veya gelir kaybına uğramaktadır. Bu çalışmanın temel amacı krizler sebebiyle gelir kaybına uğrayan çalışanların bu kayıplarını
telafi eden kısa çalışma ödeneği uygulamasını tanıtmak ve anlatmaktır.
1. GİRİŞ
Günümüzde ekonomik kriz, sektörel kriz veya zorlayıcı bazı sebeplerle
işletmelerin çalışmalarının geçici veya tamamen durdurulması veya çalışma
süresinin azaltılması rastlanılabilir bir durum haline gelmiştir. Oluşan bu durumlar sebebiyle çalışmaları geçici veya tamamen durdurulan veya çalışma
süreleri azaltılan işyerlerinde çalışanların işsiz kalmaları veya gelir kaybına
uğramaları ise kaçınılmazdır. Ülkemizde kriz dönemlerinde oluşan bu kayıpların telafisi adına ilk defa 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu (T.C.Yasalar,
2003) ile kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatılmıştır.
Bu çalışmada, kısa çalışma ödeneği hakkında bilinmesi gerekenler konusu
üzerinde durulacaktır.
2. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Ülkemizde kısa çalışma ödeneği ilk defa 4857 sayılı kanunun 65.maddesi
ile uygulanmaya konulmuş olup, anılan madde 5763 sayılı Kanun (T.C.Yasalar, 2008) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Şu anda kısa çalışma ödeneğinin
yasal dayanağı, 4447 sayılı Kanunun (T.C.Yasalar, 1999) ek 2.maddesidir.
Anılan maddeye göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli
ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici ola*40 Sosyal Güvenlik Denetmeni, Mali Hukuk Bilim Uzmanı.
Makale Geliş Tarihi:
05.09.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.10.2014
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rak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilmektedir. Çalışanlara bu süre zarfında verilen ödeneğe ise kısa çalışma
ödeneği adı verilmektedir.
Kısa çalışma durumunun ortaya çıkabilmesi için öncelikle genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması gerekmektedir. Burada bahsedilen;
- Genel ekonomik kriz kavramı, ulusal veya uluslararası ekonomide
ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi
anlamda etkileyip sarstığı durumları,
- Bölgesel kriz kavramı, ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumları,
- Sektörel kriz kavramı, ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumları,
- Zorlayıcı sebepler kavramı ise işverenin kendi sevk ve idaresinden
kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen,
geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen
veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleri ifade etmektedir.
(Tuncay ve Ekmekçi, 2012, 528)
3. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN
HİZMETLER
Ülkemizde kısa çalışma ödeneği kapsamında işsizlik sigortası fonundan
karşılanmak üzere, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmekte ve işçi adına Sosyal Güvenlik Kurumu’ na (SGK) genel sağlık sigortası primleri yatırılmaktadır.
4. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
Çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeleri için,
- İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
- İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50.maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışma254

EYLÜL - EKİM

MALİ

-

ÇÖZÜM

nın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli
çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik
sigortası primi ödemiş olanlar),
Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

5. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN
YAPILMASI GEREKENLER
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen işverenlerin “Kısa Çalışma Talep Formu” nu141 doldurarak bağlı bulundukları Çalışma ve İş-Kur İl
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Yapılan başvuru, Çalışma ve İş-Kur Yönetim Kurulu veya inceleme yapılmak suretiyle değerlendirilmektedir. Ancak zorlayıcı sebeplerden dolayı
yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmamaktadır. Öte yandan
genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığı yönünde Yönetim Kurulu kararı alınmadan, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı
sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması
ve stok artışı gibi sebeplere dayalı olarak yapıldığı tespit edilen başvurular
Kurum tarafından reddedilmektedir.
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı
işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğunun yapılan
inceleme sonucu tespit edilmesi halinde durum işverene bildirilmektedir. İşveren durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan etmekte ve varsa toplu
iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirmektedir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılmaktadır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede
“Kısa Çalışma Bildirim Listesi” ni güncelleyerek Kuruma göndermelidir.
Bununla işverenler kısa çalışmanın devamı sırasında veya sonunda işyerini
kapatma hakkına sahiptirler. (Çelik, 2011, 348)
6. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN HESAPLANMASI
Kısa çalışma ödeneği günlük olarak hesaplanmaktadır. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak
hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan
kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini

141 Kısa Çalışma Talep Formu, Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlükleri ile “www.iskur.gov.tr” internet adresinden temin edilebilir.
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geçememekte ve hesaplanan ödenek, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın
sonunda ödenmektedir.
Örnek: Çalıştığı işyeri için kısa çalışma ödeneği verilmesine karar verilen
ve diğer tüm şartları taşıyan Mehmet Bey işyerinde asgari ücretle çalışmaktadır. Bu durumda 2014 yılı ikinci dönemi için Mehmet Bey’ in alacağı kısa
çalışma ödeneği şu şekilde hesaplanır.
Mehmet Bey’ in son oniki aylık prime esas kazançlarının aylık ortalaması;
Mehmet Bey asgari ücret ile çalıştığından 1.134,00.-TL,
Günlük prime esas kazancı ise 1.134,00.-TL/30 = 37,80.-TL’ dir.
Kısa çalışma ödeneğinin günlük miktarı ise hesaplanan günlük prime esas
kazancın % 60’ ı kadar olduğundan,
Günlük kısa çalışma ödeneği = 37,80.-TL X %60 = 22,68.-TL dir.
Aylık kısa çalışma ödeneği ise 22,68.-TL x 30 = 680,40.-TL olarak hesaplanmaktadır. Aylık kısa çalışma ödeneğinden sadece damga vergisi kesilmektedir.
Ancak kısa çalışma ödeneği aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’ sini geçemeyeceğinden 2014 yılı ikinci dönemi için en fazla 1.701,00.-TL olacaktır.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilmektedir. Kısa çalışma
ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa
çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup
edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler,
yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilmektedir.
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silahaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik
ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan
sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilmektedir.
Öte yandan kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortası primleri yatırılmakta ancak bunlar için kısa ve uzun
vadeli sigorta primi yatırılmamaktadır.
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7. SONUÇ
İşverenlerin elinde olmayan ve öngöremedikleri kriz, afet ve benzeri durumlar için uygulamaya konulan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulaması, zor durumda kalan işçi ve işverenler adına yerinde bir düzenlemedir.
Ayrıca yaşanan kriz dönemlerinde kısa çalışma uygulaması işletmelerin işçi
çıkarmaktan vazgeçmelerine ve işsizlik oranının artmamasına da yardım etmektedir. Ancak gerek kısa çalışma ödeneği verilen sürenin azlığı, gerekse de
kısa çalışma ödeneği alınan sürede işçi adına uzun vadeli sigorta primi ödenmemesi sistemin eksiği olarak göze çarpmaktadır.
KAYNAKÇA
Çelik, Nuri (2011). İş Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
T.C.Yasalar (08.09.1999). 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (23810 sayılı)
T.C.Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
(25134 sayılı)
T.C.Yasalar (26.05.2008). 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (26887 sayılı)
Tuncay, Can ve Ekmekçi, Ömer (2012). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
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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.

EYLÜL - EKİM 2014

263

MALİ

ÇÖZÜM

• 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.
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